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Barselsvikar til Levuk STU 
Vi søger en relationel og engageret underviser til vores skole  
 
Har du lyst til at gøre en forskel og være i et skolemiljø, hvor vi har fokus på engagement og værdig-
hed, og hvor vi kigger efter og udvikler potentialer for den enkelte og i fællesskabet?  
Vi er 8 engagerede medarbejdere og 20 nysgerrige unge med særlige behov, som lærer bedst, når 
det sker i forudsigelige rammer med omsorgsfuld og professionel støtte.  
 
Du bliver en del af en skole, hvor idræt og en aktiv skoledag er i højsædet. Eleverne har hver dag 
idræts- eller svømmeundervisning. Der er samtidig fokus på at udfordre elevernes boglige potentiale 
og klæde dem på til livet som ung og voksen. Undervisningen er bygget op af temaforløb med basis-
uger ind imellem, og uger dedikeret til ADL-forløb i vores skovløberbolig i Tisvilde Hegn.  
Du vil blive særligt tilknyttet 3-4 elever, som du, sammen med din teammakker, følger særlig tæt og 
deltager i møder omkring.  
 
Du er sandsynligvis uddannet lærer eller pædagog, men du kan også have en anden spændende bag-
grund, fx talepædagog, psykomotorisk terapeut eller noget helt femte. Det væsentlige er, at du har 
lyst til at arbejde med udviklingshæmmede og kan bidrage med interessante vinkler.   
 
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du: 

• Har erfaring i at arbejde med unge udviklingshæmmede 
• Har kompetencer indenfor undervisning af idræt, ADL, dansk og matematik (indskolings-

/mellemtrinsniveau) 
• Evner at tænke ud af boksen og skabe kreativ, differentieret undervisning 
• Har styr på din faglige baggrund og ved hvad du kan bruge den til 
• Har energi, initiativ og handler selvstændigt 
• Har erfaring med - eller mod på at lære mere om - narrativ praksis og relationskompetence 
• Er lyttende og nærværende i dine relationer, også når det gælder samarbejde 

Stillingen er fuldtid. Mødetiden er som udgangspunkt kl. 8-15. Derudover vil der være enkelte aften-
arrangementer, studieture samt forberedelsestid.  
Send din ansøgning til stu@levuk.dk så snart som muligt, senest 21. februar 2023. Samtaler umiddel-
bart derefter. Tiltrædelse gerne fra d. 15. marts 2023. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Britt Korsgård på 54 55 50 52. 

 
Levuk STU er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25-årige med særlige behov.  Vi har eksisteret siden 
2012. Vi bor i nye lokaler i Frederiksborgcentret tæt ved Hillerød Station. Desuden har vi undervisning i vores skolehus på 
stranden ved Tisvilde Hegn. De fleste af vores elever går i ungdomsklubben Levuk, som ligger i forbindelse med skolen. 
 
Vores vision er at skabe en uddannelsesinstitution, hvor de unge kan opleve glæde ved at tilegne sig læring gennem fordy-
belse og praksis – med udgangspunkt i at 

• Eleverne har potentiale og ressourcer, som skal findes og udvikles.  
• Elevernes udvikling og læring skal foregå i trygge rammer.  
• Eleverne skal introduceres til sund livsstil.  
• Eleverne skal mødes med oprigtig og direkte dialog.  

Se og læs mere på vores SoMe Levuk STU eller på www.levuk.dk/STU 


