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Læs mere om stillingen som aktivitetsleder 
 
Som aktivitetsleder på Sommerskolen har du, sammen med dit team, ansvaret for at arrangere fritidsaktiviteter og 
events for eleverne, når de ikke har danskundervisning. Vores aktivitetsledere har mange forskellige faglige baggrunde, 
men tilsammen er det vigtigt at aktivitetslederne dækker et interessefelt, der spænder fra idræt over musik til kreative 
fag. Din faglige baggrund kan således være hvad som helst. Det vigtigste er, at du har en masse gode ideer til, hvad 
fritidsaktiviteterne på Sommerskolen kunne bestå af. 
 
Der er aktiviteter hver morgen, eftermiddag og aften. Her udbyder aktivitetslederne hver dag et nyt program, som 
dækker alle interesser og ønsker. Eleverne tilmelder sig aktiviteterne for en dag/aften ad gangen, og der vil typisk være 
omkring 20 elever pr. aktivitetsleder. 
 
Hvilke opgaver har en aktivitetsleder? 

• Planlægning og afvikling af aktiviteter morgen, eftermiddag og aften 
• Planlægning af udflugter 
• Eventuel deltagelse i teamets danskundervisning 
• Planlægning af større arrangementer, fx ryste-sammen-aktiviteter, temafest og natløb 
• Indkøb af materialer og ærindekørsel 
• Pasning af elevkiosken – evt. med hjælp fra frivillige lærere 
• Bordleder i spisesalen 
• Gang-/kontaktlærer 
• Dagvagt en til to gange i løbet af Sommerskolen 

 
 
Planlægning 
I marts/april holder vi et obligatorisk planlægningsmøde for alle medarbejdere, hvor vi giver en grundig introduktion til 
skolen, vores undervisning og aktiviteter. Som medarbejder får du tilsendt en medarbejderhåndbog, der beskriver 
arbejdet på Sommerskolen. Som aktivitetsleder skal du sammen med de øvrige aktivitetsledere sammensætte et bredt 
og varieret program for Sommerskolen. 
 
Hvordan er arbejdstiden? 
Som aktivitetsleder er du meget på sammen med eleverne om eftermiddagen og igen fra 19.00 og frem til elevernes 
sengetid. Der er naturligvis pauser undervejs. Når du ikke står for fritidsaktiviteter er din tid afsat til en blanding af 
"fritid", forberedelse, indkøb, deltagelse i møder, spisning og samvær/tilsyn med eleverne - lidt i stil med arbejdet på 
en efterskole. Du har således ikke "fri", selvom du ikke lige står for en aktivitet. 
 
Medarbejderne bor på skolen 
Alle medarbejdere bor på skolen i de tre uger. Du har således ikke mulighed for at overnatte hjemme, men det er muligt 
at arrangere et besøg, så familie eller kæreste kan besøge Sommerskolen og hilse på. Du får dit eget værelse på en 
elevgang, hvor du fungerer som kontaktlærer for en gruppe elever. 


