
 
 

 
 

Vil du jobbe på sommerkurs i NMF Sør? 
 
I år er det mulig å søke engasjement på NMF Sørs sommerkurs. Vi er på jakt etter 
dirigenter, instrumentallærere, akkompagnatører, administrativt personale og 
nattevakter.  
 
Vi søker dirigenter, lærere og akkompagnatører med utdannelse innen musikk og 
pedagogikk. Relevant erfaring vektlegges. Til de administrative stillingene ønsker vi 
personer med utdannelse og/eller erfaring innen arbeid med barn og ungdom. 
På sommerkurs får du jobbe med motiverte musikanter og gode kolleger mot felles 
mål. Det er også en fin anledning til faglig oppdatering og erfaringsutveksling. 
 
 

Om engasjementene: 
 

Dirigenten: 
Dirigenten har ansvar for korpsopplæringen på kurset. 
 
Arbeidsoppgaver kan være: 
 

• Bestemme repertoar, og evt. tilrettelegge med nødvendige transponerte 
stemmer. 

• Lede fellesprøvene 

• Samarbeide med instrumentallærere i løpet av kurset (f.eks. avtale 
tilstedeværelse på fellesøvelser, repertoar som trenger fokus etc.) 

• Undervise grupper på eget instrument (avhengig av antall påmeldte og 
instrument) 

• Delta på huskonserter og lærerkonsert 

• Lede én eller flere morgensamlinger (gjelder blått og svart kurs) 

• Være lærer på «Ung dirigent» (gjelder blått og svart kurs) 

• Gjennomføre avslutningskonsert 

• Dirigent evaluerer kurset sammen med instrumentallærere og kursleder fra 
NMF Sør 

• Delta på aktuelle møter 
 
Dirigent honoreres med: Dagsats kr 2.672,- samt 2 dager for-/etterarbeid. 
Engasjement som dirigent har søknadsfrist 01.12.20 
 

Instrumentallæreren:  
Instrumentallæreren har ansvar for instrumentalundervisningen på kurset.  
 
Arbeidsoppgaver kan være: 
 

• Forberede og gjennomføre instrumentalundervisning i  
grupper og enkeltvis 
 



 

 
 

• Forberede og undervise i musikklære (foregår i hovedsak i 
instrumentalgruppene) 

• Forberede og undervise i ensemblespill (grupper på tvers av 
instrumentgrupper)  

• Lede én eller flere morgensamlinger (gjelder blått og svart kurs) 

• Delta på huskonserter og lærerkonsert 

• Delta på fellesøvelser etter avtale med kursleder 

• Gjennomføre avslutningskonsert 

• Instrumentallærere evaluerer kurset sammen med dirigent og kursleder fra 
NMF Sør 

• Delta på aktuelle møter 
 
Med bakgrunn i påmelding, kan enkelte instrumentgrupper vurderes slått sammen. 
Vi søker derfor lærere som behersker å undervise grupper bestående av også andre 
instrument enn eget hovedinstrument. 
 
Instrumentallærer honoreres med: Dagsats kr 2351,-  
Engasjement som instrumentallærer har søknadsfrist 15.01.21 
  
 

Akkompagnatøren: 
Akkompagnatøren skal spille med både den erfarne solisten og de som aldri har 
spilt med pianist før. Musikantene melder seg på akkompagnementstimer, og noe 
av repertoaret blir også fremført på huskonserter og avslutningskonsert. Vi søker 
akkompagnatør for blått og svart kurs, dag 3-7 på begge kurs. 
 
Arbeidsoppgaver kan være: 

• Undervise i å lytte til og følge akkompagnement 

• Akkompagnere både avansert og enklere repertoar, samt evt. gehørspill 

• Akkompagnere grupper og solister på huskonserter og avslutningskonsert 

• Delta på aktuelle møter 
 

Akkompagnatør honoreres med: Dagsats kr 2351,-  
Engasjement som akkompagnatør har søknadsfrist 15.01.21 
 

Administrasjonslederen:  
Administrasjonslederen har ansvar for daglig oppgavefordeling i administrasjonen, 
og gjennomføring av disse. 
 
Arbeidsoppgaver kan være: 
 

• Romfordeling, fremmøtelister og innkvartering 

• Ajourføre deltakerlister natt m.m. 

• Oversikt over allergier og medisinbehov  

• Ha ansvar for musikantene i pauser og fritid 

• Nødvendig tilsyn og vakthold  

• Organisere og delta på sosiale aktiviteter utenfor  
undervisning 

• Være kontaktperson for musikanter og foresatte under  
kurset.  



