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Gymnastik- og dans 
På Blåkilde Efterskole ønsker vi at fremme elevernes sunde livsstil og tilbyde fysiske aktiviteter for alle. En af de 

aktiviteter, som vi gerne vil tilbyde, er gymnastik, hvor fysisk/teknisk udvikling og kropserfaring går hånd i hånd 

med leg og kreativitet. Vi har to gymnastiklærere, der begge som udgangspunkt er ansat i stillinger på75%. 

De to lærere har ansvaret for skolens fællesgymnastik i et ligeværdigt samarbejde. Herudover underviser 

de hver for sig i en række valgfag som f.eks. fitness, rytmisk gymnastik, spring og dans eller andet afhængig 

af interesse og kompetencer. Skolen deltatager i Landsstævne 2022. 

Der er mulighed for bo-fællesskab med eget værelse i skolens gamle forstanderbolig. Der er stue, køkken 

og bad i fællesskab med skolens unge medarbejdere. Heriblandt to udenlandske volontører.  

Vi søger en lærer:  

• der brænder for gymnastik  

• der kan undervise i pige- og fællesgymnastik 

• der kan undervise valghold i rytmisk gymnastik og dans   

• har et positivt livssyn og en anerkendende tilgang til arbejdet med unge 

• der er selvstændig og kan tage ansvar 

• der kan identificere sig med skolens folkekirkelige værdigrundlag   

 
Til jobbet hører også de opgaver, som naturligt hører til efterskolelivet – herunder aftenvagter, 

weekendtilsyn, udlandsrejser og andre fælles aktiviteter. Skriv også, hvilke andre fag du brænder for. 

Blåkilde Efterskole er en almendannende efterskole med et bredt valgfagsudbud. Ansøgeren kan forvente 

at være en del af en engageret og motiveret lærergruppe og at arbejde blandt unge med livsmod og 

forventninger.  

Blåkilde Efterskole ligger 1 km. syd for Tarm og har 125 elever i 9. og 10. klasse. 
Læs mere på hjemmesiden www.blaakilde-efterskole.dk 

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 

Yderligere oplysninger kan fås ved forstander Henning Kristensen, tlf. 97371163/22831163.  
 
Send din ansøgning til: 
hk@blaakilde-efterskole.dk 
Ansøgningsfrist fredag den 23. april 2021, kl. 12.00. 
 
 

 

http://www.blaakilde-efterskole.dk/
mailto:hk@blaakilde-efterskole.dk
mailto:hk@blaakilde-efterskole.dk

