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Sprudlende højskolelærer til Krogerup Højskoles nye grønne hovedfag  

Krogerup Højskoles DNA er at forholde sig til samtid og samfund – og vil man være en højskole, der forholder 

sig til sin tid i dag, må og skal man forholde sig til klimaforandringerne og den økologiske krise, vores jord 

befinder sig i. Derfor lancerer Krogerup fra efteråret 2019 et nyt grønt hovedfag, og vi søger derfor et 

sprudlende, nysgerrigt og vidende menneske, der skal udvikle vores nye hovedfag; Magiske Planter - og være 

med til at forme og farve Krogerup Højskole de næste år. 

Magiske Planter bliver et fag for dem, der vil være klogere på natur, klima og bæredygtig produktion - og for 

dem, som vil være med til at omsætte bekymring og frustration til håb og handling. Faget Magiske Planter skal 

således både være et praktisk fag, hvor eleverne får konkret viden om planter, havebrug og økosystemer; et 

naturfilosofisk fag, hvor vi undersøger vores forhold til natur og klima; og endelig – men ikke mindst – skal 

eleverne også stifte bekendtskab med grønt entreprenørskab. Faget rummer desuden et element af friluftsliv.  

Undervisningen vil i udgangspunktet foregå udenfor, hvor vi skal gøre brug af Krogerups unikke placering 

mellem skov og hav og med adgang til fantastiske arealer hos vores naboer på Aarstiderne, der har til huse på 

Krogerup avlsgård lige ved siden af højskolen.  

Som hovedfagslærer får du ansvar for: 

- Udvikling af fagindhold og undervisningsplan, herunder udvikling af studietur til nordisk destination 

- Undervisning på hovedfaget fra efteråret 2019 

- Udvikling af Krogerups grønne profil, herunder fagudvikling på tværs af hovedfagslinjer og udvikling af 

nye valgfag 

- Krogerups strategiske samarbejde med relevante aktører  

 

Vi forventer, at du har erfaring med eller viden om: 

- Klimaforandringerne og den økologiske krise, herunder politisk forståelse 

- Praktisk erfaring med havebrug, naturformidling, permakultur eller friluftsliv 

- Pædagogik og didaktik fra en højskole, ungdomsuddannelse, el.l. 

- Projektledelse og udviklingsarbejde 

 

Du bliver del af skolens fantastiske lærerkollegium, hvor der er kort fra tanke til handling. Du skal trives i et 

ungt, levende og nogle gange hektisk miljø, og du skal sætte pris på alsidighed og være indforstået med, at 

jobbet både rummer politiske drøftelser af klimakrisen, etablering af fårefold og kompost samt lavpraktisk 

planlægning af studieture, m.m.  

Som højskolelærer skal du være indstillet på samværstimer med vores omkring 100 fantastiske højskoleelever 

eftermiddage, aftener og weekender. Samtidig er du med til at planlægge og udvikle vores ugekurser henover 

sommer, efterår, jul og nytår. Endelig skal du ikke være bleg for at svinge en kost, stille op i en bordtenniskamp 

eller diskutere livets store spørgsmål over et glas vin. Hvis du også kan spille klaver, er der absolut ingen 

ulempe.  Start i stillingen sker efter konkret aftale.  

Ønsker du at søge stillingen, skal du sende ansøgning og CV til job@krogerup.dk senest d. 21. november 2018. 
Ansøgningen skal mærkes ’ansøgning magiske planter’. Der vil blive afholdt samtale primo december.Har du 
spørgsmål vedr. stillingen, kan du kontakte forstander Rasmus Meyer på tlf.: 5173 2873 
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