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Offentlig procesplan for ansættelser 
Efterskolen Sports Academy Denmark, forår 2022 
 
HVORNÅR HVAD 

1/3 Hele procesplanen offentliggøres på skolens hjemmeside & facebook 

2/3 Hele materialet kan kommenteres til medarbejdermødet den 2/3-22 

3/3 Ledelse tager på recon-tur på Den frie Lærerskole 

9/3  Afholdelse af samtaler med interessante DfL-kandidater til en tidsbegrænset 
deltidsstilling 

14/3 Supplerende informationsmateriale til lærerstillinger & øvrige funktioner vi ønskes 
dækket (pedel, køkken, rengøring) lægges ud på skolens hjemmeside og stillinger slås 
op 

16/3 Mulighed for at stille spørgsmål til stillingerne og hele projektet 
zoom-infomøde til efterskolelærerstillinger (aften) 

16/3 Mulighed for at stille spørgsmål på zoom-infomøde til øvrige funktioner vi ønsker 
dækket (aften) 

21/3 Åbent Hus 1700-1800 ift. efterskolelærerstillingerne: Rundvisning på skolen, fælles 
info og mulighed for spørgsmål 

22/3 Åbent Hus 1700-1800 ift. andre funktioner vi ønsker dækket: Rundvisning på skolen, 
fælles info og mulighed for spørgsmål 

5/4 Mulighed for at stille spørgsmål til stillingerne og hele projektet 
zoom-infomøde til efterskolelærerstillinger 

5/4 Mulighed for at stille spørgsmål til øvrige funktioner vi ønsker dækket på et zoom-
infomøde 

8/4 Ansøgningsfrist for alle stillinger 

11-12/4 Udvælgelsesproces 

19/4 Samtaler til lærerstillinger 

25/4 Samtaler til supplerende funktioner vi ønsker dækket 

8/5-22 Dag for kommende elever med deltagelse af nyansatte 

27-28/6 Teambuildings- & planlægningsdage for alle kommende medarbejdere 

2-4/8 Opstartsmøder for alle medarbejdere 

7/8 Første skoledag 

Ændringer kan forekomme. Det anbefales at holde sig ajour på skolens hjemmeside. 
 
Grundet et sandsynligvis stort ansøgerfelt kommer vi ikke til at svare på individuelle spørgsmål via 
telefon, mail eller lignende. Ligeledes udsendes der ikke bekræftelser på modtagelse eller afslag på 
ansøgninger. Der henvises til 1) det uddybende materiale på hjemmesiden og 2) de både virtuelle og 
fysiske info-møder.  
Ønsker du deltagelse i et af de virtuelle møder, så kan du finde et link til disse på skolens egen hjemmeside. 
Der kræves ingen tilmelding til fysiske ”Åbent Hus-møder” som man bare kan møde op til. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig 
Thorsten Matthiesen 
Forstander 


