Om Tónlek – Nordisk stråkvecka
En nordisk vecka där 85 deltagare, barn och unga 8 – ca 18 år, samt 30 vuxna anhöriga från alla
nordens länder möter professionella nordiska stråkmusiker och spelar tillsammans. Varje dag
kommer att innehålla orkesterspel, enskilda lektioner och konserter för deltagarna. För de yngre
deltagarna kommer det att vara mer fri tid än för de äldre.

Varje dag kommer att innehålla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orkesterspel (en orkester för alla och en för avancerade stråkinstrumentalister)
30 min enskild lektion (eller två och två för de yngre)
Lek
Häftiga möten
Umgänge
Konserter
Fokus på nordisk konst- och folkmusik
Upplevelse av den svenska sommaren
Veckan kommer dessutom att innehålla
Workshops
Umgänge
Hemliga händelser
Nätverkande
Nya vänner – kanske för livet?

Vi söker barn- och ungdomsledare till Tónlek
Under deltagarnas fria tid har ni tre ungdomsledare ansvar för aktiviteter och ser till att alla får vara
en del av den sociala sammanhållningen. Ni ansvarar själva för planering och genomförande, och
bland era planerade aktiviteter finns bad i Glafsfjorden samt ”Coachstuga” där deltagarna får er hjälp
att planera Crazy Night, som är sista kvällens festfirande där deltagarna kan bjuda på vad som helst
som underhåller.

Boende
Som ungdomsledare bor du gratis antingen i eget rum eller tillsammans med de två andra barn- och
ungdomsledarna. Därför behöver du vara trygg i att vara borta hemifrån en hel vecka. Det är inte
säkert att det finns dusch eller toalett i huset där du bor, utan den kan vara förlagd till ett
intilliggande hus.

Vem du är
Kriterier:
•
•

Minst 20 år gammal
Vara beredd på att bo och leva tillsammans med övriga deltagare 4-10 augusti.

Personliga kunskaper:
•
•
•
•

Du ska kunna leda barn och unga som talar olika nordiska språk
Fokus på gemenskap och glädje i gruppen och för den enskilde deltagaren
Goda simkunskaper
Du kan svenska och engelska

Personliga egenskaper:
• ansvarstagande
• problemlösare
• flexibel
• initiativrik
• idérik
• ordningsam
• punktlig
• samarbetsförmåga
En stor del av verksamheten är att möta deltagarnas behov och kunna vara vägledande i deras
beslut. För att kunna bemöta detta anser vi att du som person behöver vara trygg i dig själv, din
ledarroll, din pedagogroll och kunna sätta gränser.

Meriterande:
Körkort
• Du spelar själv något instrument
• Du har kunskap om RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
• Du kan ytterligare något nordiskt språk
• Pedagogisk utbildning eller tidigare erfarenhet av att leda barn- och ungdomsgrupper

Lön
Lönen är en schablonlön, vilken omfattar övertid, jour, beredskap, obekväm arbetstid samt
semesterersättning och pensionsplansersättning. Avdrag för måltider görs, efter skattemyndighetens
riktlinjer, i samband med att lönen betalas ut. Detta kan du göra avdrag för i deklarationen i
kolumnen ökade levnadskostnader i samband med tillfälligt arbete.

Övrigt
Vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Eftersom vi arrangerar verksamhet för barn och unga är hela veckan alkohol- och drogfri.

Frågor och ansökan
Vid frågor angående Tónlek kontakta therese.hugosson@rum.se
Vid frågor angående anställning kontakta maria.falk@rum.se
Skicka din ansökan senast den 10/7 till maria.falk@rum.se

