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Højskolelærer	til	vores	
internationale	afdeling	
Gymnastikhøjskolen i Ollerup 

Brænder du for fællesskab, almen dannelse, højskoleliv og kulturmøde? Ønsker du at være en del af en 
højskole med fokus på kropslig bevægelse, folkeoplysning og internationale aktiviteter? 

Vi søger 1 højskolelærer til foråret 2023, som primært kan indgå som en del af vores team omkring vores 
internationale afdeling INTAC.  

Stillingen kommer blandt andet til at indeholde fagene Intercultural studies og Sports diplomacy. 

Intercultural	studies	
Formålet med faget er at skabe en fælles platform for at diskutere og forstå det interkulturelle miljø, vi 
oplever på Ollerup og skabe et link med andre emner på samfundsniveau. Vi ønsker at udvikle elever som en 
aktiv og global borger og udfordre dem med nye perspektiver og viden fra udvalgte emner. Kombinationen 
af lokalt syn og internationalt perspektiv vil udvide elevernes personlige, sociale og intellektuelle horisont – 
og hermed også bidrage til at sikre et vellykket og givende ophold på skolen. 

Målet med faget er at få eleverne til at være globalt dannede borgere og udvide deres personlige, sociale og 
intellektuelle horisont samt motivere og ruste dem til at tage aktiv del i et demokratisk samfund. 

Sports	diplomacy	
I Sports Diplomacy får eleven en introduktion til konceptet ”Grassroots Sports Diplomacy” og en introduktion 
til idrætsorganisationer som arbejder med konceptet samt generel viden om projektværktøjer og 
projektledelse. Kurset er opdelt i to faser: Den første omfatter en mere teoretisk tilgang til temaet, hvorimod 
anden fase er baseret på praktisk arbejde og study cases. 

Målet for faget er at sætte vores studerende i stand til at forstå Sports Diplomacy med særlig fokus på 
sportsorganisationer og deres potentiale for at skabe forandring i lokalsamfundet. Vi vil også give eleverne 
de nødvendige værktøjer til at blive en aktiv borger, som kan ændre eller bidrage til Sports Diplomacys 
udvikling i deres lande.  

 

 

 	



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Svendborgvej 3, Ollerup                  DK-5762 Vester Skerninge    Tel.: +45 62241230 

     info@ollerup.dk         www.ollerup.dk                         SE nr.: 79348619 

Øvrig	undervisning	
Afhængig af din profil kan du desuden indgå i skolens øvrige fag, som fx: 

• Verden og Mig 
• Dansk for internationale elever eller dansk for danske elever på vores politilinje. 
• Projektledelse og projektarbejde 
• Idrætsvalgfag eller valgfag 
• Ugekurser som familiekurser, seniorkurser mm.  

Så fortæl os om dine evner, hobbyer og interesser. Har du en hobby, som kunne være et spændende 
valgfag? Er du dygtig til en særlig idrætsgren eller et specifikt bevægelsesområde? 

Profil	
For at lykkes i stillingen er du en engageret og entusiastisk person, der arbejder for at motivere unge 
studerende til at tage initiativ og aktivt ansvar i civilsamfundet. Du har forståelse for det arbejde, der kræves 
når man har med udenlandske elever at gøre, og tror på, at bevægelse kan bidrage positivt til at gøre en 
forskel i verden.  

Du forstår processer og har altid et øje åbent for forbedringer. Du er en holdspiller, der er klar til at arbejde i 
et spændende og afvekslende miljø med forskellige kolleger, faggrupper og samarbejdspartnere.   

Kvalifikationer	
Vi lægger vægt på, at du har: 

• Undervisningserfaring og evner til at engagere elever 
• En relevant uddannelse som fx universitetsuddannelse inden for det humanistiske eller 

samfundsvidenskabelige område eller en læreruddannelse 
• Projektledelseserfaring (eksempel erfaring med Erasmus+ og Nordplus) 
• Erfaring med græsrodsorganisationer eller generelt NGO-arbejde 
• Forståelse for højskolebevægelsen/de frie skolers særkende 
• Viden om højskolepædagogik, folkeoplysning og dannelse 
• Fremragende kommunikationsfærdigheder på engelsk og dansk 
• Flair for idræt og bevægelse eller decideret interesse i et specifikt bevægelsesområde 
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For	alle	lærere	på	højskolen	gælder	det	
• Samvær med eleverne, almenpædagogisk højskolearbejde, planlægning af arrangementer og ture 

er en del af jobbet. Lærerne er på skift værtslærere på skolen, og aften- og weekendarbejde er 
derfor en del af stillingen 

• Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse er centralt i vores møde med eleverne. I 
undervisningen ønsker vi at få eleverne til at forundres over, betragte og perspektivere det liv, som 
de lever med sig selv og hinanden 

• Ca. 40-50 af eleverne er fra lande uden for Norden. Det meste af undervisningen på skolen foregår 
derfor på engelsk, og det interkulturelle møde er en del af hverdagen 

• Vores højskole består både af lange og korte kurser, og derfor er en del af stillingen som 
højskolelærer også at varetage de korte kurser som fx familiehøjskole 

Vilkår	
Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling fra perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023 

Vi tilbyder løn i henhold til Bekendtgørelse om vilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved 
folkehøjskolerne. Se mere om løn her: http://ffd.dk/administration/loen-og-ansaettelse/loentabel/ 

Tiltrædelse	og	ansøgning	
Tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest derefter 

Ansøgningsfrist: 7. november 2022. Ansøgning med CV sendes på cf@ollerup.dk til Cristiane 

Samtaler forventes afholdt mandag og tirsdag i uge 46 

For yderligere information: www.ollerup.dk eller kontakt: 

Cristiane Fiorin-Fuglsang på telefon 22 84 82 84 
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Lidt	om	skolen	
Gymnastikhøjskolen i Ollerup er en selvejende institution, der driver både lange og korte højskolekurser. 
Som organisation driver vi også udlejningsvirksomhed, ligesom vi arbejder på at udvide vores højskole med 
aktiviteter i vores store Arena og på dens tilhørende arealer.  

Gymnastikhøjskolen i Ollerup bygger på en 100-årig tradition omkring bevægelse, dannelse og oplysning. 
Dette ses blandt andet i vores stærke fokus på gymnastik, dans og fitness. Vi har 35.000 indendørs 
kvadratmeter fordelt på bygninger, der er bygget og renoveret gennem skolens levetid.  

Som medarbejder på Gymnastikhøjskolen har du foruden fagspecifikke kompetencer også en naturlig 
relationel tilgang til mennesker. Du formår gennem ord, færdighed og respekt at skabe udvikling hos den 
enkelte, fællesskabet og skolen. Det er med andre ord vigtigt for os, at uanset hvilke opgaver man primært 
er ansat til, så har man som medarbejder et fælles ansvar, sammen med elever og kursister om at lykkes.  

Som højskole er vi i gang med en forandringsproces, der skal bringe os godt ind i de næste 100 år. I denne 
proces er det vigtigt, at du kan se dig selv som aktivt deltagende og også som kulturbærer i forhold til at 
bringe det nye ind i en traditionsrig skole. 

 

 


