
 

 

 
Museums-og oplevelsesformidlere til Musikmuseets underviserteam  
 

Musikmuseet søger 2-3 nye studenterundervisere til museets team af undervisere til at forestå 
undervisningsforløb i museets udstilling og lydlaboratorier kaldet Det Klingende Museum. Som underviser 
på museet vil du stå for gennemførelsen af nogle af museets tilrettelagte undervisningsforløb. Den primære 
målgruppe vil være folkeskolens indskoling og mellemtrin – derudover underviser vi børn i dagtilbud og 
elever på ungdomsuddannelser. 
 
Hvad søger vi hos dig?  

• Du skal have lyst til at finde nye, spændende vinkler på musikkens fortællinger og emner.  

• Du skal brænde for at undervise børn, da det bliver din primære opgave.  

• Du må gerne have undervisningserfaring, men det er ikke et krav.  

• Du skal være fleksibel.  

• Du skal være engageret, selvstændig og god til at organisere egne arbejdsopgaver.  

• Du har evt. et hoved- eller bi-instrument inden for slagtøj, stryger-, træblæser- eller 
messingblæsergruppen, som du brænder for at sætte i spil.  

• Du vil kunne starte op allerede i december. 

• Du skal kunne undervise (2-3 timer) 1-2 gange om ugen. 
 
 
Ansættelsesforhold  
Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. Du bliver ansat på Musikmuseet som en del af Nationalmuseet. 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til Regulativ for museums-og oplevelsesformidlere af 14. 
januar 2022. Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.   
 
Antallet af forløb/ timer kan variere meget, da det afhænger af bookinger. Dog ligger undervisningen som 
regel i hverdage i tidsrummet kl. 9-14. I opstarten af din ansættelse på museet vil der være indregnet et 
antal lønnede timer til forberedelse og indføring i museets forløb og undervisningsmetoder. 
Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle 
kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne. 
 
 
Yderligere oplysninger?  
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du ringe til undervisnings- og udviklingsansvarlig Ulla Hahn Ranmar på 
telefon nummer 41206271 eller se vores hjemmeside: www.musikmuseet.dk    
 
Skriv en kortfattet ansøgning til os, hvor du fortæller om din motivation for at søge stillingen, og hvordan 
du tænker at kunne bidrage til underviserteamets pædagogiske arbejde. 
 
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 18. november 2022. Ansøgningen kan sendes via e-mail til 
ulla.hahn.ranmar@natmus.dk   
 
Samtaler forventes at blive afholdt i slutningen af uge 47. 
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