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ET CAMPHILL FELLESKAP

NO-3158, ANDEBU

Telefon: (+47) 33 44 41 00
e-mail: office@vidaraasen.no

Søknadsskjema for medarbeider til
Vidaråsen Landsby.

Oppdaert august 2017MS

Side 2 av 11

Informasjon om deg.
VIKTIG: All informasjon som blir gitt i dette skjema vil bli behandlet med
den strengeste fortrolighet. Vær snill å returnere det så raskt som mulig.
Navn:

______________________________________________
Vennligst sett en ring rundt det navnet du bruker til daglig.

Fødselsdag:

Nasjonalitet:

_________

_________

__________

DD

MM

YYYY

______________________________________________
Som angitt i ditt pass.

Fast bostedsadresse:

Eventuell annen adresse:
for korrespondanse

Telefonnummer:
(+_______) ___________________________________
Prefiks

E-mail adresse:

______________________@________________________
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Fotografi
Vennligst legg ved ett nylig tatt bilde av deg selv, eller lim det inn på denne
siden.
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Innledning
Vi er glade for at du tenker på å komme som medarbeider til Vidaråsen
Landsby. Før du fyller ut søknaden anbefaler vi deg og lese gjennom
nettsiden vår; www.vidaraasen.no. Det ligger mye nyttig informasjon der
om Landsbylivet.
Denne søknaden tjener flere hensikter. De to viktigste er:
Ditt eget behov for å lære mer om oss og derved kunne fatte en fri og
våken beslutning om hvorvidt du vil komme og arbeide med oss.
Vårt behov for å kunne avgjøre om vi opplever at den spesielle bo og
arbeidsfellesskap, som landsbyen faktisk er, kunne passe for deg.
Her følger en rekke spørsmål som vi etter mange års erfaring har funnet er
viktig å stille. For oss er det viktig å kunne danne oss et bilde av deg og hva
du ønsker og kan gjøre, og for deg, at du kan få en innsikt i hva landsbyen
har å tilby, men også krever. Vær snill å ta deg tid og svar på spørsmålene så
godt du kan. Det er i vår felles interesse at dette gjøres så nøyaktig som
mulig. Vi håper at du ikke finner spørsmålene for vanskelige, de er ikke
ment å være slik for å ta motet fra deg.
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Spørsmål om deg:
 På lik linje med andre Camphill landsbyer er Vidaråsen et bo- og
arbeidsfellesskap. Det bor om lag 50 landsbyboere her som er i behov
av særskilt omsorg. Hussamfunnet er landsbyens midtpunkt, der den
utvidete familien, landsbyboere, medarbeidere og evt. deres barn lever sammen og sammen skaper et husfellesskap. Å bo i lag med
mange mennesker, så tett innpå hverandre, er anstrengende men også
givende. Tror du at du kan greie denne utfordringen?

 Hva er det som gjør at du ønsker å leve sammen med voksne som
trenger spesiell bistand?

 Har du tidligere bodd eller arbeidet på et helsepedagogisk eller
sosialterapeutisk sted, eller lignende sted? Isåfall, hvor da?.

 Hvordan fikk du vite om Camphill og Vidaråsen?
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 Er det noen særskilt grunn for at du ønsker å komme til et Camphill
sted nettopp i Norge?

 På Vidaråsen tilbyr vi et introduksjonskurs slik at du kan få anledning
til å gjøre deg kjent med tankene som ligger til grunn for landsbyen.
Har du tidligere vært i kontakt med landsbyideen og Antroposofi? I
tilfelle, vær snill å skriv litt om det.

 Har du noen hobbyer, interesser eller ferdigheter som du kunne tenke
deg å dele med landsbyboerne? Spiller du for eksempel et instrument?

 Har du andre kvalifikasjoner det er greit for oss å vite om?
F.eks om du har sertifikat for minibuss eller traktor. Sertifisert for
andre type maskiner.

 Vær snill å gi opplysninger om tidligere arbeidsplasser eller
utdannelse som du måtte ha.
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 Hvilke planer har du fremover? Har du ideer om en utdannelse?

 Det kan tenkes at du vil måtte bytte familiehus i løpet av tiden du er
her, ut fra behov som oppstår. Er du beredt til å arbeide og hjelpe til ut
fra landsbyens behov?

 Landsbyen er avhengig av en kontinuitet, derfor ser vi helst at nye
medarbeidere kommer for minst ett år. Er dette mulig for deg?

 Har du andre spørsmål?

 Har du blitt anbefalt Vidaråsen av noen som har bodd eller jobbet her
tidligere? (I så fall hvem?)
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HELSERELATERTE SPØRSMÅL
(All informasjon som gis her vil bli behandlet strengt konfidensielt.)

 Arbeidet i landsbyen kan bli svært krevende, både fysisk så vel som
psykisk. Er det noe ved din nåværende situasjon/konstitusjon som du
vil gjøre oss oppmerksom på? (så som epilepsi, svimmelhetsanfall,
migrene, diabetes eller andre sykdommer.)

 Er det noe du er allergisk mot, eller går du på spesielle dietter?

 Har du noen fysiske handikap som vi burde vite om?

 Hvordan er din mentale helse?

 Mottar du for tiden behandling for fysiske eller mentale lidelser? (I
tilfelle må vi ha en legeattest.)

Oppdaert august 2017MS

Side 9 av 11

 Har du i det siste lidd av noen alvorlig sykdom?

 Røyker du – eller bruker du andre vanedannende stoffer?

 Har du tidligere brukt vanedannende stoffer (og har det eventuelt
vært nødvendig for deg å motta behandling i forbindelse med dette)?

Vær snill å oppgi navnet på en person som kan kontaktes i tilfelle en
ulykkessituasjon (foreldre eller lignende):
Navn:
Adresse:

Telefonnummer:
E-mail:
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Litt om din bakgrunn:
Har du en kriminell fortid? (Dette er ikke nødvendigvis etter hinder for å
kunne arbeide her, men vi må ha informasjon om det.)
Vandelsattest er også ett krav for å kunne arbeide her..

Vi trenger også navnet på to personer som du ønsker å oppgi som
referanser som vi kan kontakte::
Referanse nr en:
Adresse:

Telefon:
E-mail:
Referanse nr to:
Adresse:

Telefon:
E-mail:
Vennligst legg ved en oppdatert CV.
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Bekreftelse
Jeg har lest det foranstående og besvart spørsmålene etter mitt beste skjønn
og vilje. Jeg har også lest den informasjon på www.vidaraasen.no.
Dato

Signatur

Huskeliste vedlegg:
Dette søknadsskjema
Din CV
Foto
Vandelsattest (denne kan bli sendt senere)

Vår adresse:
Vidaråsen Landsby
NO-3158 Andebu
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