København, den 28.09.2021

Violinlærer til Waldorf Skolen i København -barselsvikariat-

Waldorf Skolen i København søger en dygtig violinlærer med erfaring for eller interesse
i waldorfpædagogik.
---------------------------------------------Vi søger en uddannet violinlærer til undervisning i klassisk violin/bratsch på alle niveauer samt
orkester/ musiktimer fra 5.1. 2022 frem til oktober 2022 med løn efter gældende
overenskomster. Der undervises mandag-torsdag i skoletiden.
Ansættelsesgrad: 30/37 pr. uge.
På Steinerskoler lægges der stor vægt på kreative og kunstneriske fag som musik og
orkestersammenspil, og du vil derfor skulle indgå i samarbejde med de øvrige musiklærere ved
årsfester/koncerter.
Stillingen omfatter:
● soloundervisning
● orkester
● musiktimer
Vi lægger vægt på at du:
●
●
●
●

Har en klassisk musikuddannelse på konservatorie-niveau
Er samarbejdsorienteret
Er ambitiøs på elevernes vegne
Er pligtopfyldende og stabil i dit fremmøde

Tiltrædelse og opstart : 5.januar 2022
OM OS
Vi er en fri grundskole med ca. 190 elever fordelt på 1 spor fra 0. - 9. klasse. På skolen er der en
SFO fra bh.kl - 3.kl. Samt en børnehave med plads til 38 børn. Undervisningen bygger på
waldorfpædagogik. Vi arbejder med fordybende periodeundervisning og finder stor værdi i en
god ligevægt mellem de boglige, kunstneriske, musiske og håndværksmæssige fag.
Et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en hjørnesten i arbejdet for den enkelte elev
og klassernes trivsel.
Morgensang, årstidsfester/ lørdagsskoler og elevkoncerter hører også til vores farverige skoleliv-

når der ikke er corona i gang. Vi har et ugentligt praktisk-pædagogisk lærermøde, som vi ser frem
til, at vores nye kollega med sine kvaliteter også bliver en givende del af.
Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig.
Kontakt os endelig for nærmere information – læs også nærmere på vores hjemmeside
www.waldorfkbh.dk
ANSØGNINGEN SENDES TIL
Du er velkommen til at sende din ansøgning online til steinerjob@steinerskole.dk
Vedhæft venligst din ansøgning dit CV, referencer og dit uddannelsesbevis.
Skriv venligst “ violinlærer-barselsvikariat “ i emnefeltetANSØGNINGSFRIST
Ansøgningsfrist: 31.oktober 2021

LØN OG VILKÅR
Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.
--------------------------------------------------------Baggrundsoplysninger:
SKOLE:
Waldorf Skolen i København
Engvej 139
2300 København S

KONTAKTPERSON:
Musikunderviser:
Danijela Musan
danijela.musan@steinerskole.dk
Skoleleder:
Anne-Mette Winther Christiansen
skoleleder@steinerskole.dk

