STILLINGSOPSLAG
Forskoleundervisning
Da en af vores meget markante medarbejdere inden for forskole og
forældre/børn undervisning går på pension, søger vi en lærer med relevant
uddannelse og erfaring indenfor området, til at besætte følgende hold:


Syv hold ”Musik og Bevægelse” med forældre, for børn mellem ét og fem år



Et hold ”Musik og Bevægelse” uden forældre for fem års børn



Et instrumentforberedende hold, Snurretoppen, for 0.-2. kl. børn

Timerne ligger onsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 14-18
Disse timer er et genopslag af en del af et tidligere opslag.
Samlet ansættelsesgrad ca. 17/37

Strygerlærer
Til at indgå i vores strygerfaggruppe søges en violinlærer til at varetage undervisningen i
instrumental soloundervisning og sammenspil.
Derudover vil du sammen med Musikhøjskolen øvrige strygerlærere blive tilknyttet
Instrumentalklasseprojekter på kommunens folkeskoler.
Samlet ansættelsesgrad ca. 15/37

Musikhøjskolen
Vi kan tilbyde en dynamisk og innovativ arbejdsplads, og du vil som lærer på
Musikhøjskolen få mulighed for at være med til at præge og udvikle fremtidens musik- og
kulturtilbud.
Vi er en af landets ældste musikskoler, i en rivende udvikling frem mod en fuldbåren
Kulturskole, omfattende alle de klassiske kulturretninger.
Udover musik tilbyder vi i dag undervisning i billedkunst, film og dans/performance.
Vi forventer at du med udgangspunkt i den højeste faglighed vil deltage aktivt i det
kollegiale faglige samarbejde, det være sig både specialfagligt som tværfagligt.
Vi forventer at du både kan arbejde med det fælles mål for øje og tilrettelægge din
undervisning selvstændigt.
Musikhøjskolen er som institution intet uden levende, engagerede og fagligt velfunderede
lærere. Vi prioriterer højt, at alle der har deres gang på skolen trives og får de bedste
muligheder for at fungere som en aktiv og anerkendt del af skolens dagligdag.
Vi glæder os til at byde to nye medarbejdere og kolleger velkommen

Ansøgningsfrist: 13. august
Undervisningsstart: 1. september
Løn efter gældende overenskomst mellem KL og FMM

Yderligere oplysninger på vores hjemmeside, www.musikhoejskolen.dk , eller ved
henvendelse til:
Musik- og Kulturskoleleder
Ole Thøger Nielsen,
40 41 89 30
ole@musikhoejskolen.dk
Musikhøjskolen har ferielukket frem til mandag d. 6. august så evt. henvendelser vil først
blive besvaret derefter.
.

