
EFTERSKOLELÆRER velkommen hjem!

På Grejsdalens Efterskole arbejder vi konstant på at forædle det eftersko-
leprodukt, vi har. Vi er en efterskole med fokus på kreativitet. Kreative med 
medier og grafik. Kreative med musik og performance. Kreative med kunst 
og design. Fra sommeren 2019 vil vi med en nyopstartet forfatterlinje også 
være kreative med ord. Derudover har sportsfag også god plads på ske-
maet. Faglokalerne for det kreative arbejde er alle inden for de sidste 3-4 
år blevet gennemrenoverede - og vi har med det seneste års byggeprojekt 
skabt en yderst brugervenlig Oase, som binder skolen flot sammen. 

Vi har op til 90 elever fordelt på tre klassetrin, normalt placeret i fem klas-
ser: En 8. klasse med ca 15 læringsvillige elever, to 9. klasser, som arbejder 
målrettet mod sommereksamenerne i såvel bundne fag som udtræksfag. 
Der arbejdes pt. i et udviklingsprojekt på at udvikle en af de to klasser til en 
alternativ 9. klasse, som vil have fokus på at nytænke skoledag og skema. 
Derudover har vi to 10. klasser, hvor eleverne har fokus på enten tro, medie 
eller kunst udover dansk, engelsk og matematik. 

På Grejsdalens Efterskole har vi et dejligt, ungt personaleteam, der bræn-
der for efterskoleprojektet på evangelisk-luthersk grund med særligt fokus 
på den gode relation med elever og forældre. Vi vil skabe gode rammer for 
nærvær, læring og trivsel for unge mennesker - og ingen elev må forlade 
Grejsdalens og være i tvivl om Guds ubetingede kærlighed og altid åbne 
favn.

I hverdagen hersker en varm og energisk ånd i en hjemlig atmosfære. Om-
gangstonen er 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 har over de næste to år et udvik-
lingsprojekt om bæredygtighed. Vi ønsker at udvikle skolens personale, og 
prioriterer det med tid og penge. 

Grejsdalens Efterskole er organisatorisk tilknyttet Indre Mission. 

  
En af vores dygtige medarbejdere begyndte ved årsskiftet som frimenig-
hedspræst. Nu søger vi hans afløser og har derfor 1 ledig lærerstilling fra 1. 
august 2019. Skulle du være interesseret, vil vi lægge vægt på følgende:

 » Du vil beklæde en stilling med en ansættelsesgrad på 80%
 » En tysklærer er vores hovedprioritet - andre fag kan naturligvis også 

bringes 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 kom-
mer i spil og mulighed for fortsat udvikling.

 » Vi vil skabe gode og trygge rammer for nærvær, læring og trivsel for 

vores elever, og du bliver som alle andre medarbejdere en nøglefigur.
 » 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 onsdag d. 20. marts 2019 kl. 
12.00. Samtaler afvikles mandag eller tirsdag i uge 13.
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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