Flakstad kommune
Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.300 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har
gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for
friluftsaktiviteter. Her er gode oppvekstvilkår for barn, og barnehagetilbudet er bra. Vi er kjent som en aktiv og inkluderende kommune, med et
rikt og aktivt kulturliv, både innen musikk, teater og idrett. Du er hjertelig velkommen til Flakstad!!!

Kulturskolelærer
Stillingstype
Det er ledig 30% vikarstilling som kulturskolelærer innen musikkbarnehage, piano og sang fra 1. februar 2019 til 1.februar 2020.
Beskrivelse av arbeidssted
Flakstad kulturskole er en liten kulturskole med totalt 1,8 årsverk. I år har kulturskolen 35-års jubileum og kommer til å markere dette med
forskjellige arrangementer. Vi har pr i dag bare tilbud innen musikk, men ønsker å utvide til andre kunstformer. Det gis undervisning i disse
disiplinene: piano, trekkspill, gitar, sang, fiolin, musikkteknologi, barnekor, musikkbarnehage og vi selger timer til det frivillige musikkliv. Vi
samarbeider også med grunnskolen samt kulturskolene i nabokommunene, og kjøper tjenester innen stryker og trekkspillundervisning. Vårt
undervisningstilbud og våre konserter/arrangementer er desentralisert så søker bør derfor disponere bil. Nå søker vi en engasjert
kulturskolelærer som har lyst til å være med og utvikle Flakstad kulturskole videre.
Hovedoppgaver
Stillingen består av 2 timer musikkbarnehage pr uke i to ulike barnehager, piano- og sangundervisning. Det kan også være snakk om
blokkfløyteelev. Søkers kompetanse innen de ulike disipliner avgjør om det lar seg gjøre å bytte elever internt. Det kan også bli aktuelt med
høyere stillingsprosent i deler av perioden.
Kvalifikasjoner
Høyere musikkfaglig utdanning, minimum bachelor nivå. Unntak kan gjøres ved tilstrekkelig realkompetanse og erfaring. Personlige
egenskaper som evne til god kommunikasjon, samarbeid, engasjement og fleksibilitet vektlegges.
Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere. Søker må kunne legge fram politiattest. Det er nødvendig at søker har sertifikat og tilgang
til bil.

For spørsmål, ta kontalt med Kulturskolerektor Ann Kristin Windstad på tlf: 97037878 eller på mail: ann.kristin.windstad@flakstad.kommune.no
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