 

 
 

• Gi praktisk informasjon, og evt. justeringer underveis.  

• Ellers annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå  
under kurset. 

• Delta på aktuelle møter. 
 
Arbeidsoppgavene gjennomføres i samarbeid med administrasjon, nattevakt og 
kursleder fra NMF Sør. 
 
Administrasjonsleder honoreres med: Dagsats kr 2433,- samt 1 dag for/etterarbeid.  
Engasjement som administrasjonsleder har søknadsfrist 01.12.20 
  
 

Administrasjonen:  
Administrasjonen har sammen med administrasjonsleder ansvaret for tilsyn, 
praktisk tilrettelegging og aktiviteter utenfor undervisningstiden. 
 
Arbeidsoppgaver kan være:  
 

• Nødvendig tilsyn og vakthold  

• Ha ansvar for musikantene i pauser og fritid 

• Organisere sosiale aktiviteter utenfor undervisning 

• Føring av frammøtelister, innkvartering, romfordeling, ajourføre 
deltakerlister natt m.m.  

• Være kontaktperson for musikanter og foresatte under kurset 

• Bistå musikalsk leder og instruktører med praktisk hjelp ved behov 

• Ellers annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset 

• Delta på aktuelle møter. 
 
Administrasjon honoreres med: Dagsats kr 2219,-  
Engasjement som administrasjon har søknadsfrist 15.01.21 
  
 

Nattevakten:  
Arbeidet vil bestå av våken tilstedeværelse og nattevaktsrunder. 
 
Arbeidsoppgaver kan være:  
 

• Ansvar for generelt vakthold, tilstedeværelse og omsorg for musikantene 
nattestid 

• Legging, i samarbeid med administrasjon 

• Gå jevnlige runder i løpet av natten  

• Ved en nødssituasjon, ta kontakt med kursleder på det aktuelle kurset 

• Ajourføre deltakerlister natt 

• Vekking 

• Oppdatere administrasjonsleder før frokost 

• Ved behov; enkle forefallende gjøremål 

• Delta på sosiale aktiviteter første kurskveld 
 
Nattevakt honoreres med: Dagsats kr 2219,-  
Engasjement som nattevakt har søknadsfrist 15.01.21 



 

 
 

Felles for alle engasjementene:  
• Alle søkere må fremvise gyldig politiattest ved kontraktsinngåelse 

• Alle søknader registreres i program.no – lenker til søknadsskjemaene ligger 
på musikkorps.no  

• Alle søkere vil få skriftlig tilbakemelding når engasjementene er besatt, 
innen 1. mars. Det kan bli aktuelt å supplere etter påmeldingsfrist 15. april. 

• Engasjementet forutsetter nok påmelding på aktuelt kurs/instrument. 

• I tillegg dekkes kost på alle kurs og losji på overnattingskurs. Reise dekkes 
etter avtale.  

• Det tas forbehold om gjennomføring av sommerkursene, i henhold til 
myndighetenes anbefalinger, og gjeldende smittevernregler angående 
covid-19. 

  
 

Annen informasjon: 
En ansatt fra NMF Sørs administrasjon vil være kursleder på alle kurs, med det 
overordnede musikalske og administrative ansvaret. Herunder timeplan, avvikling 
av huskonsert og lærerkonsert, oppsett av ensembler m.m. NMF Sørs kurs på 
Grenland folkehøgskole organiseres med overlapping mellom kursene. Dette 
innebærer at ett kurs starter på kursstedet samtidig som det forrige kurset har 
avslutningskonsert i Ælvespeilet. Man må derfor påregne noe større 
instrumentalgrupper/mindre lærertetthet første halve kursdag. Det er mulig å 
jobbe på flere kurs. 
 
 

Kursdatoer i 2021:  

Agder 

• Gult dagkurs 23. – 26. juni (for musikanter som skal begynne i 5. eller 6. 
klasse) 

Grenland folkehøgskole 

• Gult kurs 10. – 13. august (for musikanter som skal begynne i 5. eller 6. 
klasse) 

• Rødt kurs 5. – 10. august (for musikanter som skal begynne i 7. eller 8. 
klasse) 

• Blått kurs 30. juli – 5. august (for musikanter som skal begynne i 9. eller 10. 
klasse) 

• Svart kurs 24. – 30. juli (for musikanter som skal begynne på videregående 
opp til 19 år) 

  
 
 

Ta kontakt! 
For mer informasjon om engasjementene, ta kontakt på epost:  
nmf-sor@musikkorps.no 


