
Højskolelærer i bæredygtigt byggeri. 
 

Vil du være Højskolelærer? 
 

Brenderup Højskole søger 1 højskolelærer. Højskolen ligger på Vestfyn i et naturskønt område tæt ved Båring 
Vig, skov og bakke. 
 
Vi har en stærk profil inden for kulturelt arbejde, hvilket betyder at vi altid har elever fra mange lande.  
Vores arbejdsfelter er inden for kunst, musik, kulturforståelse/antropologi, re-design, Skaberiet – fra ide til 
virkelighed, yoga mm.  
I vores grønne profil har vi fagene bæredygtigt byggeri, permakultur og slowfood. 
 
Vi har igennem mange år bygget alternative/bæredygtige på skolen, med vores elever og kursister og vores 
fokus ligger i denne tid på off grid huse – og Tiny house. Vores offgrid hus har b.la dannet idegrundlag for 
Grobund Brenderup – en ny bydel i Brenderup der vil bestå at ca. 25 huse, der skal være off grid. 
Brenderup Højskole vil erhverve en grund i bydelen 400 meter væk, for at bygge et OFFGRID HUS vol.2. 
 
Igennem 2 ½ år har skolen haft en byggelinje på forårs- og efterårsholdene. Derudover tilbyder vi også 
kortere kurser af 1-2 ugers varighed. 
 
 
Vi søger: 
Vi søger 1 højskolelærer, der kan undervise på et højt praktisk og teoretisk niveau i bæredygtigt byggeri og 
træhåndværk. Du skal være indstillet på at arbejde videre med, og evt. udvikle ideer indenfor off grid 
byggeri. 
 
Der er grundlæggende tale om en fuldtidsstilling, men det kan også komme på tale med to deltidsstillinger, 
hvis kombinationen eller behov viser sig. 
 
Du vil selv have stor indflydelse på fagenes profil. 
Det er vigtigt at du har og kan bevare et overblik og tilrettelægge undervisningen ud fra pædagogiske og 
didaktiske overvejelser. 
Det er et krav, at du kan arbejde både praktisk og teoretisk. Der er ikke et formelt krav til din 
uddannelsesbaggrund. Relevant frivilligt og professionelt arbejde indenfor området vil blive vægtet lige så 
højt.  
 
Du vil i første omgang blive ansat som årsvikar, hvorefter vi træffer aftale om evt. fastansættelse. 
 
Som højskolelærer vil du bruge meget tid sammen med både elever og lærer. Det er derfor vigtigt, at du kan 
indgå i fællesskabet på arbejdspladsen, hvor den uformelle stemning og humor vægtes højt.  
Arbejdet som højskolelærer er meget alsidigt, og du skal forvente at arbejde med meget mere end dit eget 
fag. Du skal deltage i lærermøder, værtskaber, samvær, projekter, netværk, skoleudvikling, 
fællesarrangementer, fester mv. Arbejdstiden kan derfor være fordelt på alle tider af døgnet. 
 

Vi foretrækker ansøgere, der bor eller har lyst til at bosætte sig i nærheden af skolen. 
 



Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores 
udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, religion eller etnisk 
tilhørsforhold til at søge stillingen. 

 
Kontakt  
Kan du se dig selv i dette miljø, og vil du gerne være højskolelærer, skal du sende din ansøgning til 
kontor@brenderuphojskole.dk   mrk. Højskolelærer 
 
Ansøgningsfristen er torsdag d. 23. maj 2019.  
Samtalerne vil blive afholdt 29. maj 2019. 
Forventet ansættelsesstart er 1. august 2019. 
 
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen eller Brenderup Højskole, er du meget velkommen til at 
kontakte forstander Ole Dedenroth på telefon 30314573 eller skrive til ole@brenderuphojskole.dk  
Du kan læse mere om Brenderup Højskole på www.brenderuphojskole.dk  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


