
 

Uddybende beskrivelse af det perfekte medarbejdermatch på Efterskolen Sports 
Academy Denmark 
 
Kære potentielle medarbejder på Efterskolen Sports Academy Denmark, ESAD 
 
Først engang er vi glade for, at du overvejer at blive en del af vores team! Dette dokument skal prøve at 
formidle hvad vi er for et sted, hvilken kultur vi ønsker at skabe og hvad vores projekt i forhold til de unge 
mennesker består i. 
 
Først lidt historik og facts om projektet dags dato i ”år 0” 
Efterskolen begyndte med sit første elevhold på 50 elever den 8. august 2021. Grundet flere årsager blev 
skolen ikke godkendt til tilskud af undervisningsministeriet for indeværende år. En del af skolens bagland er 
en af skolens stiftere Søren Eichs Fond som med månedlige donationer gjorde det muligt alligevel at 
gennemføre det nuværende skoleår dog med en markant strammere økonomi end hvis ministeriet havde 
godkendt skolen. 
Ovennævnte gjorde for eksempel, at vi blandt andet har måttet spare mange steder og derunder på vores 
normering i indeværende år. Vi er dags dato 1 sekretær, 1 kok, 4 lærere, 1 afdelingsleder og 1 forstander – 
alle i fuldtidsstillinger.  
Torsdag den 17. marts 2022 blev en vigtig dag idet, det var dagen vi modtog godkendelsesbrevet fra 
ministeriet for skoleåret 2022/23, således at vi fra skoleåret 22/23 kan drive efterskole under mere frie og 
lempelige rammebetingelser. 
 
Det topmoderne & det traditionelle 
Vi har en ambition om at bidrage med et helt nyt og hidtil uset koncept i efterskolelandskabet. Vi går gerne 
nye veje og udfordrer de vante tankemønstre. Samtidig har vi taget noget af den mest værdifulde traditionelle 
efterskole-DNA med i vores projekt. 
Så du skal være med på alt hvad der rører sig i samfundet, hos de unge og samtidig så må du gerne have 
højskolesangbogen liggende på dit natbord. 
 
Det hele menneske 
Vi er en sportsefterskole for alle unge, der dyrker deres sport dedikeret. Som voksne på efterskolen skal vi 
kunne evne at identificere os med de unges passion og samtidig i deres hverdag kunne bidrage til dannelse af 
hele mennesker. 
Det betyder, at du selv skal være et mangefacetteret menneske med forskelligartede interesser og 
livserfaringer som de unge kan spejle sig i og spille bold op ad. 
Vi danner hele mennesker hvor den sportslige, den menneskelige og den (skole)faglige udvikling harmonisk 
beriger hinanden. 
 
Være en ener og kunne samarbejde 
Du skal være et inspirerende menneske at møde – og det betyder også, at du gerne må være lidt sær og have 
både ”hjørner & kanter”. Hver elev på efterskolen er noget særligt og det samme må du gerne være. 
Du er helt bevidst om at samarbejde med mennesker, der tænker og arbejder anderledes end dig selv kan 
være en udfordring. Men sandsynligheden for det bedste resultat øges markant når det er flere forskellige 
mennesker der har arbejdet for sagen. 
 
Åbenhed og mod til at vise kant/kunne være professionelt uenig 
Du bidrager til en kultur hvor man på en respektfuld måde siger hvad man mener, direkte til den det vedrører. 
På samme måde øver du dig også selv på hele tiden at blive bedre til at lytte til andres tanker og forholde dig 
konstruktivt kritisk til disse. 
Dette gælder selvfølgelig både kollegaer, forældre, ledelse og skolens samarbejdspartnere i øvrigt. 



 

Det er først når man selv tror på, at man har fundet ”de vises sten” at man for alvor er fortabt. 
 
Føle ejerskab og pionerånd 
Du ser hele skolen som din arbejdsplads og alle (!) opgaver som noget du har ansvar for. Naturligvis er kokken 
sandsynligvis den bedste til at lave mad på skolen, men køkkenet er vores fælles på samme måde som der 
helt bevidst ikke findes noget lærerværelse men til gengæld et fælles personalerum. 
Når man ser, at der mangler en hånd, så træder man som det naturligste i verden til - og er på den måde en 
god rollemodel for de unge mennesker.  
 
Interesseret i sport 
Alle vores elever har én ting til fælles: Deres brændende passion for en sport. Du behøver på ingen måde selv 
at være eller have været lige så dedikeret for en sport. Men det er klart, at en stor interesse for sport er en 
forudsætning for at kunne forstå det liv som vores elever har valgt. 
 
Fremtid 
Blot til orientering, så kan vi i øvrigt oplyse om, at hvis du tænker, at vores projekt er spændende, men du 
enten ikke har mulighed for at søge nu eller vælger at søge men ikke bliver blandt de få heldige, der får tilbudt 
en stilling hos os, så forventer vi at udvide medarbejderflokken i betydeligt omfang igen til sommer 2023, hvor 
elevtallet udvides for sidste gang. 
Som nævnt indledningsvist så startede vi skoleåret 21/22 med 50 elever. Det nu kommende skoleår 22/23 
tænker vi, at ca. 85 elever er en realistisk prognose hvorefter vi så forventer ”fuldt hus” med ca. 112 elever fra 
august 2023. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 


