
UNDERVISERE TIL LÆR FOR LIVET 
Vil du spille en nøglerolle i et innovativt og videns baseret læringsprogram, der skal 
sikre anbragte børn samme muligheder i livet som ikke anbragte børn? Er du en er-
faren underviser? Og trives du i højt tempo og har lyst til at gøre en forskel? 
Så er du måske en af Lær for Livets nye undervisere på Learning Camp. 

Lær for Livet er et af de første og største programmer for intensiv læring i Danmark. 
Vi har ambitioner om at sikre knapt 1000 anbragte børn en ungdomsuddannelse. Det 
skal ske ved hjælp af en unik kombination af camps, mentoring, brobygning til skolen 
og følgeforskning. 

Som underviser hos Lær for Livet skal du bidrage til, at vores intensive læringsforløb
(Learning Camps) bliver en succes for de børn, der deltager.  Alle børn skal opleve, at 
de flytter sig fagligt og kan tage læringsstrategier med sig hjem til deres almindelige 
skolegang. Derudover skal du bidrage til arbejdet med børnenes personlige og sociale 
kompetencer, så de rustes endnu bedre til deres videre skolegang. 

ER DET DIG, VI LEDER EFTER?
Lær for Livets intensive læringsforløb afholdes flere gange om året i børnenes ferier 
og udvalgte weekender. En ansættelse som underviser hos Lær for Livet er derfor ikke 
en fuldtidsansættelse, men et supplement til dit øvrige arbejde, og du vil modtage et 
fast honorar. Hvis du kan nikke genkendende til hovedparten af punkterne herunder, så 
send os gerne en ansøgning:

 • Du sætter pris på faglige udfordringer og -udvikling.
 • Du brænder for arbejdet med udsatte børn, har gåpåmod og er initiativrig.
 • Du er uddannet lærer eller har på anden vis solid erfaring som lærer.
 • Du er tålmodig, empatisk og har tidligere arbejdet med børn i alderen 9-15 år.
 • Du har et positivt væsen og er god til at samarbejde med nye mennesker.
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VI TILBYDER
Hvis du matcher ovenstående, vil vi gerne invitere dig til at være en del af holdet. 
Konkret kan vi tilbyde dig: 
 • Ny viden om udsatte børns læring
 • Erfaring med intensive læringsforløb
 • Sjov, hygge og fællesskab med både børn og voksne på camp.

PRAKTISK INFORMATION
Lær for Livet afholder løbende intensive læringsforløb. Kommende Learning Camps er:
5 dage i efterårsferien, den 14. til 18. oktober 2017
3 dage i Kristi Himmelfartsferien, den 10. til 12. maj 2018
Det er ikke et krav, at du kan deltage på alle Learning Camps. 

Send din motiverede ansøgning hurtigst muligt til torben@laerforlivet.dk. Skriv ”An-
søgning som lærer til Learning Camp” i emnefeltet. Vi afholder løbende samtaler.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@laerforlivet.dk eller 
alternativt på telefon 60 70 08 07. Spørg efter Torben Persson.

Læs mere om Lær for Livet på www.laerforlivet.dk  Læs mere om Egmont Fonden på 
www.egmontfonden.dk

HVAD ER LÆR FOR LIVET?
Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram, der over en periode på 10 år skal 
støtte knapt 1000 anbragte børn fagligt, så de bliver i stand til at gennemføre en ung-
domsuddannelse. Det sker gennem intensive læringsforløb og en frivillig mentorord-
ning, hvor ressourcestærke voksne støtter børnene 
fagligt.
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