
 

VICEFORSTANDER TIL BREJNING EFTERSKOLE 

Brejning Efterskole er et sted, hvor unge mennesker dannes til at tage et bæredygtigt 
ansvar for sig selv, for fællesskabet og for omverdenen. Vi er en unik kombination af 
efterskolens frie skoleform og spejderbevægelsens idegrundlag og metoder.  

Vi søger en viceforstander, der vil være en del af fælleskabet med elever og 
medarbejdere på Brejning Efterskole, og som har kompetencerne og lysten til sikre de 
bedste rammer for et godt efterskoleår.  
 

JOBBET 
Du kommer til at arbejde tæt sammen med skolens forstander og sekretær om blandt 
andet at være med til at skabe de bedste både praktiske, skolemæssige og fysiske 
rammer for skolens 24 medarbejdere og elever.  
 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:  

• Planlægning af skoleåret med ansvar for blandt andet tjenestetid, aktivitetsplan, 
skemalægning, afvikling af prøver og censorfordeling.  

• Undervisning gerne i sprogfag og tilsyn med eleverne samt UU-vejledning. 
• I samarbejde med pedellerne af vedligeholde skolens bygninger og have overblik 

over de driftsopgaver, der hører med til de fysiske rammer for efterskolen.  
• Strategisk sparringspartner for forstanderen.  

 

PERSONEN 
Vi søger en viceforstander, der har en pædagogisk baggrund og erfaring fra 
efterskoleverdenen, som har interesse i at skabe dialog med elever og medarbejdere 
omkring både det der har med efterskolen at gøre, men også det som ellers presser sig 
på.  
 



Sammen med forstanderen og skolens sekretær får du ansvaret for den daglige drift af 
skolen, hvorfor det er vigtigt, at du er god til at samarbejde og kan indgå i et team, både 
når det er sjovt, når de svære beslutninger skal tages, og de ubehagelige konflikter 
løses.  
 
DINE MULIGHEDER 
Du får sammen med skolens forstander mulighed for at præge nutid og fremtid for 
såvel en fri skole som dens medarbejdere og elever. Du kommer til at arbejde med et 
ambitiøst hold af medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for unge mennesker 
og verden omkring skolen.  
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation pr. 1/10/2018 i løninterval 424.086,13 - 492.137,23. 
 
ANSØGNING 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forstander Lone Frankel Goul på tlf. 
2235 4504 eller mail lfg@brejning.dk for at høre mere om stillingen. 
Enhver henvendelse behandles fortroligt.  
Søg stillingen ved at sende en ansøgning til kontor@brejning.dk inden den 24. oktober 
kl. 12. Vi forventer at samtaler den 29. oktober.  
 
LIDT MERE OM BREJNING EFTERSKOLE 
Brejning Efterskole er en selvejende institution, som har eksisteret i mere end 20 år. 
Skolen er i god gænge med solid drift. Skolen har tæt relation til spejderbevægelsen, 
hvorfra cirka 80 procent af eleverne kommer. Skolen er pt. normeret til 115 elever. 
 
Brejning Efterskole fører eleverne frem til afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Friluftsliv og 
elevdrevne projekter er en vigtig del af elevernes liv og hverdag på skolen. Vi har en 
gruppe af stærkt engagerede medarbejdere, værner om høj faglighed og har stor succes 
med at få eleverne til at tage ægte ansvar for både projekter, sig selv og hinanden. 
 
Brejning Efterskole er beliggende i historiske bygninger, og vi råder over det 
omkringliggende naturskønne skovområde samt større åbne arealer som er ideelle til 
skolens friluftsaktiviteter. 
 
Læs mere om os på www.brejning.dk og www.brejningefterskole.dk  
 


