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Krabbesholm søger pr. 07.01.2019 en lærer til 
undervisning i linjefaget litteratur. Der er tale om 
en tidsbegrænset fuldtidsstilling, som gælder til 
den 25.06.2019.

Vi forestiller os, at du har en uddannelsesbaggrund 
fra enten universitetet eller en forfatterskole, evt. 
en kombination. Eller en solid praksis inden for det 
litterære felt kombineret med undervisningserfaring. 

Du kommer til at undervise sammen med skolens kunst-
lærere og vil indgå i tværfaglige forløb med skolens 
andre linjefag og lærere.

Krabbesholms litteraturlinje er med sine 19 og 24 
ugers semestre og mere end 20 timers undervisning om 
ugen et af de mest ambitiøse skrivetilbud i landet. 
En væsentlig del af undervisningen består af læsning 
og skrivning. Eleverne skal lære at sætte ord på 
det, de ikke før havde ord for. Men vi ansporer vores 
elever til at tænke uden for traditionelle og au-
toritære litterære kredsløb.

Vi arbejder med litteraturen i et udvidet felt. Det 
betyder, at eleverne ikke bare sidder og skriver på 
et Word-dokument. Deres tekster skal ud i verden, og 
vi har vores eget Riso-trykkeri, hvor vi kan trykke 
bøger, plakater, hæfter m.v. Vi arbejder også med en 
række andre medier, som kan realiseres på højskolens 
mange værksteder: lydfiler, videoer, fotos, objekter, 
keramik, malerier, serigrafiske tryk, beklædning, 
performance osv.

En væsentlig del af arbejdet som højskolelærer på 
Krabbesholm er at indgå i det sociale netværk, som 
præger skolens dagligdag. Her ligger de fleste af 
ens arbejdstimer. Det meste er ikke skemalagt, men 
handler om, at man er til stede på højskolen sam-
men med elever og kolleger. Herudover deltager man 
i foredrag, morgensamlinger, ganggrupper, studieture, 
møder, fester, koncerter, weekender mv.

Du skal derfor være indstillet på at bo på skolen, 
frem til semestret slutter den 25.06.2019. 
Højskolen stiller mindre tjenestebolig til rådighed.

På Krabbesholms hjemmeside (www.krabbesholm.dk) kan 
du få et indtryk af skolens dagligdag og undervis-
ningen i litteratur.
Du er velkommen til at kontakte forstander Kurt 
Finsten for at høre nærmere om stillingen:
kf@krabbesholm.dk
tlf. 28191631.

Send din ansøgning til
post@krabbesholm.dk
inden den 09.12.2018.
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