
 

Drillinstruktør i Tonsenhagen skolekorps! 
 
Har du erfaring med drill og dans? Har du pedagogiske evner og lyst til å trene en gjeng drillglade 
barn og ungdom? Da er du den personen Tonsenhagen skolekorps er ute etter! 

 
Vi må erstatte to av våre dyktige instruktører fra og med 5.januar 2022.  
 
Drillinstruktør og hovedinstruktør 
Drilltroppen vår består av 20 barn og ungdom og vi samarbeider tett med musikantene. Hovedmålet for 
drillen til Tonsenhagen skolekorps er å skape et inkluderende miljø med fokus på trivsel og drillglede. 
 
Vi søker følgende  
• Hovedinstruktør (forventet antall timer i uka; 5t trening, 2t administrativt som kan økes ved behov). 
Stillingen kan gjøres om til prosentstilling hvis ønskelig.  
• Drillinstruktør (forventet antall timer i uka; 5t trening) 
 
Hovedinstruktørs arbeidsoppgaver: 
• Planlegge året. Det innebærer å organisere seminarhelger, konkurranser og treninger 
• Planlegge koreografi 
• Sette opp timeplaner 
• Legge ut timeplaner og informasjon til foreldre i fritidsaktivitet-appen Spond 
• Veilede og ha jevnlig kommunikasjon med de andre instruktørene  
• Sikre et inkluderende miljø med fokus på trivsel og drillglede 
• Organisere rekruttering i samarbeid med instruktørene for drill  
• Kommunisere direkte med musikkinstruktørene for å planlegge felles arrangementer og øvelser som 
adventsspilling, felles øving til 17. mai, felles seminarer etc. 
• Samarbeidsmøte med styret hver fjerde uke.  
• Planlegge og gjennomføre foreldremøte en gang per år 
 
Drillinstruktør:  
• Bidra til å planlegge året 
• Planlegge koreografi 
• Oppdatere informasjon og kommunisere med foreldre i fritidsaktivitet-appen Spond. 
• Samarbeide tett med hovedinstruktør 
• Bidra til rekruttering  
 
Ønskede kvalifikasjoner: 
• Grunnkurs drill 
• Trener 1, 2 og 3 drillinstruktørkurs 
• kompetanse innen dans eller turn er også interessant, og kan erstatte formell drillutdanning 
• Pedagogisk kompetanse og forståelse 
 
Personlige egenskaper: 
Vi søker instruktører som ønsker å bidra til utviklingen av drilltroppen, som kan bygge gode relasjoner 
og som er positiv og løsningsorientert.  
 
Undervisningssted er i dag på Tonsenhagen skole (bydel Bjerke) på mandager, onsdager og torsdager. 
 
 

Om søknaden 
Spørsmål kan rettes:  

Irene Mogensen: 481 50 824 
Liv Turid Langevik Olsen: 986 25 618 

"  
Søknadsfrist: Snarest   

Søknad med CV sendes: iremog82@gmail.com 


