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Levring Efterskole søger lærere til bred og varieret fagkombination   
 
Levring Efterskole Idræt & Life Performance søger to dygtige lærere, motiveret og klar til at indgå i 
fagkombinationerne af tysk, dansk, engelsk, matematik, fitness, gymnastik eller fodbold. Så kan du 
undervise i to eller flere af fagene, eller er du den lærer, vi bare ikke kan undvære, i ét af fagene, 
er vi interesseret i at høre fra dig. 
 
På Levring Efterskole bliver du en del af et i forvejen stærkt team bestående af dygtige og 
engagerede lærere og praktisk personale, alle motiveret for at give vores elever den bedste 
efterskoleoplevelse. Vi sætter arbejdet med at skabe gode og stærke relationer til eleverne højt. 
Brænder du for samme mål, så er det dig, vi ønsker, at modtage en motiveret ansøgning fra. 
Stillingerne er fuldtid eller deltid alt efter aftale og fagkombinationer. Endvidere er det en fordel, 
hvis du finder det interessant at blive familielærer for en elevgruppe. 
 
Boglige fag 
 
Vi ønsker: 
At du er en dygtig og passioneret underviser, der brænder for og vægter et højt fagligt niveau 
med kendskab og erfaring til løbende formativ vurdering. Hos os bliver du en del af et i forvejen 
dygtigt og erfarent dansk-, tysk-, matematik-, og/eller engelskteam.  
 
Der vil i begge ledige stillinger være mulighed for at undervise i såvel boglige, som aktive og 
kreative fag. Stillingen kan tilpasses, så du også kan inspirere eleverne i andre sammenhænge. 
Som efterskolelærer indgår du i tilsyn og andre opgaver på lige fod med de øvrige lærere. 
 
Gymnastik 
Gymnastik kan blive en del af ansættelse, hvis fagkombinationer tillader det. Her ser vi gerne, at 
du er kreativ med en masse ideer og har erfaring som underviser. Det er kun et plus, hvis du har 
stået i spidsen for gymnastikopvisninger.  
 
Fodbold: Fra næste år takker vores dygtige fodboldtræner af efter mange års tro tjeneste. Det 
betyder, at vi kommer til at mangle den ildsjlæl, der vil være med til at tage vores fodboldlinje til 
nye højder. Vi ønsker derfor, at du kommer med engagement, viljen og evnerne til at bære vores 
fodboldlinje sammen med vores to øvrige fodboldtrænere.  
 
Endvidere er det et krav, at du: 
 

- Har en B-træner licens 
- Har trænererfaring 
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Fitness: Også vores fitnesslinje kommer til at mangle en ekstra linjelærer fra næste skoleår. Vi 
har udviklet vores fitnesslinje til at have elevernes sundhed og eget ønske for udvikling i fokus. 
Særligt spinning, crossfit, styrke og diæt er i fokus, når vores elever påbegynder skoleåret. Her 
hjælper vi dem med at nå deres mål og sætte nye højder. For at videreudvikle linjen ønsker vi 
derfor en lærer, der brænder og har evner indenfor kredsløbstræning, og samtidig formår at 
motivere eleverne igennem både teori og praksis.  
 
Om skolen 
Med et stærkt fokus på ”Idræt og Life Performance” har Levring Efterskole udviklet sig til et 
spændende pædagogisk væksthus indenfor idrætslig kvalificering og faglig udvikling.  
 
Efterskolen har som formål at udvikle eleverne til kompetente medborgere med personlig styrke, 
faglig højde og sociale færdigheder, så de evner at navigere autentisk i livet og bidrage 
værdifuldt til fremtidens samfund. 
 
Levring Efterskole skal fungere som ”trædesten” til voksenlivet, så vores unge tilegner sig en 
ballast af selvtillid, livskompetence og faglig viden. Skolens værdier afspejles i hverdagen i form 
af et anerkendende miljø, et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab, en inkluderende hverdag og 
en udviklende ramme for eleverne. Der tilgodeses et ligeværdigt forhold mellem 
læringsaktiviteter og socialt samvær. 
 
Skolen har 180 engagerede elever og en hverdag præget af tryghed, kreativitet, udvikling, trivsel 
og teamsamarbejde. Skolen praktiserer bl.a. fuld tilstedeværelsestid for lærerne. Vi har syv 
idrætslinjer (pigefodbold, drengefodbold, eSport, spring, adventure sport, dans og fitness), og vi lægger 
desuden stor vægt på den faglige undervisning både i 9. og 10. klasse. 
 
Desuden ligger vi stor vægt på elevernes personlige udvikling igennem vores Life Performance-tilgang. 
 
Læs mere på: www.levringefterskole.dk 
 
Ansættelse og løn er efter gældende overenskomst.  
 
Ansøgning: 
Send din ansøgning, CV og eksempler på dit tidligere arbejde samt relevante eksamenspapirer til 
kimthynebjerg@levringefterskole.dk senest tirsdag d. 16. 04. 2019 kl. 12 
Vi afholder samtaler fra d. 23.- til d. 30.  april 2019 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Pernelle Fau på telefon:  21 12 77 14 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
  


