
 

 

Ungdomsskolen søger fællesskabsorienteret underviser til DJ-hold 

 

 Undervisningssted: Ungdomsskolens DJ-lokale, Eggeslevmagle skole, Skolevej 8, Skælskør. 

 2,5 – 3 timer pr. undervisningsgang.  

 Undervisning 1 gang om ugen, i perioden uge 39 – påskeferien.  

 Valgfri undervisningsdag, inden for tidsrummet kl. 16.30 – 21.30. 

 Ungdomsskolen har fuldt udstyret DJ-lokale, med professionelt udstyr. 

Der er mulighed for ture ud af huset – ungdomsskolen råder over egne minibusser så det er let at komme 

rundt. 

Som en del af undervisningen tager DJ-holdet ud og spiller til enkelte alkoholfri arrangementer i kommunalt 

regi – typisk en fritidsklubfest o.lign.   

 

Vores forventninger til dig: 

 Du er dygtig til dit fag, kan formidle det og smitte andre med dit engagement. 

 Du skal inddrage de unge på forskellige niveauer og ændre din plan efter de unges ønsker og behov. 

 Du skal ikke kun være underviser, men også en nærværende voksen, der giver af sig selv. 

 I skal have det sjovt, det er de unges fritid og de kommer frivilligt – så sjov, hygge og læring skal gå 

hånd i hånd. 

 Du skal være god til at skabe et godt socialt fællesskab på holdet. 

Målgruppe: Unge fra 7. klasse op til 18 år, der frivilligt melder sig til holdet. Der skal være mindst 12 elever 

på holdet, max antal bestemmer du selv. 

Periode: holdene kører typisk fra uge 39 frem til påskeferien (men aftales, alt efter hvad der giver mening 

med lige præcis dit hold) – der er oftest ikke undervisning i skoleferierne. 

Løn kr. 344,80 + feriepenge pr. klokketime inkl. forberedelse 

Ansættelse iflg. overenskomst for timelønnede lærere i ungdomsskolen. 

Vi indhenter børne- & straffeattest. 

Ansøgning sendes til: Ungdomsskolen@slagelse.dk senest den 15. august 2019 – har du spørgsmål til 

stillingerne er du velkommen til at ringe til os fra den 5. august. 

Afdelingsleder Anne Gade Nielsen - tlf. 30 55 78 38 

Souschef Hanne Mejlstrøm - tlf. 51 24 29 30 

 

 

 

mailto:Ungdomsskolen@slagelse.dk

