Jobb som klasseleder?
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ett av seks fakultet ved Universitetet i Bergen, og
har ca. 3000 studenter. Det blir gitt undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-gradsnivå.
Fakultetet har 8 institutt som er grunnstammen for forsking og undervisning.

Bakgrunn
For å sikre et best mulig læringsmiljø, møtes de nye bachelorstudentene i mindre grupper/klasser.
I klassene er det fokus på å skape et sosialt miljø og å bli kjent med universitetet. Antall nye studenter pr.
klasse er 20-30 stk., og hver klasse blir ledet av deg, en eldre student som er klasseleder! Som
klasseleder, vil du få ansvar for å lede din klasse gjennom ulike prosesser og aktiviteter slik at de nye
studentene blir kjent med hverandre og universitetet. I år, vil vi trenge mellom 25-30 klasseledere, og vi
oppfordrer alle som er interesserte til å søke!

Kurs
Som klasseleder vil du få opplæring gjennom et heldagskursdags kurs, der du vil få opplæring i den
praktiske gjennomføringen av opplegget i klassene.

Egenskaper
Du er en person som
• er under bachelor- eller masterutdanning
• liker å lede en gruppe/forsamling
• er utadvendt og omgjengelig
• kan improvisere
• kan snakke flytende norsk

- Jeg har hatt to
kjempekjekke dager med
klassen min:)
Det var overraskende
kjekt å være klasseleder!

Arbeidstid
Tiden du må sette av for å jobbe som klasseleder er som følger:
August
Fredag 12.08 kl. 09.00 – 15.00 Kurs inkl. lunsj
Mandag 15.08 kl. 08.30 – 15.00 Klassemottak inkl. lunsj
Tirsdag 16.08 kl. 10.00 – 13.00 Klassemottak fortsetter
Oktober
Videre skal klasseledere også jobbe i fakultetet sin informasjonsuke PÅ VEI (uke 42). Her skal klassen
møtes igjen og fokusere på studie- og karriereplanlegging. Det vil også være et kurs i forkant av dette.
Ved eventuell kollisjon med undervisning finner vi individuelle løsninger.

Lønn og attest
Klasselederjobben er lønnet (kurs, forberedelse, klasselederjobben, evaluering) og du vil få en attest fra
Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet etter at jobben er utført.

Kontaktinformasjon:
Skriftlig søknad sendes (som post eller e-post) til/leveres:
MN-fakultetet, Infosenteret for realfagsstudenter (Postboks 7803, 5020 Bergen). E-post:
studieveileder@mnfa.uib.no
Frist: 27. mai. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til felles intervju.
Har du spørsmål angående klasselederjobb ta kontakt med:
Stine Beate Balevik, e-post: stine.balevik@uib.no, tlf 55 58 20 67

