
 
 
 
 
 
 
 

Superkvalificeret og engageret musiklærer søges til 
dedikeret musikefterskole 
 
Vi tilbyder 
  Gode faciliteter, engagerede kolleger og høj faglighed 
  Dygtige og motiverede elever, der brænder for musik 
  En deltidsstilling med en ansættelsesgrad på ca. 0,75 
  Stor indflydelse på undervisningen og åbenhed for dine    
           idéer 
 
Du skal undervise i følgende fag: 
  Kor, sammenspil, linjefag musikerlinjen  
  Soloundervisning i sang, klaver, evt. guitar, blæserinstr. 
  Div. valgfag (noget du brænder for) 
 
 
Udover lærermøder, teammøde, kontaktlærerfunktion, lejrture m.m. vil du være involveret i forskellige kreative 
musikprojekter og fagdage henover året. På sigt kan der blive mulighed for at undervise i andre fag. 
 
Det er en fordel, hvis du 
  Har erfaring som udøvende musiker, sangskriver eller producer 
  Har kreative interesser og kompetencer – fx teater, dans, design, medie eller lignende –  
           som du har lyst til at byde ind med både i undervisningen og elevernes fritid 
  Har erfaring med bæredygtighed, innovation, og projektledelse og lyst til at udvikle elevernes kompetencer deri 
 
Vi forventer, at du 
  Har en musikfaglig uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer 
  Vil indgå i efterskolens hverdag på lige fod med de øvrige ansatte. Det indebærer skiftende arbejdstider, herunder   
           aften- og nattevagter samt weekendarbejde henover året 
  Har en positiv tilgang til eleverne, er i stand til at møde dem i øjenhøjde og har lyst til at gøre en forskel 
  Har en høj faglig standard, gode samarbejdsevner og stort engagement 
 
Ansættelsen er på deltid med en ansættelsesgrad på ca. 0,75 og sker i henhold til den gældende overenskomst og 
organisationsaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 
 
Sejergaardens Musikefterskole har 13 lærere og plads til 78 elever på 10. klassetrin. Skolen blev oprettet i 1992 og har 
gennem årene udviklet sig til at være en anerkendt musikefterskole. Skolen ligger centralt i Tølløse 3 min. fra togstationen. 
 
Læs mere om efterskolen på www.facebook.com/musikefterskole eller www.sejergaardens.dk 
 
 

 
 

 

 

 

Ansøgningsfrist: Mandag 31. maj 2021 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler: I uge 23 i tidsrummet 13.00-17.00 
Tiltrædelse: 1. august 2021 
Henvendelse til: Efterskoleleder Stig Kaufmanas 
mobil (+45) 51 29 08 96 eller ska@sejergaardens.dk 
 
Din ansøgning sendes elektronisk til 
job@sejergaardsskolen.dk . Skriv ’musiklærer til 
efterskolen’ i emnefeltet. 
 


