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Supplerende oplysninger om øvrige funktioner 
der ønskes dækket til skoleåret 2022/23 
 

• Udover 5-6 efterskolelærerstilliner, så har vi behov for også at få dækket nedenstående 
funktioner.  

• Der er ikke tale om 3 fuldtidsstillinger, men cirka 2 stillinger sammenlagt for alle 3 
funktioner. Hvis man ønsker en fuldtidsstilling, så kan dette gøres ved at kombinere flere af 
nedenstående 3 funktioner eller ved at supplere med efterskole-tilsyn. 

• Sidst i det her dokument har vi skitseret nogle eksempler på hvordan forskellige funktioner 
kan kombineres til fuldtidsstillinger. 

• Som vi har skrevet i materialet til lærerstillingerne, så er vi også meget (!) åbne for at 
kombinere alle funktioner på skolen. Det er helt afgørende for os, at vi forbliver én fælles 
medarbejdergruppe, der løfter den fælles opgave at drive efterskole i flok. 

• Køkkenet er en fælles opgave ligesom også fx opdragelses- og tilsynsopgaven med de unge 
mennesker er en opgave alle tager del i. 

 
Bygningsdrift og vedligehold mv. 

Vi bor i en moderne fuldstændig nybygget bygning på små 3000 kvm. Opgaven består primært i at 
sikre optimal drift og vedligehold af vores flotte skole inkl. inventar så den også fremstår lige så 
indbydende om 10 år. 
 
Du skal have flair for teknik så skolens varme, ventilation mv altid er optimalt justeret. Udover 
dette så har skolen selvfølgelig også udelukkende elektroniske låse, intelligent lysstyring, video-
overvågning osv. osv. som du forventes relativ hurtigt at kunne sætte dig ind i.  
 
Til opgaven hører også de mere klassiske som småreparationer når eleverne har været for hårde 
ved en skabslåge eller lignende. 
 
Udenomsarealer er der ikke meget af, men desto vigtigere er det så, at den smule grønt vi har 
tager sig pænt og velplejet ud. 
 
At kunne lære eleverne hvordan de vedligeholder deres cykler er en lille men for nogle elever helt 
afgørende opgave, da mange elever skal bruge deres cykel hver eneste dag og året rundt. 
 
At være ansvarlig for skolens affaldssortering er endnu en opgave som dels består af noget 
praktisk men også i høj grad kræver at man kan få de unge mennesker med på projektet. 
 
 
Køkken 

Udover vores dygtige chefkok Pernille og alle øvrige medarbejdere, så har vi brug for endnu et 
menneske, der har køkkenet som sit primære arbejdsområde – ikke mindst for at kunne fungere 
som daglig sparringspartner for Pernille.  
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En helt særlig og afgørende faktor i et efterskolekøkken er, at der er elever 
med i køkkenet hver dag. Det er en kunst at få eleverne til at blive glade for at 
være med i køkkenarbejdet. Og det er en kunst som det er en absolut forudsætning, at du 
mestrer. 
 
Hvad din uddannelsesbaggrund angår, så er vi relativ åbne så længe du kan fungere som en 
kvalificeret sparringspartner til Pernille.  
 
 
Rengøring 

Opgaven som skolens rengøringsansvarlige er 2-delt, idet man både har praktiske 
rengøringsopgaver selv og samtidig også er en væsentlig del af tovholderne på elevernes rengøring 
på skolen generelt. 
 
Som udgangspunkt gør eleverne selv rent overalt, men i virkelighedens verden må vi erkende, at 
der alligevel er behov for noget mere tilbundsgående rengøring rundt omkring på en efterskole. Så 
du skal være god til at gøre rent på professionelt niveau.  
 
Den anden opgave består i at hjælpe eleverne i deres rengøring. For at eleverne lykkes så skal de 
både lære hvordan man gør rent, selve rengøringen skal organiseres og endeligt skal resultatet 
også kontrolleres. Desværre så er grundighed og vedholdenhed ikke to medfødte egenskaber for 
teenagere, når det handler om rengøring. 
 
 
Eksempler på at kombinere funktionerne til fuldtidsstillinger 

 
Udover de ovennævnte 3 funktioner, så er der mulighed for at supplere med aktiviteter/under-
visning af og samvær/tilsyn med eleverne. 
 
Tilsyn kan ligge både eftermiddag, aften eller weekender. Når man har tilsyn med elever på vores 
efterskole, så forventes et aktivt tilsynsarbejde dvs. at man er sammen med eleverne omkring 
aktiviteter, hygger eller får i fællesskab alt det praktiske som fx madlavningen til at fungere. 
 

Eksempel 1 Bygninger 16 
timer/uge 

Rengøring 8 
timer/uge 

Undervisning & 
tilsyn 10 timer/uge 

34 timer = 
92% stilling 

Eksempel 2 Køkken 24 
timer/ugen 

Rengøring 8 
timer/uge 

Undervisning & 
tilsyn 5 timer/uge 

37 timer = 
100% stilling 

Eksempel 3 Bygninger 12 
timer/uge 

Køkken 25 
timer/ugen 

 37 timer = 
100% stilling 

 
De ovenstående eksempler er netop bare eksempler, så hvis du har andre ønsker eller 
kompetencer du kan bringe i spil, så kan vi os også forestille os alle mulige andre scenarier. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig! 


