
 

Kalø Højskole søger underviser i friluftsliv 

 

Kalø Højskole er i rivende vækst, og derfor søger vi nu en højskolelærer på deltid til at undervise i friluftsliv, 

bushcraft, fiskeri og kano/kajak/SUP på vores linjefag Outdoor Ranger. 

Outdoor Ranger tiltrækker unge fra hele landet, som elsker livet i det fri og gerne vil inspireres, udfordres og 

blive dygtigere. Derfor skal vores nye friluftslærer være optaget af at vise eleverne, hvordan man bruger 

naturen på nye og spændende måder. Vi vil gerne gennem dig tilbyde undervisning i bushcraft, fiskeri og 

kano/kajak/SUP – men vi er også åbne over for helt nye discipliner og fagområder, som du brænder for og 

kan videreformidle med dygtighed og begejstring. 

Højskolen ligger midt i skoven og lige ned til Kalø Vig i Nationalpark Mols Bjerge, så der er rig mulighed for 

at boltre sig lige uden for hoveddøren. Vores nye lærer kan se mulighederne og har masser af ideer til 

aktiviteter og discipliner, så vi udnytter vores unikke placering bedst muligt. 

Vores nye friluftslærer skal supplere og samarbejde med en anden højskolelærer på linjefaget.  

 

Vores ideelle kandidat er: 

• Et skolemenneske med undervisningserfaring, meget gerne fra højskoleverdenen. Det kan også 

være, du selv har gået på højskole. 

• Du er selv certificeret instruktør i vandaktiviteter som kajak, kano og SUP, og er i stand til at give 

eleverne et IPP2-certifikat i kajak. 

• Natur-nørd, men med skarpt blik på dannelsesopgaven i højskolen og med lyst til at arbejde med 

elevernes personlige udvikling, livsoplysning og den demokratiske dannelse. 

• Frisk på at holde en morgensamling eller fællestime, hvor eleverne får inspiration og lys i øjnene. 

• Parat til at byde ind med andre fag til vores udbud af valgfag – meget gerne O-løb. 

• Fuld af energi og med lyst til at indgå i højskolelivet og relationsarbejdet med eleverne. 

 

Om stillingen 

Stillingen er på 50-55%. I normaluger vil undervisningen ligge på de samme tre dage, men der skal 

påregnes en del dage, hvor skemaet varierer, og undervisningen derfor vil ligge på andre tidspunkter, 

ligesom aften- og weekendarbejde også er en del af højskolearbejdet. Du skal også være indstillet på, at der 

indgår friluftsture med overnatning i stillingen. 

 

Der vil være tre måneders prøvetid. 

Om Kalø Højskole 

Vi er en almen folkehøjskole, der lægger vægt på bæredygtighed, naturglæde og på et inkluderende miljø 

med mange internationale studerende. Højskolen har en unik placering ved Kalø Vig og ved tærsklen til Mols 

Bjerge. Vi tilbyder linjefagene Outdoor Ranger, Gro, Dannelsesrejsen og Dansk Sprog og Kultur. Vi har 

plads til 70 elever. 

Spørgsmål og samtale 

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt højskoleforstander Kenneth Degnbol på telefon 61721250. Send 

os din ansøgning senest søndag den 5. december kl. 12.00 på ansogning@kalohojskole.dk 

Samtaler afholdes onsdag den 8. december. 
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