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Vi söker dig som har bred erfarenhet av konstnärlig gestaltning, flera textila tekniker och
material, har relevant högskoleexamen och erfarenhet av att undervisa i det textila
materialet. Pedagogisk examen är meriterande.
På vår Textila utbildning arbetar 3 personer förutom bildlärare och gästlärare.
Lärarna har ett mycket tätt och nära samarbete kring utbildningens innehåll, övningar och
projekt.
Schemat kan vara flexibelt utifrån den övergripande planeringen för Capellagårdens
övriga utbildningar. Textilutbildningen deltar i utställningar ex Möbel- och Vävmässa samt
annan publik verksamhet.
Varje lärare har ansvar att genomföra undervisningen inom ramen för utbildnings- och
kursplan.
Som lärare har du stora möjligheter att personligen utforma verksamheten genom dialog
och samarbete med kollegor och studerande. Textilutbildningen har 16 studerande,
uppdelade i två årskurser. Bland dessa finns flera internationella studerande vilket
betyder att handledning och undervisning sker delvis på engelska.
I arbetet ingår förutom planering, undervisning och handledning, inköp av material,
ansvar för verkstäder, del i Capellagårdens kollegiala arbete mm.
Ansökan skickas till: info@capellagarden.se Märk ditt mail med ”Ansökan textilvikariat”
Senast 12 november vill vi ha din ansökan som ska innehålla personligt brev och CV.
Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan enligt förordningen
om statligt stöd till konst- och kulturutbildningar. Capellagården är ansluten till
Arbetsgivaralliansen.
För ytterligare information, kontakta
Rektor Bodil Anjar: rektor@capellagarden.se alt. 070 - 361 32 67
Utbildningsledare Berit Grybäck: textil@capellagarden.se alt. 070-264 23 59
Lärare Linda Zetterman: linda.zetterman@capellagarden.se alt. 070 – 798 89 38
Capellagården är en skola för gestaltande arbete och ligger i radbyn Vickleby, mitt i
världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Skolan grundades av Carl Malmsten och ger
utbildningar inom Möbel, Keramik, Textil och Trädgård. Totalt har vi 70 studerande och
ett 20-tal anställda. Skolans byggnader och område är en unik och fantastisk kulturmiljö
och platsen och skolan inbjuder till kreativitet, lust och fördjupning. På skolan finns ett
internat och ett KRAV certifierat skolkök. Under sommaren välkomnas besökare till
kortkurser, trädgårdskafé, trädgårdsbutik, hantverksbutik, parkmiljön och utställningar.

