
 

BUSINESS DOCUMENT  This document is intended for business use and should be distributed to intended recipients only. 

 

 

 

 

 

Kløfta Skolekorps søker dirigent til aspirant- og juniorkorps. 

 

Kløfta Skolekorps teller i dag 43 musikanter i alderen 8 - 19 år, som fordeler seg på aspirantkorps, 

juniorkorps og hovedkorps. Fra høsten 2020 ønsker vi oss deg som har relevant utdanning fra 

universitet/høgskole og/eller annen relevant praksis. Det vil være en fordel med pedagogisk 

utdanning og personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Du må også: 

- ha engasjement og interesse for å undervise barn i et trygt og motiverende læringsmiljø, ha 

gode samarbeidsevner, evne til å skape entusiasme samt å overføre din kunnskap til barna. 

- ha vilje til å delta i samarbeidsprosjekter med andre korps, og evne å planlegge i god tid. Du bør 

videre tilpasse undervisningsmaterialet til korpsets medlemmer og bruke lek som en av metodene 

til å lage et godt og variert undervisningsopplegg i samspillet. 

- kunne se verdien av samspill og sosialt miljø som et ledd i musikantenes musikalske utvikling. 

Korpset: 

- har god økonomi og er godt administrert. Korpset har sine øvelser hver torsdag fra kl.17:15 på 

Åreppen skole på Kløfta hvor aspirantene øver først med juniorene rett etter. Skolen ligger            

ca. 15 min. gange fra Kløfta stasjon; hvor det går tog 2 ganger i timen til/fra Oslo. 

- har seminarer og turer som planlegges i god tid og som legges inn i korpsets terminliste.                            

– har et styre som legger stor vekt på godt samarbeid og god dialog med dirigentene.  

- har engasjerte og aktive foreldre som bidrar i stort monn. 

Stillingsprosent: 22-24 % 

Har vi klart å fange din interesse, er du velkommen til å sende din søknad med CV til 

vår leder, maritha.nerstad@gmail.com innen 30.mai 2020.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder Maritha Nerstad på mail eller telefon 90015491. Vi 

håper på ansettelse før sommeren, med oppstart torsdag 20. august – og deltagelse på vårt   

kick-off seminar utenfor Bjørkelangen 21. - 23. august. For mer informasjon om korpset, kan du 

besøke våre nettsider www.kloftaskolekorps.no eller søk opp vår side på Facebook.  
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