
VICEFORSTANDERFrijsenborg 
Efterskole

søger

Frijsenborg Efterskole er en mindre almen 
dannende efterskole, som lægger vægt på indi-
videt og det rummelige fællesskab. Vi værner 
om det kreative læringsmiljø, hvor fællesska-
bet dagligt styrkes gennem sang, fortælling og 
samtale. I smukke lyse rammer og med kunst 
på væggene ligger vi i hjertet af Østjylland.

Vi har et engageret personale og innovativt 
arbejdsmiljø, hvor vi værdsætter glæden ved at 
arbejde med unge mennesker med alle deres 
forskelligheder. Som viceforstander får du i et 
tæt samarbejde med forstanderen og medarbej-
derstaben mulighed for at blive en del af dette 
spændende miljø.

Vi forventer, at du:
• Har et brændende hjerte for teenagere, efter-

skoleformen og kan se nuancerne hos den 
enkelte.

• Er visionært optaget af pædagogisk tænkning 
omkring efterskolens grundlag og har en pæ-
dagogisk uddannelse. 

• Sammen med et stærkt team kan videreudvik-
le et af skolens profilfag, verdensborgerskab

• Sætter samarbejdet højt, både i din egen 
måde at tilgå arbejdet på og i din ledelse af 
medarbejderne.

• Med en vis risikovillighed kan søsætte- og 
færdiggøre projekter.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
• Administrative opgaver, såsom styring af 

lærernes arbejdstid, skemalægning mv.
• Undervisning i faget verdensborgerskab 

samt morgensamlinger og fortælletimer 
efter aftale

• Tilrettelæggelse og koordinering af op-
gaver i samarbejde med det praktiske 
personale

• Optagelse af en del af elevgruppen 
med særlige behov, og kontakt til 
myndigheder omkring dette.

• Den samlede opgaveoversigt aftales 
i gensidighed efter ansættelse.

Indholdsplanen for Frijsenborg Efterskole 

kan læses her:https://fus.dk/media/9408/indholds-
plan-2019-20.pdf

Ansættelse sker i henh. til organisationsaf-

tale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 

16. april 2019
Ansættelse pr. 1. august 2020.Du er velkommen til at kontakte forstander 

Brian Ovesen på 87641073 for opklarende 

spørgsmål eller yderligere information. Din ansøgning skal senest fredag d. 17. april 

kl 12.00 uploades nederst på forsiden af 
www.fus.dk, så er der taget højde for person-

følsomme data.
Vi afholder samtaler fredag d. 24. april og evt. 

2. runde tirsdag d. 28. april
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