
 

 

 

Klarinetunderviser, gerne med flere kompetencer  

Faaborg-Midtfyn Musikskole søger en klarinetunderviser, meget gerne med flere 

kompetencer samt relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

 

Vi forventer at du: 

• Kan tilbyde klarinetundervisning, varetagelse af instrumental solo- og 

sammenspilsundervisning  

• Er fokuseret på at give eleverne den bedst mulige undervisning 

• Er udviklingsorienteret, inspirerende, kreativ og ”Vi”-tænkende 

• God til at samarbejde, herunder kommunikere med elever/forældre, kollegaer og 

administrationen 

• Har forståelse for at der er en administrativ del af underviserjobbet  

 

Såfremt du også kan tilbyde en eller flere af nedenstående aktiviteter vil det være 

ekstra godt og samtidig en mulighed for at øge beskæftigelsesgraden: 

 

• Dirigent og leder af Midtfyns Klarinetorkester (30 års jubilæum i 2019) 

• Musik - Barn og forældre  

• Dagplejeforløb 

• Børnehaveforløb  

• Musik & Bevægelse (0.-1. klasse) 

• Musikkarrusel (2.-3. klasse) 

• Miniband (2.-3. klasse), Juniorband (4.-6. klasse) 

• Skolesamarbejde (blæserklasse, instrumentklasse, kompagnon) 

• Kulturel Rygsæk (kommunalt kulturprojekt for alle grundskoleelever) 

 

Det er således ønskeligt, at du har lyst og evner til at indgå i skolesamarbejde og 

eventuelt samarbejde med andre interessenter. 

 

Vi tilbyder:  

• Gode rammevilkår og udpræget stor indflydelse på egen hverdag 



 

 

• Dedikerede kollegaer der brænder for at lave førsteklasses musikskole 

• Lydhør ledelse der sparrer, støtter og udfordrer 

• Vide rammer for at afprøve nye ideer 

Undervisningen vil evt. fordele sig på flere af Faaborg-Midtfyn Musikskoles lokationer, 

hvorfor kørsel evt. må påregnes. Det samlede ugentlige løntimetal for stillingen er ca. 7 

timer som vil kunne øges såfremt der kan varetages musikpædagogiske opgaver. 

 

Såfremt du ikke kan varetage den musikpædagogiske del, hører vi gerne fra dig 

alligevel. Du er meget velkommen til at kontakte musikskoleleder Benni Hauge 

Pedersen 7253 8360 (også i uge 7) for, at høre nærmere om mulighederne i stillingen, 

ligesom et besøg på Musikskolen vil kunne aftales. Vi viser gerne Musikskolen frem. 

 

Du er også meget velkommen til at orientere dig på Faaborg-Midtfyn Musikskoles    

Hjemmeside: https://musikskolen.fmk.dk/forside/ 

Facebookside: https://www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole/  

Instagramside: https://www.instagram.com/faaborg_midtfyn_musikskole/     

 

Ansøgningsfrist  

Mandag d. 24. februar kl. 12.00. 

Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 25. februar. 

 

Yderlige oplysninger  

Musikskoleleder Benni Hauge Pedersen, tlf.: 7253 8360, bennp@fmk.dk  

 

Løn og ansættelse 

Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst. 

Der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse. 

 

Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke 

forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside. 

www.faaborgmidtfyn.dk 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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