Korleder til nyt børnekor ved skoler i Lemvig Provsti.
Korleder søges til oprettelse og udvikling af børnekor i Lemvig Provsti som et kirke-skole samarbejde.
Vi søger en engageret og dynamisk korleder, som kan inspirere og udvikle børnene sangligt og give dem
glæde ved at deltage i et korfællesskab. Vi søger en alsidig korleder, som har lyst til at indgå i samarbejde
på forskellige planer.
Stillingens indhold
Ugentlig korundervisning tilbydes ved 3-4 skoler i kommunen som en del af skolernes undervisning. Der
undervises i sange og salmer, traditionelle og nyere, tilpasset børnenes alder og formåen. Samlet udgør
korene et fælles provstikor.
Korlederen afholder 1 eller flere årlige workshops for provstikoret.
Korene tilbydes årligt korrejse eller udflugt.
Provstikoret deltager i korstævner som medlem af Folkekirkens Ungdomskor.
Koret medvirker ved større begivenheder i provstiet, f.eks. i forbindelse med højtider og Spil Dansk.
Skoler i kommunen inviteres til en årlig kordag for alle elever på bestemte klassetrin.
Skolerne tilbydes konsulentbistand til sangundervisning, f.eks. musical, salmeprojekt, sang til jul eller påske.
Samarbejde
En styregruppe nedsat af provstiet med repræsentanter for menighederne yder sparring og samarbejde.
Der er blandt sognene i Lemvig Provsti stor opbakning til korarbejdet. Skoler vil fra det ny skoleårs
begyndelse tilbyde korundervisning på 4.-6. klassetrin. Korarbejdet vil være åbent for et samarbejde med
f.eks. Lemvig Musikskole.
Lemvig Provsti har mange små landsogne, hvor den lokale opbakning og deltagelse i fællesskab og
aktiviteter er stor.
Ansættelsesvilkår
Korlederen ansættes af Lemvig Provsti. Ansættelse ønskes pr. 1. august 2019. Stillingen er på 14 timer
ugentligt på årsbasis, dog sådan at der i de 40 uger, der er kor undervises 16 timer pr. uge.
Løn i henhold til uddannelse og aftale.
Der er en prøvetid på 3 måneder. Stillingen er en projektansættelse med en tidsbegrænsning på 2 år,
hvorefter stillingen og korarbejdets mulige fortsættelse tages op til vurdering.
Ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til provst Ole Rasmussen på tlf. 53653096 eller
medlem af styregruppen Inge Marie Andersen på tlf. 53 64 64 50.
Ansøgning med relevante bilag sendes til lemvig.provsti@km.dk
Ansøgningsfrist 3. juni kl 8.00. Ansættelsessamtale afholdes d. 11. juni

