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Forventet tiltrædelse 1. januar 2023

Brænder du for at undervise i billedkunst - både i det håndværksmæssige og i kunsthistorie og 
kunstforståelse - og er du måske selv udøvende kunstner - så er en deltidsstilling på 1/3 årsværk som 
billedkunstlærer måske noget for dig!

SeniorHøjskolen ønsker at få skærpet profi len som en højskole, hvor seniorerne kommer for at udvikle deres viden, 
færdigheder og glæde ved at udtrykke sig inden for maleri, tegning, skulptur, digitale billeder og andre æstetiske og 
skabende processer. 

Vores billedkunstlokale er nyistandsat, vi har en ovn til at brænde ler og keramik og vi har et godt udvalg af materialer og 
værktøjer. Som billedkunstlærer får du ansvaret for billedkunstlokalet, så det fremstår både inspirerende og hyggeligt.

Gennem tiden har vi udbudt kurser indenfor blandt andet akryl, akvarel, gelliprintning, keramik, raku, glas, pilefl et, 
linoleumstryk og læder. Det vil være dig, som ny billedkunstlærer, der vil skulle sætte retningen for, hvilke materialer og 
udtryksformer, vi skal have i fokus. Vi arbejder med holdstørrelser på mellem 12 og 25 kursister, og der vil ofte være både 
begyndere og øvede på samme hold. 

1/3 stilling svarer til cirka 146 undervisningstimer, 146 samværstimer og 299 forberedelsestimer fordelt på cirka
• Valgfag på 4-5 ”14-dages kurser”
• 2 ugekurser med et særligt tema/fokus
• 2-3 weekendvagter
• 10-15 Morgensamlinger med oplæg, fællessang og morgengymnastik
• 10-12 Aftensamlinger (foredrag)

Så skriv til os, hvad du kunne tænke dig at undervise i. Vi beder om, at du i ansøgningen skitserer 2 ugekurser, to valgfag 
(12 timers undervisning fordel over 14 dage) samt titler på, hvad du allerhelst kunne tænke dig at holde foredrag om for 
vores kursister.

Vi er godt 20 ansatte på SeniorHøjskolen, som sammen skaber højskole til gavn for vores kursister, der er 65+ og gerne 
vil lære nyt og møde en højskole, der er fyldt med lys, luft og fællesskab til alle. At blive inspireret og lære nyt kender ingen 
alder. Vi udbyder cirka 70 forskellige ugekurser og 7 14-dages kurser om året. Vi har stort set åben altid - også jul og 
nytår - og som lærer må man forvente at skulle på job både i weekender og om aftenen. Vi har et godt arbejdsmiljø, der er 
præget af samarbejde, dialog, tillid og lyst til at arbejde sammen om opgaverne.

Ansøgning:
Ansøgning, CV og skitseforslag til kurser og foredrag 
sendes senest 17. juni til jesper@seniorhoejskolen.dk

Spørgsmål vedrørende stillingen: 
Du er velkommen til at ringe til 
højskoleforstander Jesper Vinther på 30 10 64 20 
og høre nærmere om stillingen. 
Han viser også meget gerne højskolen frem for dig.

Kreativ og kunstfærdig 
billedkunstlærer 

søges til SeniorHøjskolen, Nørre Nissum

SeniorHøjskolen ligger naturskønt i Nørre Nissum. 

Vi er 20 faste medarbejdere og lige så mange gæstelærere, 
som alle bidrager til at skabe en levende højskole 

for 2300 livsglade kursister om året. 

Vi fejrede 50 års jubilæum i 2021
Vi har plads til 92 kursister

Vi har årligt 70 årselever


