
Levring Efterskole søger to nye kollegaer 
 
Vi søger to nye kollegaer, som ønsker at indgå i et positivt og anerkendende undervisningsmiljø. 
Forventningen er, at lærere og elever sammen skaber en kreativ og engagerende undervisning og 
hverdag.  

 
• Fodboldtræner på vores fodboldlinje primært drenge 
• Danselærer - hiphop instruktør på vores danselinje 
• Engelsklærer i 10. klasse, der kan kombineres med en af ovennævnte 

 
 
Fodboldtrænerstillingen er en fast stilling med start 1.8.2021 
Danselærerstillingen er et barselsvikariat med start 1.8.2021   
 
Din profil kan være:  

• Du er uddannet lærer eller tilsvarende og brænder for at arbejde med unge  
mennesker  

• Du kan undervise i engelsk 
• Du er god til at skabe relationer og møder andre med positive og høje forventninger  
• Du er struktureret i din klasseledelse og har fokus på synlig og målstyret            
 undervisning  
• Du har gode kommunikative evner og har erfaringer med samarbejde med   
 kollegaer såvel som forældre  
• Du er nysgerrig og interesseret i at indgå i udviklingen af læringsfælleskaber  
• Du har lyst til at indgå i andre efterskoleopgaver, som tilsyn aften/weekend og ture  
• Du kan differentiere din undervisning 

  
Fodbold  
Vi søger en dygtig fodboldtræner, der brænder for og vægter et højt niveau inden for fodbold. Vi 
søger en ildsjæl, der vil være med til at tage vores fodboldlinje til nye højder. Vi forventer derfor, at 
du kommer med engagement, vilje og evner til at bære vores fodboldlinje, sammen med vores to 
øvrige fodboldtrænere.  
 
Vi ønsker, at du:  
- At du har A- eller B-licens 
 
 

 



Dans 

Levring Efterskole har i mange år været suverænt i spidsen, hvad angår dans i efterskoleverdenen.  

Du vil indgå i et dynamisk og kreativt dansepartnerskab med Annika, der har speciale i den moderne 
stilart. Sammen skal I inspirere vores elever til dygtiggørelse og medleven i undervisningen. Det er 
forventningen, at lærere og elever sammen skaber et undervisningsmiljø, som er kreativt og 
inspirerende for dansere, såvel som undervisere og tilskuere til shows og konkurrencer.  

Vi forventer, at du både er en teknisk dygtig danser og underviser med speciale i hiphop og house. 
At du forstår at formidle dine ideer til eleverne på en positiv facon, at du er lyttende og 
inddragende, men fast på de dansemæssige mål og ideer. Endvidere lægger vi vægt på, at du er 
stærk koreografisk, og har erfaring med at skabe koreografier og lave shows, der rummer op til 50 
dansere. Vi får både elever, der aldrig har danset før, og elever der har meget erfaring. Det er derfor 
vigtigt, at du kan favne bredt og møde eleverne, hvor de individuelt er.   

Det er ikke et krav, at du har efterskoleerfaring, men et plus. Vi ser gerne, at du har erfaring med 
konkurrencer enten personligt eller som underviser. Du skal kunne stå frem foran en stor flok, og 
vise vejen på en pædagogisk måde. 

Levring Efterskole:  
er en efterskole med 190 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Teoretiske fag, Life performance, 
gymnastik og linjefag prioriteres lige højt  
Tjek vores hjemmeside for nærmere info om skolen og vores hverdag.  
 
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.  
  
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 18. juni. Samtaler forventes at foregå i mandag eller 
torsdag i uge 25 og i uge 26. 
 

Vil du høre nærmere eller se skolen, så ring og få en aftale på tlf. 86 88 18 33 eller skriv til 
forstander Kim Thynebjerg på kim@levringefterskole.dk   
 
Ansøgning sendes til:  
kim@levringefterskole.dk Skriv i emnefeltet: Ansøgning + fulde navn 


