
Det går godt på Midtfyns Efterskole, men vi mangler 
hænder! Derfor søger vi to lærere og én årsvikar med 
start den 1. august 2022. 

De to lærerstillinger vil som udgangspunkt være fuld- 
tidsstillinger, hvor årsvikariatet vil være en deltidsstilling.

Har du lyst til efterskolelivet med gode kollegaer, dejlige 
elever og masser af hygge og grin? Så kan du blive én af 
vores 3 nye engagerede kollegaer. 

Hos os er den perfekte efterskolelærer én, der både 
underviser i boglige fag, linjefag og valgfag, og som har 
lyst til at blive en del af efterskolelivet med alt, hvad det 
indebærer. Hos os er det vigtigt, at undervisningen er 
kompetent og inspirerende, at du har mod på en god 
portion relationsarbejde, og er nysgerrig på de unge 
mennesker. Vi ser derfor, at du er uddannet lærer og 
måske endda også uddannet læsevejleder i fagene 
dansk eller matematik.

Du har gode samarbejdsevner og samarbejder naturligt 
med elever, kollegaer og forældre. Derudover har du 
lyst til at fortælle, synge, have tilsyn og være kontakt- 
lærer for eleverne, og skabe gode relationer med dine 
kollegaer – og ikke mindst have interesse for de unge 
menneskers ambitioner. Du tænker arbejdet med de 
unge mennesker som en kunstart, der giver dem mod 
til at udøve indflydelse på deres hverdag. 

Vi ønsker følgende fag dækket:
• Dansk
• Matematik
• Engelsk
• Tysk 
• Fysik/ kemi og naturfag
• Gymnastik (pige)
• Creative Space
• Musik

Hvem er vi?
Du vil blive en del af et dynamisk lærerteam, hvor vi 
vægter humor, dialog/samarbejde og kvalitet højt. På 
Midtfyns tror vi på, at en god og sund udvikling oftest 
finder sted i mødet med det, der handler om noget 
andet og mere end blot dig selv. Vi vil gerne udfordre de 
unge og arbejde målrettet med, hvad de kan være for 
de andre elever – og dernæst hvad de kan være for sig 
selv. 

Hos os er hver dag vigtig! Det er vigtigt, at man bidrag-
er positivt til fællesskabet – gennem bidraget gør man 
en forskel for sig selv, for hinanden og for fællesskabet. 
På en efterskole bor, lever, griner, græder, oplever og 
udvikler vi os sammen – hver dag! Og derfor holder vi af 
hverdagen.

Vi tror på nærhed og tryghed, hvor man bliver en del af 
et stærkt fællesskab med ansvarlighed i fællesskabet, 
omsorg for hinanden og fordomsfri samtale om livets 
store spørgsmål. 

Skolen er i skrivende stund i gang med en større hel-
hedsplan, hvor der er igangsat modernisering samt ud-
videlse af skolen. Vi ligger tæt på et skønt naturområde 
med mange søer og skove. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, så kontakt vores 
forstander, Mikael Wortmann, eller efterskoleleder, 
Johnnie Frederiksen, der begge er at træffe på skolens 
telefon 65 99 11 44.

Ansøgningen sendes som pdf til: 
ansoegning-mfe@1858.dk og modtages senest tirsdag 
den 19. april kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt i uge 17. 
Hvis du ikke har hørt fra os senest den 9. maj 2022, er 
stillingen besat til anden side.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.
 
Midtfyns Efterskole er en del af den kombinerede skole, 
der favner Sdr. Nærå Friskole med 200 elever, Sdr. Nærå 
Børnehus med 40 børn og Midtfyns Efterskole med 106 
elever.

Midtfyns Efterskole søger to engagerede 
lærere og en årsvikar!

MIDTFYNS EFTERSKOLE
#hverdagervigtig
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