
Vil du være med fra starten af på Efterskolen PLAY?

Vil du ”lege” med på Efterskolen PLAY og være en del af ”Familien PLAY” fra starten, hvor du kan være 

med til at udvikle og sætte DNA`en for en nytænkende efterskole? 

Kort sagt, søger vi motiverede undervisere med faglige kompetencer til vores linjefag; Badminton, 

Contemporary Dance, Håndbold og Musik, samt til valgfag på Design & Konstruktion. På linjefagene vil 

der være et stærkt teamsamarbejde med de linjeansvarlige, hvor vi har fokus på både den faglige og 

menneskelige udvikling omkring de unge mennesker. 

Vi søger engagerede og nytænkende undervisere til boglige fag, verdensborgerfaget og diverse valgfag, 

som du selv kan være med til at præge. I de boglige fag vil der være fagteams og tværfaglige teams, så 

vi i samarbejde sikrer bedst mulige betingelser for spændende og meningsfyldt undervisning med de 

unge mennesker i centrum. 

I faget ”Verdensborger – både lokalt og globalt” skal vi bruge undervisere med fokus på både den lokale 

samfundsborger, som gør en forskel for andre, og som kan sætte verdenssamfundet i spil for de unge. 

Vi ønsker ansatte, der involverer sig og tager ansvar for deres fagområder, hvor vi bruger Playful 

Learning som pædagogisk tilgang. En tilgang, som vi løbende udvikler sammen. 

Du skal have lyst til at være kontaktlærer for din egen lille familiegruppe, hvor det er vigtigt, at du kan 

og vil møde de unge mennesker i øjenhøjde og med udgangspunkt i deres hverdag og efterskolens 

værdier. Der vil naturligvis indgå tilsynsopgaver både aften og weekend i jobbet, samt deltagelse i 

efterskoleaktiviteter og linjeture / verdensborgerrejse.

Jobbet er med opstart den 1. august 2023, men der vil være tilkøb at af dine kompetencer og tid i 

perioden op til sommerferien, så du kan få indflydelse og være med i opbygningen af Efterskolen PLAY.

For at passe ind i PLAYs DNA og blandt vores nuværende personale er eller har du:

• Et positivt menneske med let til smil og leg

• En positiv og åben tilgang, hvor du ser udfordringer frem for begrænsninger

• Relevant uddannelse og erfaring, samt masser af energi og gåpåmod

• Engageret faglærer, som vil gøre en forskel for eleverne

• Stabil og pålidelig kollega, som vil gå en ekstra meter, når det kræves

• Selvtænkende, initiativtagende og god til at tilegne dig ny viden

• Kendskab til efterskoleverdenen og lyst til involvering i unge mennesker

• Passion for unge mennesker og personlig kontakt

Efterskolen PLAY søger pædagogiske undervisere med 
LEGENDE TILGANG og VERDENSBORGEREN i centrum



• Lyst og vilje til at være en del af et nyt team med fokus på ”Familien PLAY”

• Pionerånd og fleksibilitet ift. arbejdsopgaver på en ny efterskole

Vi forestiller os, at du kommer til at lege med og fordybe dig i:

• Undervisning på dine fagområder og i tværfaglige projekter med andre faglærere

• Tilrettelægge og gennemføre boglige og anderledes projekt og projektuger 

• Pædagogisk tilsyn med elever til efterskoleaktiviteter og om aftenen og i weekender

• Planlægning og udførelse af anderledes aktiviteter og dage i samarbejde med kollegaer

• Fungere som familie kontaktlærer og være en aktiv del af ”Familien PLAY”

• Deltagelse på separate linjetur / fælles verdensborgertur

• Udvikling af playful learning og teamsamarbejde, samt efterskolelivet på PLAY

• Diverse ansvarsopgaver ud fra kompetencer

Som pædagogisk ansat på Efterskolen PLAY får du:

• En nytænkende arbejdsplads med fokus på vores legende tilgang og verdensborgerbegrebet – både 

lokalt og globalt, hvor du er aktiv medspiller i teamet og får ansvar

• Et spændende, forpligtende fællesskab i ”Familien PLAY”, hvor vi vil hinanden

• Et job og en livsstil, som giver mening for dig selv og andre mennesker

• En hverdag med tæt kontakt med elever, hvor du er med til at gøre en forskel

• En engageret arbejdsplads med mulighed for at præge og udvikle efterskolens DNA

• Fast stilling i et levende og udviklende efterskolemiljø

• Løn og ansættelsesvilkår efter aftale

Praktiske oplysninger:

• Ansøgningsfrist mandag den 10. april 2023

• Byd ind med, hvad du dækker omkring linjefag, boglige fag, efterskolelivet m.m.

• Samtaler finder sted i uge 16

• Ansættelse fra den 1. august 2023 plus aflønnet timer fra ultimo maj til den 1. august

• Ansøgning og CV sendes samlet til kontor@efterskolenplay.dk

• Kontaktperson er JP Nielsen, forstander, 22 90 22 38 og jp@efterskolenplay.dk 

• Læs mere om Efterskolen PLAY på hjemmesiden: www.efterskolenplay.dk

Efterskolen PLAY

Vestre Boulevard 27 A

7200 Grindsted

+45 22 90 22 38
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