
Adventure Efterskolen søger 3 lærere 
 
Vi søger lige nu: 
 

• en fuldtidslærer til fastansættelse snarest 

• en fuldtids-barselsvikar fra 1. august 2023 – 1. juli 2024 

• en fuldtids-barselsvikar fra 1. september 2023 – 1. juli 2024 
 

Her får du et arbejdsliv fyldt med variation, spændende udfordringer og mulighed for at sætte 
dit præg på undervisningen – og de unge mennesker, der går her. 
 
Adventure Efterskolen har vokseværk. Derfor har vi brug for at udvide lærerstaben, ligesom vi har 
2 barselsvikariater, der skal udfyldes. Lærerne skal tilsammen dække undervisningen i dansk, 
engelsk, matematik, idræt, mountainbike/adventure race, ski, outdoor og biologi. Du skal altså kun 
kunne dække nogle af ovenstående fag. Vi er spændte på at høre, hvad du derudover kan tilbyde 
til et 90-minutters ugentligt valgfag, hvor slaget er frit. 
 
OM DIG 
Ud over at være fagligt dygtig inden for dine fag er det vigtigt, at du brænder for at arbejde med 
unge mennesker og gerne vil indgå i dagligdagen på efterskolen. Stillingerne er fuldtidsstillinger 
med vagtforpligtigelser – og vi forventer, du vil tage del i fællesskabet og være med til at gøre 
Adventure Efterskolen til et livligt og rart sted at være.  
 
OM OS 
Som lærer på Adventure Efterskolen bliver du en del af et fantastisk fællesskab. Vi er en 
Grundtvig/Koldsk efterskole med 106 elever fra hele Danmark og et stærkt lærerteam. Vi ønsker 
os en kollega med et glimt i øjet og hjertet på rette sted. 
 
Adventure Efterskolen har en 9. klasse og fire 10. klasser med niveaudelt undervisning. Vi lægger 
vægt på faglig og personlig udvikling, sundhed og fysisk aktivitet. 
 
ER DU INTERESSERET?  
Så send din ansøgning til os senest den 17. marts 2023. Ansøgning sendes som én samlet pdf til: 
info@adventure-efterskolen.dk med titlen ”Ansøgning 2023” i emnefeltet.  
 
Der bliver afholdt ansættelsessamtaler onsdag den 22. marts. Ansøgere, der ikke bliver indkaldt til 
samtale, må regne med ikke at komme i betragtning. Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 
 
Læs mere om vores værdier og hverdag på vores hjemmeside: www.adventure-efterskolen.dk. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til forstander Steen Emgren på 22 52 56 47. 
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