
Højskolelærere søges
Bornholms højskole er inde i en god udvikling og søger et antal højskolelærere. Skolen har en stærk 
tradition inden for de kunstneriske fag med fagene glas, keramik, smykker og billedkunst, og vi øn-
sker i de kommende år at udvide vores profil med andre fagudbud. Vi skal have dækket hovedfage-
ne Keramik, Billedkunst og Glas, og derudover søger vi undervisere til en række andre fag, herunder 
psykologi, friluftsfag, politik mv. Se på skolens hjemmeside under Lange kurser. Du er velkommen 
til selv at byde ind med andre fag, som du kan undervise i.

Hovedfagslærere bedes oplyse, hvilke andre fag, man kan undervise i. Stillingerne vil blive besat 
som enten faste deltidsstillinger eller som timelærerstillinger. Stillingerne er til besættelse fra 1. 
december - senest 1. januar. 

Bornholms Højskole er en bred, almen højskole, der tager afsæt i den grundtvigske højskoletradi- 
tion, hvis grundlag er folkelig oplysning og livsoplysning, og hvor faglighed, fællesskab og en hjem-
lig atmosfære er kendetegnende for skolelivet. Se skolens formål her.

HVEM ER DU?
Du har en stor faglig indsigt i det fagområde, du søger til. Du er en god formidler og har erfaring 
med - eller kendskab - til højskolelivet. Du er et engageret og åbent menneske med en lyttende til-
gang til andre, og du har ved siden af dette 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 personalegruppe, hvor alle anerkendes for den særlige opgave, 
de er ansat til, idet ingen er uundværlig for at bedrive god højskole uanset arbejdsfelt.
Du kan læse mere om Bornholms Højskole her. 

ANSÆTTELSESVILKÅR 
• Løn fastsættes i henhold til bekendtgørelse om løn og ansættelse for højskolelærere.
• Der findes to lærerboliger, som kan stilles til rådighed på rimelige lejevilkår. Der vil blive lagt vægt  
 på, at en eller flere af lærerne vil bebo en af skolens lærerboliger.

ANSØGNING
Du er velkommen til at kontakte forstander Niels Glahn på mail ng@bornholmshojskole.dk
Det er desværre ikke muligt at tage imod besøg.
 Ansøgninger fremsendes til ansoegning@bornholmshojskole.dk senest d. 30. oktober. Der 
forventes afholdt samtaler i uge 46. Der anmodes om en samlet ansøgning indeholdende ansøg-
ning og CV. Der skal IKKE medsendes bilag. Ansøgningen fremsendes i pdf-format og i emnefeltet 
anføres ”Højskolelærer, xx (eget navn) efterfulgt af ENTEN Keramik, ELLER Glas ELLER Billedkunst 
ELLER Timelærer”.

https://bornholmshojskole.dk/vedtaegter-og-klausuler/
http://bornholmshojskole.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/140

