
Ildsjæl til kor- og klaverundervisning på Lolland 
Musikskole 
Lolland Musikskole søger en ny kollega der gennem passionen for at lære andre at spille musik også 
drives af, at skabe gode relationer med eleverne.  
 
Vi har et aktivt og kollegialt samarbejdsmiljø, hvor vi også i hverdagen spiller og lærer sammen på 
arbejdspladsen. På Lolland Musikskole arbejder vi både med læring i den planlagte undervisning, men 
vi kigger også på motivationen, som vi ser i skolens sociale rum. Det kan f.eks. være elever der lærer 
hinanden at spille. 
 
Vores nye kollega skal være med til at lave og udvikle lokale tiltag, sådan at endnu flere børn og unge 
møder musikken og mærker glæden ved selv, at spille og synge. Det kan f.eks. være korte forløb i 
SFO’er, i sangbørnehaver, skolekor, sang med voksne handicappede, virksomheds- og/eller 
medarbejderkor osv. 
 
Der vil være en undervisningsdag med solo- og holdundervisning i klaver, og en dag med forskellige 
projekter både ude og rundt i lokalområdet, samt inde på en af skolens musikhuse. Vores nye kollega 
skal deltage i vores daglige teammøde. 
 
Eksperimenter  
 
På Lolland Musikskole er der mulighed for at afprøve nye undervisningsideer, ligesom der er stor 
opbakning til at udvikle og søsætte egne projekter. Desuden er vi meget åbne for at tilbyde 
videreuddannelse, kurser eller soloundervisning, hvis vores nye kollega ønsker at opkvalificere 
musikfaglige eller musikpædagogiske kompetencer i forbindelse med jobbet, og derfor behøver du ikke 
at være instrumentalspecialist. Vores nye kollega skal sammen med os have lyst til at indgå og styrke 
samarbejdet på tværs af skoler, børnehaver, sektorer og kulturelle foreninger. 
 
Store ambitioner  
 
Lolland Musikskole er en lille musikskole med store ambitioner og fagligt stærke kolleger. Vi er meget 
synlige i det lokale musik- og kulturliv, og det er vores klare mål, at skabe et fantastisk sted at gå i 
skole, arbejde, udvikle sig og nyde fritiden. 
 



Yderligere information  
 
Transporttiden fra f.eks. KBH er 1,5 time i bil og der er ingen kø på motorvejen. 
Egen bil er nødvendig. 
 
Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse. 
 
Det skal bemærkes, at der vil blive indhentet børneattest og straffeattest for den person, som ansættes 
i stillingen. 

Søg stillingen via www.lolland.dk/job  
 
Har du yderligere spørgsmål så kontakt: Musikskoleleder Karina Fredensborg 6127 1382 eller 
Musikskolesekretær Jane Jensen 3051 3016. 
 
Mere information om os finder du på www.lollandmusikskole.dk 
 
Ansættelsesprocessen  
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført d. 11. oktober efter forudgående aftale med ansøgerne. 
Ansøgningsfristen er fredag d. 5. oktober 2018 
 
Stillingen forventes normeret til mellem ca. 18 og 37 timer. Det endelige timetal vil blive fastlagt i 
forbindelse med kontraktindgåelse. 

 

 
 

 


