Rytmiklærer søges til undervisning af 0-5 årige i Lejre Musikskole
Lejre Kommune har netop igangsat en storstilet indsats på hele børne- og ungeområdet,
udmøntet i Lejre Kommunes Børnekulturpakker, som indeholder obligatoriske kulturforløb for alle
børn og unge i Lejre Kommune fra 0 år til 9. kl.
For børn i dagtilbud indebærer dette at alle kommunens børn møder musikskolen i rytmikforløb
af mindst 6 ugers varighed. Kreativitet og skabende processer er omdrejningspunktet for
Børnekulturpakkerne og du vil få mulighed for at blive en del af en indsats med et vidtrækkende
perspektiv og vil indgå i et fag-team der brænder for den fortsatte udvikling af en storstilet
børnekulturel indsats.

Om dig:

Vi søger en lærer der har et solidt kendskab til samt erfaring indenfor rytmikområdet, brænder for
pædagogisk udvikling og kan indgå i mange forskellige relationer og samarbejder. Vi søger en
lærer med en solid faglighed, som også tør træde ”skævt” og tænke nyt.
Om os:
Vi har et rytmik-fagteam bestående af pt. 6 rytmiklærere. Musikskolens rytmikområde dækker ud over de
0-5 årige i dagtilbud også Musikalsk legestue, kompagnon i bh.klasserne og rytmik/rytmisk værksted for
1.-3. kl.
Lejre Musikskole har et lærerteam på ca. 30 lærere. Vi har en bred rytmisk afdeling, en mindre klassisk begge med klare profiler - samt et velfungerende rytmikområde.

Vores kultur bygger på åbenhed, tillid, ærlighed, plads til at tage chancer og tænke skævt og nyt–
og ikke mindst har vi fokus på, at vi alle kan blive lidt bedre til det, vi allerede er gode til.

Ansøgning og mere information

Stillingen er på ca. 9,5/37 og indeholder timer i rytmik til vuggestuehold, børnehavehold og
dagplejehold. Timerne kan lægges over 3 dage og vil ca. ligge mellem kl. 9.00 og 12.00.
Start pr. 1. sep. eller umiddelbart efter. Da rytmiktimerne skal foregå ude i dagtilbuddene er bil en
nødvendighed. Ansættelse efter gældende overenskomst.
Musikskolen har også ledige timer i rytmisk klaver og hørelære/teori-undervisning, så sig til hvis
dette er noget for dig!
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lejre Musikskoles souschef, Sonja Eliassen
på tlf. 2118 5644.
Send din ansøgning til soel@lejre.dk. Ansøgningsfristen er fredag d. 17. august 2018 kl. 14.00. Vi
forventer at holde samtaler onsdag d. 22 august 2018 i Hvalsø, Skolevej 12, 1., 4330 Hvalsø

