
Brænder du for musik? Og ønsker du at være med til at åbne en masse unge menneskers 
perspektiv på musikken, livet og hinanden? Så er du måske lige netop den højskolelærer, vi 
leder efter. Vi søger netop nu 2 - 3 fuldtids højskolelærere, der vil være med til at drive og 
udvikle vores velfungerende højskole.

Vi er en faghøjskole med en stærk musikalsk profil, hvilket viser sig i både fag, rammer og 
personale. Vi har således stærkt musikfagligt personale, øvelokaler, små og store studier 
med alskens grej og udstyr samt udendørs såvel som indendørs scener af høj kvalitet. Men 
vi er også en højskole, der har et solidt alment grundlag, som hviler på tanker om livsop-
lysning og det fælles, folkelige liv, vi har sammen. Dobbeltheden mellem det faglige og det 
almene viser sig både i vores værdier og i dagligdagen, hvor eleverne spiser, øver og lever 
sammen. Som højskolelærer vil du skulle kunne indgå på god vis i begge dele.

Vi ønsker, at du byder ind med stærke færdigheder inden for et eller flere af vores linjefag; 
særligt ‘Elektronisk musik’, ‘Lydproduktion’ og ‘Urban’. I din ansøgning skal du anføre, hvor-
dan du mener, du kan bidrage til vores højskole - og hvilke(n) linje(r), du vil kunne dække. 
Du kan læse meget mere om højskolen - og linjerne - på vores hjemmeside. Derudover må 
du meget gerne skrive, hvilke andre færdigheder du vil bringe i spil - fx i forhold til valgfag, 
hvor det både kan være musikalske og ikke-musikalske fag, men også i forhold til sam-
værs- og kostskoledelen, hvor du måske kan bidrage med noget helt særligt. 

De konkrete opgaver er bl.a.:
• Undervisning
• Kostskolearbejde, herunder huslærer- og vagtlærerfunktion
• Møder og planlægning
• Deltage i personaledage og højskoleudvikling
• Deltage i arrangementer og projektuger, herunder turné
• Undervisning på et kort sommerkursus

Stillingerne ønskes besat fra 1. februar 2022 eller tidligere. Der er planlagt samtaler den 8. 
og 9. december 2021. Løn er efter statens regler for højskolelærere.
Ansøgning sendes til Den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 4560 Vig, eller som en samlet 
pdf til lg@drh.dk senest den 29. november 2021 kl. 14.00. Yderligere information kan fås 
hos højskolens forstander, Lars Gjerlufsen, på 59 36 06 10.

Den Rytmiske Højskole - et musikalsk liv!

Vi har en markant faglig profil inden for rytmisk musik, lydstudieteknik, sangskrivning og produktion. Undervis-
ningen foregår i professionelle rammer i et meget kreativt miljø. Vi ønsker at fastholde en position som førende 
musikhøjskole. Højskolens primære aktivitet er 2 lange højskoleophold hhv. forår og efterår, og derudover har vi 5 
uger med sommerkurser. Vi er en spændende og dynamisk arbejdsplads med 30 ansatte og 96 elever. Vores ele-
ver er primært mellem 18 og 25 år. Læs mere om højskolen, der ligger midt i skønne Odsherred på www.drh.dk.

Vi søger flere højskolelærere


