Klaverlærer søges til vikariat
Den dansk-tyske Sankt Petri Skole har i 2011 oprettet en privat musikskole i det indre København.
Vores vision er at formidle glæden ved musikken igennem faglig velfunderet undervisning, og at
udvikle eleverne på det personlige plan. Desuden fokuserer vi på at glæden ved samspil med andre
instrumenter bliver formidlet og udviklet.
Vi orienterer vores undervisning i Sankt Petri Musikskole ud fra læseplaner udgivet af 'Verband
deutscher Musikschulen'.

Vi søger en klaverlærer til et vikariat
med 5 dages undervisning i tidsrummet mellem kl. 13 og 19 for hele skoleåret 2017/18 (august 2017 til
og med juni 2018).
Vi forventer, at du:








er akademisk uddannet som pianist og udøvende kunstner,
har en pædagogisk uddannelse og/eller erfaring med undervisning af børn og unge,
har en åben og venlig tilgang til vores elever,
har lyst til at indgå aktivt i et team af engagerede musiklærere,
er fleksibel og indgår et tæt samarbejde med skolen,
vil deltage i og bidrage til fælles arrangementer som koncerter m.v.,
selv tager ansvar for tidsplanlægning og aftaler med dine elever og deres forældre.

Sankt Petri Skole har elever med dansk og tysk som modersmål, derfor er tyske sprogkundskaber
en fordel.
Sankt Petri Musikskole er ikke omfattet af musiklærerens overenskomst og aflønningen sker på
timebasis.
Ved eventuelle spørgsmål kan musikskoleleder Angelika Kokholm træffes på tlf. 5185 9626.
Du bedes sende din ansøgning pr. mail til
Sankt Petri Skole
Musikskoleleder Angelika Kokholm
Larslejsstræde 5
1451 København K
ak@adm.sanktpetriskole.dk
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 21. april 2017.
Ansættelsessamtaler og læreprøver forventes gennemført i begyndelsen af maj 2017.
Sankt Petri Skole, grundlagt 1575, er en dansk-tysk privatskole med tilknytning til det tyske ”Auslandsschulwesen”.Skolen har en lang tradition som mødested for dansk og tysk sprog og kultur i København og et historisk
begrundettæt samarbejde med Skt. Petri Kirke uden at være konfessionel bundet. Skolens bygninger er central
beliggende iKøbenhavns bymidte med fremragende forbindelse til al offentlig trafik.
Undervisningssprog er tysk og dansk. Skolen lægger vægt på et højt fagligt niveau i undervisningen. Skolen har
til skoleåret 2016/17 over 500 elever med dansk, tysk eller anden kulturel baggrund. Klasserækken omfatter 0.kl.
til og med 9.klasse, samt en gymnasieafdeling. Til skolen er desuden knyttet en SFO med ca. 200 og en
musikskole med ca. 270 tilmeldte børn. Se også skolens homepage www.sanktpetriskole.dk.

