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Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole søger ny leder.
Er du et musisk menneske?
Har du fingeren på pulsen i forhold til musik- og kulturområdet, og brænder du for i samarbejde
med elever, ansatte og med øvrige kunstinstitutioner, at udvikle musik- og kulturskoleområdet?
Så er du måske Musikhøjskolens nye leder.
Om Musikhøjskolen:
Musikhøjskolen er en velfungerende musik- og kulturskole beliggende på Frederiksberg i midten af
Hovedstaden.
Skolen har et bredt udbud af undervisning indenfor musik, billedkunst, film, dans og performance,
for børn og unge op til 25 år.
Vi er i ugentlig kontakt med omkring 2000 elever, der er tilmeldt vores mange tilbud. Dertil kommer
et større antal både børn og voksne, der møder os i forskellige typer af arrangementer og events.
Cirka 80% er tilknyttet vores musikaktiviteter, resten fordeler sig på vores andre kulturfag.
Musikhøjskolen har ca. 45 medarbejdere, lærere og administrativt personale, der hver især
brænder for at give alle skolens elever en levende dannelsesrejse og de bedste forudsætninger for
en livslang aktiv deltagelse i kunstens verden.
Vi er en centralt placeret skole, men en stor del af vores undervisning foregår på kommunens
folkeskoler. Et af Musikhøjskolens strategiske mål er at komme i kontakt med alle børn på
Frederiksberg. Udviklingen af samarbejdet med folkeskolerne er en vigtig vej til at opnå det.
Musikhøjskolen fungerer som undervisningssted for MGK Hovedstaden og har i den forbindelse
30-35 elever indenfor klassisk sang, komposition og rytmisk sangskrivning.
Desuden har vi en aftenskole, der tilbyder undervisning for voksne inden for musik, dans og
billedkunst.
Musikhøjskolen er en selvejende institution med en bestyrelse som øverste ansvarlig for
institutionens virke. Musikhøjskolen har en driftoverenskomst med Frederiksberg kommune og
modtager statsstøtte efter musiklovens bestemmelser.
Om stillingen og ledelsesopgaven:
Du skal stå for den daglige drift af musik- og kulturskolen – herunder personaleledelsen. Du skal
have blik for musikken og de andre kunstarter og kunne bruge din kulturfaglige og pædagogiske
indsigt.
Du skal kunne gå forrest og samtidig være til stede blandt Musikhøjskolens medarbejdere.

Vi har en flad organisationsstruktur og en høj grad af involvering af alle medarbejdere. Det er
derfor hele musik- og kulturskolen som institution, der både deltager i og bidrager til kulturområdet
på Frederiksberg.
Musikhøjskolen er tæt forbundet med udviklingen af kommunens fritidstilbud for børn og unge.
Du har ansvaret for kontakten og samarbejdet med Frederiksberg Kommunes politikere og
embedsmænd, samt de lokale kulturinstitutioner. Opretholdelsen af samarbejdet og en
inspirerende dialog og idéudvikling er afgørende for Musikhøjskolens fremtid og muligheder.
Om få år flytter Musikhøjskolen til nye fysiske rammer, der kan rumme en samlet kulturskole med
mange nye potentialer og udviklingsmuligheder. Du skal kunne stå forrest i denne
forandringsproces i tæt samarbejde med bestyrelsen, kommunen, skolens medarbejdere og
relevante kulturinstitutioner.
Du skal i samarbejde med bestyrelsen udvikle Musikhøjskolen frem mod en nytænkende og
markant kulturskole for børn og unge.
Din profil:
Vi forventer, at du som vores nye leder besidder følgende faglige kompetencer og erfaring:
• Har en relevant musikpædagogisk og/eller musikfaglig uddannelse.
• Har erfaring med ledelse indenfor kulturområdet, gerne fra en musik- og kulturskole.
• Har driftsøkonomisk og administrativ indsigt.
• Har en lederuddannelse eller er indstillet på at tage en sådan.
• Er optaget af kulturområdet i bred forstand og har blik for udvikling af kulturskolens rolle i
kulturlivet - særligt på Frederiksberg.
Vi forventer at du som vores nye leder besidder følgende personlige kompetencer:
• Er et musisk menneske.
• Er rummelig og værdsætter mangfoldigheden både blandt elever og medarbejdere.
• Er inddragende og involverende og evner at prioritere både fællesskabet og den enkelte
medarbejders frihed og udvikling.
• Kan indgå i en åben dialog og tæt samarbejde med Musikhøjskolens bestyrelse.
• Kan bidrage kreativt og proaktivt til kultur- og musikskolens udvikling med respekt for
skolen værdier og traditioner.
• Evner at omsætte politiske beslutninger til praksis, så de opleves meningsfulde for
medarbejderne og skolens elever.
• Har vilje og evner til at samarbejde på alle niveauer og optræder empatisk, lyttende og
inddragende i dialogen og samarbejdet med andre.
• Agerer professionelt i dit personlige lederskab.

Løn og ansættelse:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. november 2021, eller hurtigst muligt derefter.
Løn og vilkår forhandles i henhold til overenskomst for musikskoleledere mellem KL og FMM.
Ansøgning:
Ansøgningsfristen er d. 25. august kl. 12.
Ansøgninger mailes til mail@musikhoejskolen.dk
1. samtalerunde finder sted hhv. d. 9. og 13. september mellem 10 og 16.
2. samtalerunde finder sted d. 17. september mellem 10 og 15.

