
Forstander til Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 
 

Vores nuværende forstander har efter 8 år valgt at søge nye udfordringer, og derfor søges en ny forstander. 

Vi søger et inkluderende og nysgerrigt menneske der:  

- har lyst til at stå i spidsen for en moderne og veldrevet efterskole med en udbredt Ja-kultur, hvor 

samarbejde og åbenhed er vigtige værdier i en dynamisk efterskolehverdag 

- brænder for boglighed og kreativitet og har evnerne til at møde den enkelte unge i øjenhøjde 

- har mod på den fortsatte opgave at sikre skolens elevgrundlag 

- har økonomisk indsigt og tør påtage sig ansvaret for skolens økonomiske drift i samarbejde med 

det administrative personale og skolens bestyrelse 

- kan være skolens ansigt udadtil i mange forskellige sammenhænge 

Der er til stillingen knyttet en nyere fritliggende bolig, hvor det er ønskeligt, at den kommende forstander 

vil bosætte sig.  

Kontakt den nuværende forstander Rasmus Andersen mobil 23101994, viceforstander Lise Hadrup mobil 

20280118 eller bestyrelsesformand Claus Gotfredsen 51206578 

Ansøgningsfrist: 7. maj 2019 

Ansøgningen sendes til: post@vge.dk mærket: forstanderstilling 

Tiltrædelse: 1. august 2019 

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst på området. 
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Stillingsbeskrivelse 
 

Hvad har vi at tilbyde? 
Vi er en efterskole med godt 100 elever, 20 faste medarbejdere og et antal timelærere.  

Vi står på tre ben – det boglige, det kreative og det, at alle elever skal føle sig trygge, så de har mulighed for 

i fællesskab med andre at udfolde og udvikle sig på en for dem optimal måde. 

Vi forstår det gymnasieforberedende i vores profil bredt på den vis, at vi tager eleverne dybt alvorligt i 

forhold til at kunne udleve deres potentiale. Vi er ambitiøse på deres vegne, uanset hvilket niveau de 

befinder sig på bogligt eller kreativt. Man kan altså sagtens være elev på VGE uden at få høje karakterer, 

men man skal have lyst til at arbejde med fagene og blive bedre til dem. Vi har både elever, der kommer for 

at blive udfordret, fordi de har kedet sig i deres gamle klasse, og vi har elever, der kommer, fordi de er den 

første i deres familie, der gerne vil på gymnasiet. 

Vores elever kommer fra hele Danmark, og vi har i år elever fra blandt andet Vesterbro, Lolland, Gentofte, 

Svendborg, Sønderborg, Slesvig, Tønder, Holstebro, Århus, Bornholm og fra udlandet. Især vores 

forfatterlinje trækker elever til fra hele landet, men vi har også en del elever fra nærområdet. Vi har 

gennem de sidste år arbejdet med at få en bedre balance mellem antallet af drenge og piger, og blandt 

andet derfor har vi lavet en Makerspace-linje og etableret et e-sportslokale. Denne balance skal der fortsat 

være fokus på. 

Pædagogisk arbejder vi målrettet med relations-pædagogik. Det gør vi, fordi vi tror på, at det er den måde, 

vi arbejder mest professionelt med vores elever. I forhold til undervisning har vi gennem de seneste år haft 

stor glæde ved at arbejde med at udvikle på vores didaktik, hvilket har betydet, at vi har et fælles sprog for, 

hvordan vi tænker undervisning. Her kan fx nævnes mikro-didaktik og lektieintegreret undervisning. Vi er i 

det hele taget optagede af åbenhed i lærergerningen, og i mange sammenhænge er der derfor opstået 

samarbejdsrelationer og fælles praksis.  

Blandt medarbejderne har vi en Ja-kultur. Vi forstår det på den måde, at vi siger ja til hinandens ideer inde i 

efterskolen, og samtidig deltager vi i mange forskellige sammenhænge i efterskolelandskabet og lokalt i 

samfundet. Vi har en dynamisk organisationskultur, hvilket afspejles i en bevægelighed i forhold til at 

ændre planer, tilpasse dagsprogrammer mm. Hvis vi får en ide, er det nemt at gennemføre den. Derfor har 

vi en hverdag, der er forholdsvis kompleks og sjældent kedelig, og det betyder også, at medarbejderne i høj 

grad er selvstyrende, hvilket de sætter stor pris på.   

Vi har en aftale om, at vi af princip ikke skælder ud. Vi har en samtalebaseret skole. Det gælder i relationen 

mellem medarbejder og elev, indbyrdes mellem medarbejdere og mellem leder og medarbejdere. Vi har 

tillid til hinandens beslutninger, og vi bakker hinanden op, når det er nødvendigt. Vi kalder det, at vi har 

demokrati på dagligt niveau, og det betyder, at vi ikke er bange for at involvere hinanden i vores 

beslutninger.  

