
VOLONTØRER fra 1. august
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. Kreative med ord. Derudover har sportsfag også god plads på 
skemaet. Faglokalerne for det kreative arbejde er alle inden for de sidste 
2-4 år blevet gennemrenoverede - seneste byggeprojekt er den yderst bru-
gervenlige Oase, som binder skolen flot sammen. 

Vi har op til 95 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. 
Næste skoleår fortsætter vi med vores alternative 9. årgang, som har fokus 
på at nytænke skoledag og tværfaglig undervisning. Derudover har vi to 10. 
klasser, hvor eleverne har fokus på enten tro, medie eller kunst udover selv-
følgelig 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 Efterskole og være i tvivl om Guds ubetingede kærlighed og 
altid åbne favn.

I hverdagen hersker en varm og hjemlig atmosfære. Omgangstonen er 
både afslappet, professionel og har et glimt i øjet. Der er mulighed for at 
prøve vilde ideer af, selv om de koster både tid og penge. Vi vægter fleksi-
bilitet og ansvar for egne projekter og ideer højt. Vi prioriterer fra 2020 bæ-
redygtighed og har projekter, som skal føres ud i livet. Vi ønsker at udvikle 
skolens personale, og prioriterer det med tid og penge. 

Grejsdalens Efterskole er organisatorisk tilknyttet Indre Mission. 

  
Vil du være volontør, storebror, storesøster, ungmedarbejder, kært barn har 
mange navne, for vores ca. 90 elever efter sommerferien? Det tror vi nok, du 
vil - og det kan vi virkelig godt forstå.
Vi søger to hjertevarme og kompetente unge, som har lyst til at være kollega 
med os og være helt tæt på et fantastisk elevfællesskab.

 » Du vil beklæde en lærerstilling med en ansættelsesgrad på 38%, men 
dit arbejde er som helt traditionel volontør

 » Dine faglige kompetencer kan komme i spil i den daglige undervisning
 » Du skal engagere dig i den gode relation i arbejdet med vores elever, 

der fordeler sig fra 8. til 10. klasse, 
 » 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 og have lyst 
til at agere storesøster eller storebror i det daglige for vores dejlige 
elever i samtaler, samvær og alt det andet, som et efterskoleår er.

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.
Ansøgningsfristen er 7. februar kl. 12. Samtaler afvikles i uge 8 eller 9. 
Så skynd dig at lægge billet ind på at blive en del af Danmarks mest afholdte 
efterskolevolontørpar.
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