
Rytmisk guitarunderviser 

 

Motiverede elever søger engageret musiklærer 
Lolland Musikskole søger en rytmisk guitarlærer på fuldtid, med tiltrædelse 1. februar 2018 
  
Vi søger en erfaren og fællesskabsorienteret musiklærer, med brede kompetencer inden for især den 
rytmiske musik. Ud over undervisning i guitar søger vi en lærer, der kan undervise i produktion af 
elektronisk musik og studieoptagelse. Da samarbejdet med folkeskolerne lokalt har stort fokus, vil en 
del af stillingen bestå i samarbejde og undervisning sammen med folkeskolernes egne musiklærere. 
De vigtigste ansvarsområder vil være: 

• Undervisning i guitar på alle niveauer 

• Undervisning af børn, unge og voksne enkeltvis og på hold 

• Udvikling af fag, struktur og undervisningstilbud i Musikskolen. 

• Planlægning og gennemførelse af elevkoncerter, projekter, skoleforløb, nye tilbud og workshops. 

• Samarbejde med musikskolens andre medarbejdere på bl.a. ugentlige teammøder.   
Forventninger til ansøgere: 
Lolland Musikskole lægger vægt på, at du er fleksibel, dynamisk, åben for at arbejde på tværs af 
forskellige genre og villig til at arbejde med at nytænke musikskolens form og ramme. Nøgleord for 
stilingen er ansvarsbevidsthed og selvstændighed. Ligeledes har vi fokus på, at du vil indgå i 
samarbejde med lokale samarbejdspartnere og specielt folkeskoler. 
Da vi har stort fokus på at arbejde med vores faglige og pædagogiske udvikling i forhold til 
musikskoletilbud og samarbejdsprocesser, er det en vigtig forudsætning for os, at du kan arbejde 
fleksibelt, alsidigt og er god til at håndtere uforudsete udfordringer, samt have et godt blik for 
udviklingspotentialer. Det forventes, at du er engageret, god til at skabe relationer med eleverne og 
har en relevant uddannelse og erfaring med undervisning i rytmisk musik af børn og unge 
 
Vi tilbyder: 
Lolland Musikskole kan tilbyde dig et aktivt samarbejdsmiljø og du kommer til at indgå i et engageret 
lærerteam. Vi arbejder med fælles læringskultur på arbejdspladsen, har god stemning og højt fagligt 
aktivitetsniveau samt samarbejde ud af husene. Der er to undervisningssteder i egne huse, i hhv. 
Nakskov og Maribo. 
 
 
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og principperne om lokal 
løndannelse.  
  
Der er ansøgningsfrist den 30. november 2017 
  
Samtaler forventes afholdt den 18. og den 20. december. 
Hvis der ved samtalerne skal forestås en kortere undervisningsseance, vil du få besked ved 
indkaldelse til samtale. 

 
 

 


