
Det går godt på Sdr. Nærå Efterskole, og 
har du lyst til efterskolelivet med højt til 
loftet, smuk natur, hygge, grin, sang, gode 
kollegaer og dejlige elever, kan du blive vores 
nye barselsvikar fra 1. januar og frem til 
sommerferien. Stillingen er en fuldtidsstilling, 
men har du tanker om noget andet, hører vi 
gerne om dette. 

Hos os er den perfekte efterskolelærer en, 
der både underviser i boglige fag, linjefag og 
valgfag, og som har lyst til at blive en del af 
efterskolelivet med alt hvad det indebærer. 
Hos os er det vigtigt, at undervisningen er 
kompetent og inspirerende, samt du har mod på 
en god portion relations arbejde og er nysgerrig 
på de unge mennesker. 

Vi ønsker følgende fag dækket:
• Fællesgymnastik (pige)
• Engelsk
• Dans

Hvem er du?
Du er måske linjefagsuddannet inden for faget 
engelsk, og du er indstillet på at føre eleverne 
op til de relevante prøver på folkeskoleniveau. 
Du kan forvente, at vi gerne vil det gode 
samarbejde omkring fagene. I din fritid dyrker 
du måske gymnastik og vil gerne undervise 
i fællesgymnastik og evt. dans. Det kan 
måske være, at du har erfaring fra en tidligere 
efterskoleansættelse, men dette er ikke et krav. 
Du har gode samarbejdsevner, og samarbejder 
naturligt med elever, kollegaer og forældre. 
Derudover har du lyst til at fortælle, synge, have 
tilsyn, være kontaktlærer, skabe gode relationer, 
måske med på udenlandsrejse i januar, og ikke 
mindst være en god kollega.

Hvem er vi?
På Sdr. Nærå Efterskole tror vi på, at en god og 
sund udvikling oftest finder sted i mødet med 
det, der handler om noget andet og mere end 
blot dig selv. Vi vil gerne udfordre de unge og 
arbejde målrettet med, hvad de kan være for de 
andre elever - og dernæst hvad de kan være for 
sig selv. Hos os er hver dag vigtig! Det er vigtig 
man bidrager positivt til fællesskabet – gennem 
bidraget gør man en forskel for sig selv, for 
hinanden og for fællesskabet. På en efterskole 
bor, lever, griner, græder, oplever og udvikler vi 
os sammen - hver dag!  Også i weekenderne - 
men mest i hverdagen. Og derfor holder vi af 
hverdagen. Hverdag er vigtig!

Hvis du ønsker yderligere oplysninger så 
kontakt efterskoleleder Johnnie Frederiksen, der 
er at træffe på skolens telefon 65 99 11 44.

Ansøgningen sendes som samlet pdf-fil til: 
ansoegning-SNE@1858.dk og modtages senest  
mandag den 14. november kl. 12.00. Samtaler 
vil blive afholdt i uge 47. Hvis du ikke har 
hørt fra os senest den 29. december 2022, er 
stillingen besat til anden side.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC
 
Sdr. Nærå Efterskole er en del af den 
kombinerede skole, der favner Sdr. Nærå 
Friskole med 200 elever, Sdr. Nærå Børnehus 
med 40 børn og Sdr. Nærå Efterskole med 93 
elever.

Sdr. Nærå Efterskole søger årsvikar til
gymnastik og engelsk
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