Musiklærer (37 t) søges til Efterskolen Helle
Pr. 1. januar 2019 – eller snarest derefter - søger vi en musiklærer til i to-lærer teamsamarbejde at
undervise på vores Musik og Scene-linje, hvor 14 elever dagligt undervises i musical, musik, sammenspil,
dans, drama, scenografi m.m. Undervisningen er som al anden undervisning på vores efterskole praktisk og
konkret funderet og tager udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger.
Der er mulighed for at anvende skolens multisal i forbindelse med undervisning i f.eks. dans og drama.
Ud over undervisningen på linjen vil der kunne blive tale om undervisning i dansk, matematik, personlig
undervisning, valgholds- og aftenskoleundervisning.
Ansøgere kan have forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men læreruddannede og ansøgere med
musikuddannelse samt specialundervisningserfaring vil være foretrukne.
Der er tale om en fast ansættelse på fuld tid, og stillingen indeholder også efterskolelærerens øvrige
opgaver: Aftenvagter, kontaktlærerfunktion, studieture, lejrskoler, weekendvagter og forældresamarbejde.
Kernen i vort skoletilbud er undervisning på otte praktisk/kreative og musiske linjer: Krop & Bold, Natur- &
Adventure-, Kunst- og foto, Kost- og lisstil, Musik og Scene, Vilde dyr, e-Sport og Digital Design.
Undervisningen i almene skolefag implementerer vi både i linjefagsundervisningen, på specialhold og i form
af emneuger.
Vi….
- er en specialefterskole med 100 unge med særlige behov og særlige læringsforudsætninger
- er en praktisk-musisk-kreativ og prøvefri efterskole
- har en engageret og faglig kompetent personalegruppe
- har en veludbygget skole med gode faciliteter
- tilbyder et spændende job med mulighed for selv at sætte sit præg på indholdet
Du…
- er uddannet lærer eller har anden relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund
- brænder for at arbejde med unge mennesker og har lyst til efterskolelivet
- er en engageret og velforberedt underviser
- mestrer et eller flere instrumenter
- er fortrolig med IT og med at beskrive samt evaluere elever mundtligt og skriftligt
- er robust både fagligt og personligt og besidder en naturlig autoritet
- har gode samarbejdskompetencer og gerne erfaring med teamsamarbejde
Ansættelse og løn i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgningsfrist den 13. december kl. 12.00.
Ansøgninger med relevante bilag bedes sendt elektronisk til: kontor@efterskolenhelle.dk.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 19. december 2018.
Der er et Åbent Hus arrangement på skolen for ansøgere den 10. december kl. 16.00.
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______________________________________________________________
Efterskolen Helle er en specialefterskole, der henvender sig til unge med særlige behov og generelle
indlæringsvanskeligheder. Vi har ca. 100 elever og 40 ansatte. Skolen ligger nær skov og strand i Gjerrild
12 km nord for Grenå.

