
 

 

PROGRAMLEDER FOR LÆRING  

Vil du spille en nøglerolle i et innovativt og videnbaseret læringsprogram, der 

skal bidrage til, at flere anbragte børn får en ungdomsuddannelse? Og har du 

en brændende interesse for, hvad der rører sig inden for læringsfeltet for 

børn og unge? Så er du måske Lær for Livets nye programleder for læring. 

––––––––––– 

Som programleder for læring er du ansvarlig for Lær for Livets intensive læringsforløb, 

Learning Camps, hvor knapt 100 anbragte børn flere gange årligt undervises intensivt i dansk, 

matematik og personlige og sociale kompetencer. Samtidig er du med til at sikre, at der sker 

et godt samspil mellem Learning Camp og barnets skole, hjem og mentor.  

Brænder for organisation og implementering  

I jobbet som programleder har du ansvar for at organisere intensive læringsforløb og 

dokumentere og analysere børnenes faglige, personlige og sociale udbytte med henblik på 

løbende at optimere indsatsen til gavn for børnenes læring og livsduelighed. 

Vi leder ikke efter en udførende camp-chef, men en projektleder, som har ansvar for at 

planlægge og sikre høj kvalitet i afviklingen af ni årlige camps. Du skal styre et team af 

underleverandører, lærere og lærerstuderende, og du forventes at kunne sammensætte et 

stærkt team og give teamet de bedste forudsætninger for at fremme børnenes læring.  

Samtidig skal du bidrage til at udvikle programmet og have blik for indsatsen hele vejen rundt 

om barnet, så læring fremmes bedst muligt året rundt i barnets hverdag i skolen, i hjemmet 

og sammen med barnets mentor.  

Du arbejder tæt sammen med de øvrige medarbejdere i vores engagerede sekretariat, som 

er præget af virkelyst, idérigdom og en flad struktur, hvor alle refererer direkte til Lær for 

Livets direktør. Du har således ikke personaleansvar i det daglige, men har ansvar for de 

teams, der deltager på camps.  

Som programleder for læring får du ansvar for:  

• At videreudvikle Learning Camps med fokus på indhold, afvikling, ledelse af ansatte 

og frivillige, budget- og leverandørstyring samt implementering af ny viden og 

erfaringer. 

• At sikre et frugtbart samspil mellem indsatsen på Learning Camp og barnets skole, 

hjem og mentor.  

• At bidrage til den løbende dokumentation af Lær for Livets effekt. 

• Andre tværgående opgaver i sekretariatet. 
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Erfaren og stærk projektleder  

Du er en stærk projektleder, der arbejder struktureret og analytisk og kan skabe overblik 

og sikre fremdrift i et komplekst program med mange aktører. Du brænder for udsatte 

børn og unges læring og har evnen og viljen til at tænke nyt for at gøre en positiv forskel.  

Du har gode formidlingsevner i skrift og tale og en god forståelse for didaktik og pædagogik i 

grundskolen – uden nødvendigvis at være specialist. Du trives med en hverdag på kontoret, 

hvor du på samme dag fx holder møde med undervisere på camps, laver et strategioplæg til 

bestyrelsen og har statusmøde om budgettet.  

Du har formentlig en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatgrad og meget gerne 

erfaring med at drive indsatser, der involverer frivillige.  

Da programmet omfatter frivillige kræfter, må der påregnes møder, camps og sociale 

arrangementer uden for almindelig arbejdstid.  

Ansøgning og kontakt 

Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Lær for Livets direktør Illa Westrup Stephensen på 

telefon 2534 8662, og læs mere på www.laerforlivet.dk. 

Lær for Livet er en almennyttig fond og er ikke lønførende. Send din ansøgning på mail til 

kontakt@laerforlivet.dk mrk. ”Ansøgning” senest mandag d. 8. januar 2018 kl. 12.00.  

Om Lær for Livet 

Lær for Livet er et læringsprogram målrettet anbragte børn, der er mellem 9 og 13 år, når de 

starter i programmet. Hvert barn er tilknyttet programmet i seks år, og er i den periode på 

flere Learning Camps og får tilknyttet en frivillig mentor. Vi har til huse på Østerbro i 

København. 
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