
UNDERVISERE TIL LÆR FOR LIVET 

Du bliver en del af et stærkt team, der på Lær for 
Livets Learning Camps skaber læring både socialt, 
personligt og fagligt og skaber gode oplevelser og 
fællesskab.

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

Som underviser hos Lær for Livet skal du bidrage 
til, at vores Learning Camp bliver en succes for de 
børn, der deltager.

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, pædagog eller har anden
   erfaring med at arbejdee med børn.

VI TILBYDER:
- Camps 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 nye metoder, du kan tage hjem
   og bruge i det daglige arbejde.
- Sjov, hygge og fællesskab med både børn og
   voksne på camp.

PRAKTISK INFORMATION
Lær for Livet afholder camp fra den 9. til 
den 14. oktober 2020.

Send din motiverede ansøgning her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
os på mail: liv@laerforlivet.dk eller på telefon 
21564421. 

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

Lær for Livet, Hejrevej 43, 2400 København NV.

VIL DU HJÆLPE BØRN PÅ VEJ MOD AT NÅ DERES DRØMME? 
... og vil du være med til at skabe gode læringsoplevelser i efterårsferien? Til Lær 
for Livets Learning Camps søger vi lærere, pædagoger eller andre med erfaring i 
at arbejde med børn og unges faglige og sociale kompetencer.

... og vil du være med til at skabe gode læringsoplevelser for dem? Til Lær for 
Livets Learning Camps søger vi lærere, pædagoger eller andre med erfaring i at 
arbejde med børn og unges faglige og sociale kompetencer.

Du bliver en del af et stærkt team, der på Lær 
for Livets Learning Camps skaber læring både 
socialt, personligt og fagligt og skaber gode 
oplevelser og fællesskab.

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

Som underviser hos Lær for Livet skal du 
bidrage til, at vores Learning Camp bliver en 
succes for de børn, der deltager.

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, pædagog eller har anden
   erfaring med at arbejde med børn.

VI TILBYDER:
- Camps 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 nye metoder, du kan tage 
   hjem og bruge i det daglige arbejde.
- Sjov, hygge og fællesskab med både børn og
   voksne på camp.

PRAKTISK INFORMATION
Lær for Livet afholder camps hele året:
- Kristi Himmelfart - 3 dage
- Sommerferien (uge 26-27) -10 dage
- Efterårsferien - 5 dage
- Og derudover er der ca. 8 weekendcamps 
   fordelt over forår og efterår.

Camps afholdes i hele landet.
 
Send din motiverede ansøgning via linket her.

Læs mere om Lær for Livet på vores hjemmeside.

https://odoo.laerforlivet.dk/jobs/apply/underviser-til-learning-camp-4?fbclid=IwAR1oCVoSDCRlpZeW8U74Q_ykVLBGAi1caZun6KLwoQylwBMBprcmukeSD68
http://www.laerforlivet.dk

