
 

Levring Efterskole søger uddannet lærer/underviser til at varetage undervisningen i 
matematik 10. klasse, drenge- og fællesgymnastik og spring linjen. 
 
Matematiklærer: 
 

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

• Du kan undervise matematik på fagligt højt niveau, med flair for at skabe et trygt og 
lærerigt miljø. 

• Du er en engageret og motiverende underviser 
• 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, weekendvagter og ture 

Gymnastiklærer til skolens drenge- og fællesgymnastik 

Vi søger en lærer til gymnastikken, som kan være med til at inspirere og motivere vores 
184 elever til faglig dygtiggørelse og bevægelsesglæde. Du vil indgå i et dynamisk og 
fagligt dygtigt gymnastiklærerteam  

Din opgave består bl.a. i, sammen med din mandlige kollega at varetage drenge- og 
fællesgymnastikken (spring og rytme). Vi forventer, at du er en teknisk dygtig og alsidig 
gymnast. Du brænder også for at koreografere rytmeserier, og du formår at formidle dine 
ideer til elever og kollegaer på en positiv facon.  

Desuden ser vi gerne, at du er lyttende og inddragende, men står fast på dine gymnastiske 
mål og ideer. Udover at varetage den obligatoriske gymnastikundervisning skal du som 
lærer i gymnastikteamet være med til at opbygge og skabe en varieret og seværdig 
opvisning. 

Spring 
På springlinjen arbejder du fokuseret med at udvikle eleverne som springere – uanset 
niveau.  



 

Du kan planlægge en motiverende og differentieret undervisning, som udvikler den 
enkelte elevs tekniske og fysiske formåen. Derudover har du øje for, hvordan du kan 
arbejde med elevernes mentale overskud og deres mod. 
Du er en teknisk dygtig underviser, har erfaring med at modtage og kan bygge springene 
op fra bunden. 
Vores springlinje er for alle – begge køn, begyndere og rutinerede. Vi oplever 
forskelligheden som en styrke – både i et træningsperspektiv og socialt. 
 
Stillingen er fuld tid, tiltrædelse d. 1.1. 2021 eller hurtigst muligt herefter. Løn og 
ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  
Ansøgningen sendes til kim@levringefterskole.dk - ansøgningsfrist tirsdag 8. december 
klokken 24.00, samtalerne vil foregå i uge 51. 
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til pædagogisk afdelingsleder Pernelle Fau på 2112 
7714. 
 
*Husk at vedhæfte en gymnastik/spring video af dig selv af nyere dato. Bliver du kaldt til 
samtale, skal du forberede dig på en prøveundervisning med nogle af vores elever.  
Du kan læse mere om Levring Efterskole på www.Levringefterskole.dk    
 


