
EFTERSKOLELÆRER velkommen hjem!

På Grejsdalens Efterskole har vi på pædagogiske område de sid-
ste par år brugt meget tid på at udvikle vores profil. Vi vil være den 
kreative efterskole blandt de kirkelige efterskoler i Danmark. Krea-
tive med medier og teknik. Kreative med musik. Kreative med kunst. 
Mediefagene har to nye lokaler til medieproduktion, foto og teknik. 
Musik har fået et spritnyt, lækkert scenelokale i vores tidligere gym-
nastiksal. Kunst tog i sommers et helt hus i brug, nyindrettet efter 
alle kunstens regler.

Vi har tre klassetrin , normalt fordelt på fem klasser: En 8. klasse med 
15 læringsvillige elever, to 9. klasser, som arbejder målrettet mod 
sommereksamenerne i såvel bundne fag som udtræksfag og to 10. 
stamklasser, hvor elevernehar valgt sigind på en af tre linjer: 10:tro, 
10:kunst eller 10:medie. 

Grejsdalens Efterskole er en efterskole i en god udvikling. Vi forbed-
rer og fornyer vores bygningsmasse og har et dejligt, ungt persona-
leteam, der brænder for efterskoleprojektet på evangelisk luthersk 
grund med særligt fokus på den gode relation med elever og foræl-
dre. Vi vil skabe gode rammer for nærvær, læring og trivsel for unge 
mennesker.

I hverdagen hersker en kreativ og energisk ånd i en hjemlig atmo-
sfære. 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 lærere. 

Grejsdalens Efterskole er organisatorisk tilknyttet Indre Mission. 

  
Vi har 1 ledig lærerstilling fra 1. august 2018. Skulle du være interesseret, 
vil vi lægge vægt på følgende:

 » Du vil beklæde en stilling med en ansættelsesgrad på minimum 70%
 » Matematik, idræt og mediekompetencer er noget vi er på udkig ef-

ter, men generelt er alle fag i spil.
 » Du skal engagere dig i den gode relation i arbejdet med vores elever, 

der fordeler sig fra 8. til 10. klasse, i skoleformens spændende blan-
ding af undervisning og tilsyn.

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

 » Vi vil skabe gode og trygge rammer for nærvær, læring og trivsel for 
vores elever, og du bliver som alle vi andre en nøglefigur.

 » Du skal kunne stå inde for vores kristne værdigrundlag.
Ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst 
mellem 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 tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 
12.00. Samtaler afvikles i samme uge.
Eventuelle spørgsmål til stillingen samt ansøgning kan rettes til
Forstander René Brorson 
Grejsdalsvej 176, 7100 Vejle 
7582 2377 - ge@grejsdalens.dk
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