
 
 

 
Stillingsopslag – Sangvikar med vægt på klassisk sang 
 
Er du sanglærer med vægt på klassisk sang? Brænder du for at undervise børn og unge? Så er dette vikariat 
måske lige dig. 
 
Vores klassiske sanglærer har orlov i sæson 2017/2018 og derfor søger Kulturskolen Skanderborg en 
engageret og kompetent sangvikar. Eleverne er både klassiske og lidt mere over i den rytmiske genre, samt 
et enkelt sanghold med 3-5 elever. Timerne ligger pt. tirsdag i Skanderborg og onsdag i Ry.  
 
Vi vil gerne høre fra dig hvis: 

 Du har erfaring eller relevant uddannelse inden for sang 

 Du har erfaring med undervisning af børn og unge 

 Du er engageret, kompetent og idérig 

 Du har lyst til at opbygge og udvikle sangundervisning i samarbejde med Kulturskolens anden 
sanglærer.  

 
Lidt om os: 
Vi er Skanderborg Kommunes kulturskole og har godt 40 ansatte, heraf 35 undervisere. Skolens 
kerneopgave er fritidsundervisning i bl.a. musik, dans, drama, billedkunst primært for børn og unge i 
kommunen, og vi har desuden en del samarbejde med folkeskolen.  
Vi har kontor og undervisningsfaciliteter på Søtoften i Skanderborg, og underviser desuden på 16 lokaliteter 
i Skanderborg kommune.  
 
Som underviser i Kulturskolen Skanderborg vil vi, at vores undervisere arbejder sammen og opfatter sig 
som en del af fællesskabet. Vi forventer derfor, at du er klar på at indgå i et tværfagligt samarbejde med 
kollegaer, på kryds og tværs af instrumenter og fag. Vi forventer, at du bidrager og involvere dig i hele 
Kulturskolen. Nye idéer og måske skæve vinkler til samarbejde er velkomne.  
 
Stillingen er på 9 timer 
Stillingen er et vikariat fra d. 1/8-17 til d. 31/7-2018 
 
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter 
forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer. 
 
Ansøgning og CV sendes til kulturskolen@skanderborg.dk  
Ansøgningsfrist: onsdag d. 21. juni 2017 
Samtaler sker d. 23. juni 2017 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tina Quottrup på mail 
tina.quottrup@skanderborg.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
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