
 
 

Lærer til undervisning i hørelære på MGK og i Sangskolen  

 

Hvem er vi?   

Sankt Annæ Gymnasium rummer 1.200 elever fordelt på folkeskole og gymnasium. I folkeskolen 

undervises alle elever i sang og hørelære med henblik på at uddanne dem til sangere i 

Københavns Drengekor og Sankt Annæ Pigekor. I gymnasiet undervises alle MGK-eleverne i 

hørelære. Sankt Annæ MGK tilbyder fire linjer: Klassisk, rytmisk, vokal og lydproduktionslinje.    

 

Hvem søger vi?    

Vi søger en fagligt dygtig, didaktisk velfunderet og ambitiøs musiklærer med erfaring i 

hørelæreundervisning. Vi søger lærere som vil samarbejde professionelt med skolens øvrige 

personale om den bedste undervisning for skolens elever, og som vil bidrage til at videreudvikle 

undervisningen i et godt kollegialt miljø.    

 

Vi forventer, at du:    

• har erfaring med undervisnings i hørelære både på begynderniveau og på højt niveau 

har et indgående kendskab til konservatoriernes optagelseskrav og -niveau    

• har erfaring i hørelæreundervisning, gerne med udgangspunkt i relativ solmisation    

• har erfaring med undervisning af børn og unge    

• har en konservatorieuddannelse eller en tilsvarende uddannelse på 

konservatorieniveau.   

Hos os vil du skulle    

• undervise børn i hørelære i 3.-5. klasse (med udgangspunkt i klassisk musik)    

• undervise i grundlæggende hørelære på MGK i 1.g. (med udgangspunkt i både klassisk og 

rytmisk musik)    

• undervise i videregående hørelære på MGK i 2.g (med fokus på rytmisk musik)    

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelse sker i henhold til relevant overenskomst. 

 

Stillingen er en deltidsstilling på ca. 75 % på MGK og i Sangskolen. Stillingen er til besættelse den 

1. august 2018.     

 

Øvrige oplysninger     

Det kan muligvis blive nødvendigt at dele stillingen på flere personer i forbindelse med en 

opfyldelse den faglige profil, som både rummer børn og unge samt klassisk og rytmisk musik. 

Interesserede ansøgere er velkomne til at rette henvendelse til sanginspektør Mogens Halken på 

2330 5225 eller afdelingsleder for MGK Maj-Britt Kramer på 2532 0335.  

 

Du kan finde flere oplysninger på www.sag.dk 

 

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 7. maj 2018 

 

  

Ansøgning skal sendes igennem dette link:  

https://candidate.hr-

manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1518&ProjectId=150324&DepartmentId=19850&MediaId=

4713&SkipAdvertisement=true  
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