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Højskolelærer	til	springgymnastik	
Gymnastikhøjskolen i Ollerup 

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

Vi søger en højskolelærer til foråret 2023, som kan varetage undervisningen på springlinjerne Tumbling X 
og Powertumbling. Al undervisning på springlinjerne foregår på engelsk. 

Springgymnastikken	
Din primære undervisningsopgave bliver at undervise på 2 af skolens springlinjer. På springlinjerne favner 
elevernes niveau meget bredt. Det er et højskolepædagogisk mål, at undervisningen kan favne alle, og at 
niveauforskellene kan bruges frugtbart i elevernes møde med hinanden. Samtidig skal højskolens 
springlinjer skubbe til elevernes nysgerrighed, omkring hvilke træningskulturer og -miljøer de kommer fra, 
samt udfordre måden at sammensætte en træning, en opvarmning, en semesterplan osv. På linjerne vil der 
være 5 gange 1,5 times undervisning om ugen, hvilket også giver mulighed for at gå i dybden og nørde de 
enkelte dele af springgymnastikken fra styrke, kondition og smidighed til positioner, transitions og 
teknikker.  

Kvalifikationer	
Vi lægger vægt på, at du har: 

• Bred trænererfaring (dvs. både har trænet begyndere og elitegymnaster) 
• Stor passion for gymnastikkens udvikling i Danmark og internationalt 
• Mod på at udfordre den danske gymnastikmodel og -kultur gennem et højskoleperspektiv 
• Undervisningserfaring og evner til at engagere elever (gerne fra de frie skoler) 
• Forståelse for højskolernes særkende og lyst til at arbejde med højskolepædagogik, folkeoplysning 

og dannelse 
• Erfaring med foreningsledelse 
• Et godt mundtligt og skriftligt engelsk 

 	



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

Hvad	kan	du	ellers	undervise	i?		
Stillingen indeholder også undervisning i andre fag end springgymnastik, fx i skolens almene fag, idrætsfag 
eller valgfag. Det vigtigste er, at du har nysgerrighed og lyst til at kaste dig ud i andre fagligheder. Derfor vil 
vi meget gerne vide hvilke øvrige evner, hobbyer og interesser du har.  

Kan du fx undervise i almene fag med fokus på tolkning af tilværelsen og perspektiver på samfundet? Har 
du en hobby, som kunne være et spændende valgfag? Har du erfaring med projektledelse, internationale 
forhold og kulturmøde? Har du en interesse, som du gerne vil dykke dybere ned i sammen med eleverne? 

 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 som udgangspunkt en tidsbegrænset stilling på 85 % fra 1. januar 2023 til 31. juli 2023. 
Afhængig af dine andre fagligheder og kvaliteter kan dette forhandles. 

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 nhn@ollerup.dk til Niels Henrik 

Samtaler forventes afholdt mandag og tirsdag i uge 46 

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

Niels Henrik Nielsen på telefon 30 52 66 27 
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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. 

 


