
 

 

Musikskolelærer i førskole musik (0-5 år) til Halsnæs Musikskole 
 
Musikskolen søger en dygtig, kreativ og engageret lærer indenfor faget babymusik og førskole 
musik undervisning, i Musikskolen kaldet babymus og minimus. Stillingen er pt. på ca. 9 timer pr. 
uge, med mulighed for at flere hold kan sættes i gang og at stillingen dermed vokser.  Stillingen 
ønskes besat fra mandag d. 4/11 eller hurtigst muligt derefter. 
 
Halsnæs Musikskole er en musisk og kreativ undervisningsinstitution, der tilbyder undervisning i en 
bred vifte af fag indenfor musik til børn og unge i Halsnæs Kommune. Musikskolen har ca. 400 
aktivitetselever, 16 lærere samt en administration på 2 fastansatte medarbejdere. Musikskolen er 
organisatorisk en aktiv del af Unge- og Kulturcentret (UKC) hvor en del af undervisningen også vil 
foregå. 
 
I Halsnæs Musikskole ønsker vi at opbygge og udvikle en undervisning for de mindste af høj 
kvalitet, stabilitet og kontinuitet da vi mener, at en tidlig og sammenhængende musikalsk 
stimulering er fundamentalt for den videre musikalske og personlige udvikling. Vi prioriterer derfor 
den tidlige undervisning meget højt, og vi søger en musiklærer, der kan opbygge et levende 
musisk førskole miljø i Halsnæs Musikskole. 
 
Vi lægger vægt på høj faglig kvalitet og gode relationer til elever og forældre i alle vores tilbud 
og på alle niveauer. Musikskolen skal være et godt og rart sted at være, der skal være en god 
stemning og en åben og inkluderende dialog. Dette gælder både i forhold til eleverne, såvel som i 
samarbejdet mellem de engagerede og kompetente ansatte og samarbejdspartnerne i kommunen. 
 
Vi søger en lærer med følgende kompetencer: 
 

• En uddannet musiklærer med specifikke kompetencer inden for det musikpædagogiske 
arbejde med målgruppen 

• Dokumenteret erfaring med undervisning af målgruppen.  

• Evner en høj grad af selvstændig tilrettelæggelse af undervisningen 

• Proaktiv og opsøgende i forhold til at opbygge og udvikle faget, synliggøre og rekruttere 
elever 

• Erfaring med udviklingsforløb indenfor fagområdet er en fordel 
 
Personlige egenskaber: 
 

• Stor vilje og gode evner til at samarbejde internt i Musikskolen og UKC såvel som eksternt, 
f.eks. i forhold til vores samarbejde med integrerede institutioner  

• Engageret tilgang til arbejdsopgaverne - i hverdagen og til de store begivenheder. 

• Fleksibilitet i forhold til lejlighedsvist skiftende arbejdstider og -steder. 

• Dygtig til at skabe positive relationer til såvel elever som forældre 

• Kreativ, iderig og sans for at se nye muligheder. 

• Sans for humor 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Organisatorisk ligger tilbuddet under Unge- og Kulturcentret, som huser Ungdomsskole, 
Musikskole, Billedskole og 10. klassecenter. Musiklæreren vil referere til musikskolelederen i 
Halsnæs Musikskole og ansættelse sker efter gældende overenskomst. 
 
Der er tale om en deltidsstilling på ca. 9 timer om ugen fordelt på undervisning, planlægning og 
andre arbejdsopgaver. Ansættelsen er i Halsnæs Musikskole med undervisning fortrinsvis på 
UKC. Der må påregnes perioder med skiftende arbejdstider. 



 

 

 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder 
Kenneth Horsbrugh, tlf: 23 45 34 19 
Mail: Kenfh@halsnaes.dk  
 
Ansøgningsfrist: 
Ansøgningsfristen er tirsdag d. 22/10 oktober kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 28/10 oktober 2019.  
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Løn- og ansættelsesforhold 
Organisatorisk ligger tilbuddet under Unge- og Kulturcentret, som huser Ungdomsskole, 
Musikskole, Billedskole og 10. klassecenter. Musiklæreren vil referere til musikskolelederen i 
Halsnæs Musikskole og ansættelse sker efter gældende overenskomst. 
 
Der er tale om en deltidsstilling på ca. 8 timer om ugen fordelt på undervisning, planlægning og 
andre arbejdsopgaver. Ansættelsen er i Halsnæs Musikskole med undervisning fortrinsvis på 
UKC. Der må påregnes perioder med skiftende arbejdstider. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte musikskoleleder 
Henrik S. Simonsen på tlf. 2056 0000. 
 
Ansøgningsfrist: 
Ansøgningsfristen er 29. juli 2016, kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler afholdes d. 8. august 2016. Hvis du har lyst til at supplere din ansøgning med 
et personligt kunstnerisk udtryk, er du her velkommen til at fremføre en sang til eget 
akkompagnement. 
 
Efter 1. samtale vil udvalgte kandidater blive indkaldt til en 2. samtale, hvor de skal gennemføre et 
kort undervisningsforløb. Den 2. samtale finder sted 12. august 2016. 


