
Er du violinlærer og måske kan du også undervise i sang? 
 

Lolland Musikskole søger violinunderviser og gerne med kompetencer til også at kunne undervise i 
sang, dog modtager vi også meget gerne ansøgninger fra violinlærere, som kun ønsker at undervise i 
violin. 

 
Lolland er tæt på – f.eks. kun 1,5 time i bil fra KBH, og du kan måske få et lift med en af de andre der 
pendler. Kørselsfradraget pr. måned er også højt, og vi samler selvfølgelig dine timer på samme 
ugedag, så du kun skal komme en dag om ugen. 

 
I stillingen har du mulighed for at varetage forskellige undervisningstilbud alt efter dine præferencer og 
dit engagement herunder: 

 Violinundervisning for børn, unge og voksne både solo og gerne på hold 
 sammenspilstilbud 
 samarbejde med kolleger omkring workshops i folkeskoler 

Samarbejde og sammenspil 

Samarbejde og sammenspil både blandt elever og kolleger er nøgleord for lærere og elever på Lolland 

Musikskole. Vi har ugentlige teammøder, hvor du vil få anledning til at bidrage til udviklingen af fag, 

struktur og undervisningstilbud i Musikskolen. Du vil også have mulighed for at deltage i planlægningen 

af de praktiske opgaver til cafeer, koncerter, festivaller m.m. 

 

Motiverende og engagerende Musikliv 

På Lolland Musikskole har vi fokus på, hvordan vi kan skabe det bedst mulige motiverende og 

engagerende Musikliv for vores elever, og derfor er der højt til loftet, når vi udvikler og afprøver nye 

undervisningsmetoder i fællesskab og i forhold til skolens sociale rum. 

 

Yderligere oplysninger 

Stillingen er nomineret til ca. 6 timer ugentligt, men det er muligt at tilpasse timetallet i forhold til, hvilke 

undervisningstilbud du som lærer ønsker at varetage. 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. 

 

Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til musikskoleleder Karina Fredensborg på tlf. 54 67 62 42, 

eller til sekretær Jane Jensen på tlf. 54 67 62 53. 

 

Du kan også læse mere om Lolland Musikskole på www.lollandmusikskole.dk 

 

Så send os en ansøgning senest mandag den 13. januar 2020. Gerne tiltrædelse d. 1. februar 2020 

eller efter aftale. 

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 17. januar 2020. Ved ansættelsessamtalen vil 

du både skulle undervise en begynderelev, som Musikskolen stiller til rådighed, samt have en dialog 

med ansættelsesudvalget. 

 

Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet børne- og straffeattest på den person der tilbydes 

stillingen. 

 

http://www.lollandmusikskole.dk/

