Højskolelærer søges
Fra januar 2021 vil Bornholms Højskole tilbyde en ny linje, hvor samfund, debat og bæredygtighed
med en handlingsorienteret tilgang er hovedtemaet. Fra et globalt perspektiv og med afsæt i de
mange spændende ting, der er gang i på Bornholm, ønsker vi at give et højskoletilbud til unge, der
vil forstå og forandre verden. Der skal være fokus på muligheder, paradokser og dilemmaer i de
mange brændende spørgsmål, vi står over for, og ideerne skal gerne omsættes i praksis i form af
lokale events, Folkemøde, dyrkning og forsøg med energi mv.
Vi søger derfor en hovedfagslærer til denne brede linje. Da du gerne skal være med til at udforme
den endelige undervisningsplan, håber vi at du kan begynde 1. november – senest 1. december.
HVEM ER DU?
Du har en stor faglig indsigt i hele eller dele af området. Du er en god formidler og har erfaring med
eller kendskab til højskolelivet. Du er et engageret og åbent menneske med en lyttende tilgang til
andre, og du har derudover en brændende interesse for unge, politik og bæredygtig samfundsudvikling. Ved siden af dette har du andre fagfelter/interesser, som vil være oplagte at dele med eleverne
på skolen i form af valgfag, temauger mv.
Du ønsker at blive en del af en bred personalegrupper, hvor alle arbejder mod samme mål:
”At arbejde for, at Bornholm fortsat har en attraktiv højskole, som tager afsæt i den grundtvigske
højskoletradition, hvis grundlag er folkelig oplysning og livsoplysning, og hvor faglighed, fællesskab
og en hjemlig atmosfære er kendetegnende for skolelivet”. Se skolens formål her.
Du kan læse mere om Bornholms Højskole her.
ANSÆTTELSESVILKÅR
• Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling.
• Løn fastsættes i henhold til bekendtgørelse om løn og ansættelse for højskolelærere.
• Der kan stilles rummelig bolig til rådighed på rimelige lejevilkår.
ANSØGNING
Du er velkommen til at kontakte forstander Niels Glahn på 2035 2362 eller
ng@bornholmshojskole.dk
Ansøgninger fremsendes til ng@bornholmshojskole.dk senest d. 21. september. Der forventes
afholdt samtaler, evt. via Skype, d. 29. september. Der anmodes om en samlet ansøgning indeholdende ansøgning og CV. Der skal IKKE medsendes bilag. Ansøgningen fremsendes i pdf-format og i
emnefeltet anføres ”Højskolelærer og xx (eget navn)”.