 

 
 



Lidt om dig 
Du er først og fremmest et menneske, der har lyst til at lave skole sammen med os, så vi sammen kan 

fortsætte og videreudvikle vores efterskolepraksis og skolens profil  

Du har en baggrund i efterskole-, folkeskole- eller højskoleverdenen eller lignende 

Du har helt sikkert tabt dit hjerte til efterskolelivet og brænder for at give vores unge de bedste trivsels- og 

udviklingsmuligheder i alle skolens fællesskaber og rum 

Du holder af eleverne og er ligesom os optaget af det menneskelige møde og de gode relationer mellem 

både unge og voksne 

Du vil blive mødt med nysgerrighed og åbenhed, og vi håber, du vil trives i en kultur med høj grad af 

gensidig tillid  

Du vil få brug for at være dynamisk og fleksibel, for at kunne rumme en kompleks hverdag, og vi håber, du 

vil være med til at sige ja! til diverse sammenhænge og arrangementer  

Du er selvfølgelig beslutningsdygtig. Samtidig er du transparent, åben og inddragende i overvejelser og 

problemstillinger 

Du er den bedste personaleleder, og ved din anerkendende og tillidsfulde ledelsesstil får du de ansatte til 

fortsat at være det bedste personale  

Du har gode kommunikationsevner og kan tegne skolen udadtil i alle de sammenhænge, der er i spil i dag 

Du har mod på den fortsatte opgave at sikre skolens elevgrundlag 

Du har økonomisk indsigt og tør påtage dig ansvaret for skolens økonomiske drift i samarbejde med det 

administrative personale og skolens bestyrelse 

 

Fakta om skolen 
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole ligger 3 km fra Varde. Skole, indkøbsmuligheder mm ligger 

inden for cykelafstand. Efterskolen har 20 faste medarbejdere og et antal timelærere.  

Forstanderens kontorarbejdsplads er sammen med sekretær Lone Kolding samt viceforstander Lise Hadrup.  

På VGE har vi linjefag i teater, musik, kunst, forfatter og makerspace. Eleverne sammensætter selv deres 

skema med linjefag og valgfag. Se mere på skolens hjemmeside  www.vge.dk . Her kan du også læse 

værdigrundlag, selvevalueringsrapporter mm.  
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Hvorfor ny forstander?  
Vores nuværende forstander har efter 8 år valgt at søge nye udfordringer. Fordi han er et nysgerrigt 

menneske, har han fået lyst til at prøve noget nyt, men han har på alle måder været glad for sit 

forstanderjob på VGE. Rasmus skal være leder på en folkeskole, der er stærkt forankret i lokalsamfundet på 

Fanø, og han glæder sig til at bruge sine kræfter der. Han efterlader en veldrevet og moderne skole med 

venteliste til det kommende skoleår og en god økonomi.  

Rasmus vil med glæde fortælle om jobbet som forstander på VGE. Kandidater er derfor velkomne til at 

kontakte Rasmus frem til d. 1. maj, hvor han begynder i sin nye stilling. 

 

Procedure omkring ansættelsen 
Der indkaldes til to samtalerunder. Samtalerne forventes afviklet efter følgende plan: 

Første samtalerunde afholdes mandag d. 20. maj. De udvalgte ansøgere vil med indbydelsen få nærmere 

information om indholdet og forløbet af samtalen. 

Til stede ved første samtale vil være: 

Bestyrelsesformand Claus Gotfredsen, bestyrelsesmedlem Jytte Bollerup, bestyrelsesmedlem Vilfred 

Lauridsen, bestyrelsesmedlem Gitte Thorup, viceforstander Lise Hadrup, lærer/TR Lise Christensen, lærer 

Anders Vinter og sekretær Lone Kolding. 

Anden samtalerunde afholdes fredag d. 24. maj, og her vil resten af bestyrelsen samt yderligere tre 

medarbejdere deltage. 

Den nye forstander tiltræder d. 1. august 2019 

Ansættelsesvilkår 
Ansættelse og løn iht. overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  

Der er til stillingen knyttet en nyere fritliggende villa med god plads til familien, hvor det er ønskeligt, at den 

kommende forstander vil bosætte sig. 

Ansøgning  
Ansøgningen - samlet i en PDF - sendes til post@vge.dk mærket forstanderstilling og skal være modtaget 

senest den 7. maj 2019. I ansøgningen bedes du angive det telefonnummer og den mailadresse, du træffes 

på. 

Kontakt   
Du er meget velkommen til at tage kontakt for yderligere information og aftale tidspunkt for en 

rundvisning.  

Kontakt nuværende forstander Rasmus Andersen mobil 23101994, viceforstander Lise Hadrup mobil 

20280118 eller bestyrelsesformand Claus Gotfredsen 51206578. 
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