
UNDERVISERE TIL LÆR FOR LIVET 
VIL DU HJÆLPE ET ANBRAGT BARN PÅ VEJ MOD AT NÅ SINE DRØMME? 
Så er du måske Lær for Livets nye underviser på Learning Camp. 
Du bliver en del af et stærkt team, der 14 dage i sommerferien skaber 
læring både socialt, personligt og fagligt for 75 skønne børn, der har 
det til fælles, at de er anbragt i plejefamilie eller på et opholdssted.  

Lær for Livet støtter anbragte børn, så de bliver rustet til at gennem-
føre en ungdomsuddannelse. Det sker gennem en unik kombination af 
camps, mentoring og brobygning. Børnene er i programmet i seks år. 

VI LEDER EFTER DIG DER:
• Brænder for at gøre en forskel for udsatte børn
• Er tålmodig, empatisk og har arbejdet med børn i alderen 9-15 år
• Har et positivt væsen og er god til at samarbejde med nye mennesker
• Er uddannet lærer. 

VI TILBYDER:
• 14 dage hvor relationelt og fagligt arbejde går op i en højere enhed
• At blive en del af et fedt lærerteam, der rykker sammen
• Ny inspiration og metoder du kan tage hjem og bruge i det daglige arbejde
• Sjov, hygge og fællesskab med både børn og voksne på camp.

PRAKTISK INFORMATION
Sommerens Learning Camp løber af stablen fra mandag den 2. juli til søndag den 15. 
juli 2018. Stillingen er lønnet. Send din motiverede ansøgning til gertrud@laerforlivet.
dk. Skriv ”Ansøgning som lærer til Learning Camp” i emnefeltet. Frist for ansøgning er 
hurtigst muligt. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@laerforlivet.dk eller 
alternativt på telefon 31 95 16 12. 

Læs mere om Lær for Livet på www.laerforlivet.dk. 

”Det er super 
lærerigt og 
livsbekræftende 
at undervise på 
Lær for Livets 
Learning Camp. 
Jeg får en 
masse faglige 
input, som jeg 
kan bruge i mit 
daglige arbejde 
– og så er det 
fantastisk at se, 
hvordan børnene 
rykker sig fagligt 
og socialt.”
- Camilla Garfort, 
   folkeskolelærer


