PROJEKTANSAT KONSULENT TIL LÆR FOR LIVET
Vil du prøve kræfter med en stilling i et innovativt og
videnbaseret læringsprogram, der skal bryde den negative
sociale arv for nogle af Danmarks mest udsatte børn? Så er
du måske Lær for Livets nye konsulent?
–––––––––––
Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte og udsatte børn og
unge. Gennem en helhedsorienteret indsats skal programmet styrke børnenes læring
og livsduelighed. Børnene er tilknyttet programmet i seks år.
Lær for Livet er en stærk frivillig-organisation, der sætter børnene i centrum og
arbejder for, at flere udsatte børn kan gennemføre en uddannelse. Organisationen
forventer at være i vækst i de kommende år.
Som projektansat bliver du en del af et mindre, men stærkt sekretariat, hvor
engagement, pionerånd og nytænkning er bærende værdier, og hvor vi har det sjovt,
mens vi klør på.
Der er tale om to nyoprettede fuldtidsstillinger af ét års varighed:
Projektansat til at udvikle og tilrettelægge Learning Camps
Du bliver en del af team, der udvikler og planlægger camps.
Dine opgaver vil bestå i:
•
•
•
•
•

Udvikling og planlægning af camp
Udvikling og koordinering af digitale møder og rådgivning til Learning Kids
Digital understøttelse af børnenes læring
Kommunikation med børn, hjem og lærere.
Evaluering og opfølgning på læringsaktiviteter.

Projektansat til at udvikle brobygningsindsatser, der støtter op om børnenes
læring hjemme
Lær for Livet skal i 2021 udvikle og gennemføre en styrket brobygning mellem
programmets Learning Camps, mentorordning og børnene/de unges hjem og skoler.
Som projektansat på brobygning bliver dine opgaver:
•
•
•
•

Udvikling og tilrettelæggelse af tre brobygningsindsatser; bogpakker,
vejledning om hjemmelæringsmiljø og workshops for lærere.
Praktisk gennemførelse af de tre indsatser
Evaluering af projektet
Øvrige opgaver i forbindelse med udvikling og gennemførelse af
brobygningstiltag i Lær for Livet i 2021.

For begge stillinger gælder, at vi leder efter profiler med en relevant
kandidatuddannelse som fx cand.pæd., cand.soc., cand.scient.pol. eller en
videreuddannet lærer. Du har et par års erfaring eller er nyuddannet.
Som person er du energisk, iderig og systematisk samtidig med, at du trives med
hands-on arbejde og brænder for at bruge dine kompetencer til at forbedre vilkårene
for anbragte og udsatte børn.
Du har viden om og forståelse for at arbejde med udsatte børn og unge. Det er en
fordel, at du har erfaring med at arbejde i frivillige organisationer samt med
projektorganisering og evaluering.
Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os i perioden den 4.10. januar 2021. Programchef Gertrud Kerrn-Jespersen på 31951612 vedr. stillingen
til Learning Camps og til programchef Kristine Bang vedr. stillingen til brobygning på
22847804.
Send din ansøgning, cv og evt. anbefalinger via link senest den 10. januar kl. 20.00:
Ansøgningslink til projektstillingen ”Brobygning”:

https://odoo.laerforlivet.dk/jobs/apply/projektansat-konsulent-brobygning-20
Ansøgningslink til projektstillingen ””Learning Camps”:

https://odoo.laerforlivet.dk/jobs/apply/projektansat-konsulent-learning-camp-21
Skriv i ansøgningen, hvis du er interesseret i begge stillinger.
Vi afholder efter planen samtaler umiddelbart herefter og vurderer til den tid, om det
bliver fysiske samtaler eller Skype-samtaler.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Om Lær for Livet
I Danmark har vi lige og fri adgang til uddannelse, men ikke lige muligheder for at
gennemføre den. Kun 27 procent af de udsatte unge har gennemført en
ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen. Det gælder for 77 procent af deres
ikke-udsatte kammerater.
Lær for Livet er et helhedsorienteret og langsigtet læringsprogram, der skal styrke
anbragte og udsatte børns læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en
ungdomsuddannelse og skabe sig et godt og selvforsørgende liv. Børnene er mellem
9 og 13 år, når de starter deres seks år i programmet.
I løbet af de seks år kommer børnene på Learning Camp minimum én gang om året,
og de får tilknyttet en frivillig mentor, som støtter op om skolearbejdet 2-4 gange om
måneden. Endelig bygger programmet bro til hjemmelæringsmiljøet ved at dele viden
om motivation og læring med de voksne, som børnene møder i dagligdagen.
Programmet er finansieret af fonde og samarbejdskommuner med deltagende børn.
Vi bor på Hejrevej 43, 2400 København NV. Læs mere på www.laerforlivet.dk.
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