
 

Dirigent hovedkorps søkes 
 
Skedsmo Skolemusikk har behov for en erfaren og engasjert skolekorpsdirigent til sitt hovedkorps. 

Skedsmo Skolemusikk består av 62 medlemmer fordelt mellom aspirant-, junior- og hovedkorps. 
Hovedkorpset har 34 musikanter. Korpset rekrutterer fra fem skoler på Skedsmokorset og representerer 
et viktig fritidstilbud. Samspill foregår mandager på Åsenhagen skole.  Skedsmo Skolemusikk danner 
sammen med Skedsmo Drill foreningen Skedsmo Skolekorps. Skolemusikken er tilknyttet Norges 
Musikkorps Forbund (NMF). 
 
I løpet av et skoleår har Skedsmo Skolemusikk flere spilleoppdrag, inkludert distriksmesterskapet.  
Vi har en del unge musikanter, og det viktigste i denne sårbare fasen er å få en musikalsk leder som 
kan inspirere og utvikle musikantene samtidig som våre eldre musikanter involveres og ivaretas.  
Det er viktig at musikantene blir sett og hørt og får utfordringer knyttet til sitt musikalske nivå. I 
Skedsmo skolemusikk skal det være muligheter, og det er også mulig for dirigenten å påvirke og endre. 
 
Arbeidsoppgaver: 

- Ukentlig undervisning og korpsdirigering mandager ved Åsenhagen skole, i tillegg til seminarer, 
konkurranser, korpsturer og andre prosjekter med korpset utenom ordinær øvingstid.  

- Kvelds- og helgearbeid må påregnes 
- Utføre undervisning etter pedagogiske/metodiske prinsipper som gjør undervisningen 

læringsfremmende, engasjerende og lystbetont for elevene 
- Oppfølging av elever og foresatte i samarbeid med styret og lærere i Lillestrøm kulturskole 
- Oppfølging av det musikalske utviklingsarbeidet gjennom rekruttering og konserter og ta del i 

styrets utviklingsarbeid  
- Tett kontakt og samarbeid med styret og junior- og aspirantkorpsdirigent 

  
Kvalifikasjoner: 

- Utdanning innen musikk på høgskolenivå fortrinnsvis med pedagogikk.  
- Fordel med studier innen direksjon og med korpsinstrument som hovedinstrument. 
- Høyt musikalsk nivå 
- Erfaring som dirigent 

 
Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1. 
Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 
Personlige egenskaper: 

- Kreativ, tålmodig, glad pedagog med evne til å fange barn/ungdoms interesse og engasjement 
- Evne og vilje til å bygge gode relasjoner med barn, ungdom og voksne. 
- Fleksibel og løsningsorientert 
- Evne til å planlegge godt og jobbe strukturert 

 
Vi tilbyr: 

- Et miljø som er preget av positivitet og entusiasme 
- Konkurransedyktig lønn 

 
 
 

SPØRSMÅL? 
Spørsmål om stillingen kan rettes styreleder Trine på 992 20 800 / leder@skedsmoskolemusikk.no. 

 
Det skal gjennomføres prøvedirigering blant mulige kandidater 8. mai klokken 18.00-20.00.  

Søkere må kunne sette av tid i dette tidsrommet. 
 

OM SØKNADEN 
Søknad med CV og referanser på e-post til leder@skedsmoskolemusik.no. 

Søknadsfrist: 16. april 2023 


