Musiklærer til barselsvikariat søges
Vores musiklærer skal på barsel, og vi søger derfor en barselsvikar til resten af skoleåret til en
stilling med musik og religion.
Du skal brænde for musikken og især i indskolingen eller mellemtrinnet, og du skal have lyst til et
miljø, hvor høj faglighed og trivsel er i højsæde.
Om jobbet
Pr. 1. november 2022 og gerne før søger vi en deltidsansat lærer (85%) til et skema, som i dette
skoleår har 22 faste lektioner:
Rytmik i delehold i 0. klasserne (4 ugentlige lektioner)
Rytmik med 1. klasse med dobbeltlærer (2 ugentlige lektioner)
Musik i 2., 4. og 5. klasse (2 lektioner pr. klasse om ugen – i alt 6 lektioner)
Musik i delehold i 6. klasse (4 lektioner)
Religion i samme klasser, som du har musik (6 lektioner)
Frem til jul er torsdag skemafri, men derefter får vi nye skemaer, som ikke er lagt endnu.
Vi forventer af dig
Du er fagligt velfunderet i musikken, og vi ser gerne, at du har undervisningserfaring. Du skal
kunne spille til morgensang 2-3 gange om ugen – gerne på klaver, men andre instrumenter kan
også bruges. Du skal være indstillet på at være en vigtig medspiller i vores teateruge for 6.
klasserne og til forårskoncerten, hvor 0.-6. klasserne optræder til et stort show. Vi lægger vægt på,
at du har en professionel og undersøgende tilgang til din lærerpraksis, og at du har lyst til at indgå
i et tæt og forpligtende fællesskab med dine kolleger.
Vi tilbyder dig
Lyngby private Skole er en ambitiøs og faglig skole, og vi har store forventninger til vores elever og
hinanden. Vores lærere er engagerede og dygtige, og tager godt imod nye kolleger.
Vi lægger vægt på en positiv og humoristisk tone, som er præget af gensidig respekt.
Vi har motiverede og glade elever, som går til undervisningen med nysgerrighed og åbenhed.
Derudover har vi et godt og udviklende undervisnings– og arbejdsmiljø, hvor den enkelte lærer har
mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af forberedelsestiden uden fuld tilstedeværelse.
Om os
Lyngby private Skole er en tosporet privatskole med 480 elever fra 0. til 10. klasse.
Vi er en 150 år gammel privatskole med stolte traditioner; også når det kommer til musik. Vi har
morgensang hver morgen, og vi inviterer bl.a. stolt til Forårskoncert og Luciaoptog.
Ansættelsesvilkår
Ansættelserne vil ske i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger kan fås via skolens hjemmeside og ved henvendelse på mail: sp@lyngbyprivate-skole.dk til pædagogisk leder Stine Bugat Prühs.
Ansættelsessamtalerne vil foregå i uge 38 eller start uge 39
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