
LÆRER velkommen hjem!
Are you our new teacher?

Grejsdalens Efterskole har de seneste år på flere måder været gennem en god 
udvikling. Ikke mindst har vi ansat en række unge, dynamiske og ambitiøse læ-
rere, der brænder for efterskoleprojektet på evangelisk-luthersk grund. Skolen 
er i dag en højt profileret skole med tilknytning til Indre Mission.

Alle elever og lærere på GE arbejder med afsæt i digitale læringsmidler. 

På vores 10. årgang vælger elever sig ind på enten 10m, som arbejder med 
medier, eller Tro og Lederskab, hvor vi arbejder med at udruste morgendagens 
ledere til det kirkelige arbejde. Begge fokuslinjer har dansk, engelsk, religion og 
matematik sammen og går til 10. klassesprøverne. Fysik og tysk er tilvalgsfag.

Vi arbejder målrettet på at opdatere vores fysiske rammer. Vi har egen hal i 
tilknytning til skolen og senest til jul står et spritnyt musiklokale/fællessal klar i vores tidligere gymnastiksal. Klasselokalerne er udstyret med moderne 
læringsmidler og nye møbler.

I hverdagen hersker der en kreativ og energisk ånd i et godt fællesskab. Omgangstonen kan være både afslappet og professionel. Der er mulighed for 
at prøve vilde ideer af, selv om de koster både tid og penge. Vi vægter fleksibilitet og ansvar for egne projekter og ideer højt. Vi ønsker at udvikle skolens 
personale og derfor har vi altid brugt kursustimer på at efter- og videreuddanne vores personale. 

Kan du se dig selv som en del af dette og arbejde med på en fortsat positiv udvikling, så send din ansøgning.

Ansættelsesperiode: Fra 1. Aug 2015

Kontakt
Forstander 
René Brorson
Grejsdalsvej 176
7100 Vejle  tlf 7582 2377  ge@grejsdalens.dk

Ansøgningsfrist: 1. juni kl. 12

  
En af vores dygtige lærere er blevet ansat som leder i vores kirkelige bagland.
Det betyder, at vi har fået en ledig stilling fra 1. august 2015, som du måske 
kunne tænke dig at besætte. Skulle du være interesseret, vil vi lægge vægt 
på følgende:

 » Du kan beklæde en stilling med en ansættelsesgrad mellem 80 og 
100%

 » Du skal kunne undervise i engelsk og føre elever på 9. og 10. klasse-
trin op til fagets afsluttende prøve.

 » Hvis du kan undervise i dansk og/eller matematik, så er det absolut 
ikke nogen ulempe.

 » Du skal engagere dig med en anerkendende tilgang i arbejdet med 
vores elever, der fordeler sig fra 8. til 10. klasse, i skoleformens spæn-
dende blanding af undervisning og tilsyn.

 » Du skal have lyst til at blive en del af et varmt og inspirerende kolle-
gialt fællesskab, hvor der vil være fokus på, at dine styrker kommer i 
spil.

 » Du skal være indstillet på at påvirke vores kreative miljøer. På GE 
arbejder vi kreativt med kunst, musik og medier.

 » Du skal kunne stå inde for vores kristne værdigrundlag.
Ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mel-
lem LC og Finansministeriet.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til forstander René 
Brorson på enten tlf, 7582 2377, eller mail, ge@grejsdalens.dk.
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 1. juni kl. 12. Samtaler vil finde 
sted i samme uge.
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