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Kære forældre og elever
På Vester Skerninge Friskole ser vi den musiske dannelse som en væsentlig
del af skolens samlede undervisningstilbud. I musikken ligger der så mange
personlige og fællesskabsorienterede oplevelser og kvaliteter, som vi oplever
berigende i alle mulige hjørner af skolens virke.
Her efter femte år med tilbud om musikgrundskole/band og fjerde år med
tilbud om individuel undervisning kan vi konstatere, at interessen fortsat er
rigtig stor, hvilket er meget glædeligt.

Skoleåret 2017/18 har følgende musiktilbud
Skolens obligatoriske musikundervisning:
• Der lægges vægt på sang, dans og bevægelse.
• Lillekor: 2. og 3. klasse har kor en gang om ugen med Mette og Jens Hell.
• Det store kor: frivilligt for 4.-9. klasse: vi håber derfor at RIGTIG MANGE vil
deltage næste år. Korleder er Søren Lund og Jens Hell akkompagnerer.
Musikalsk grundskole (indskoling) og Band (4.-9.kl)
• musikalsk grundskole lægger det musikalske fundament gennem arbejde med rytme,
lege, sang og indtrumenter.
• 1x40 minutter pr uge.
• holdstørrelse min. 7 og max 14 elever (nummer 15 opretter nyt hold)
• pris pr mdr (12 mdr over skolepengeopkrævning) 170,-

OBS NYT! Band for 4.-9. klasse er gratis, hvis man i forvejen går til
individuel musikundervisning (så vidt det er muligt at finde undervisere)
Instrumentalundervisning - følgende instrumenter udbydes:
Alle elever, der har individuel undervisning i skoleåret 17/18, må gerne fortsætte på
deres instrument, hvis de ønsker det. Men nogle gange ser vi, at instrumentet er for
svært at håndtere, hvis man går for tidligt i gang. Det kan have en negativ indflydelse
på musikengagementet på længere sigt. Derfor har vi indlagt anbefalede starttidspunkter ved det enkelte instrument
−
klaver (fra 2.kl) – Mette, Jens H, Søren, Tine
−
guitar (fra 2. kl) - Mette, Bent, Jens H, Frederik, Søren
−
ukulele (fra 2. kl) - Mette, Søren
−
bas (fra 3. kl) - Søren, Jens H., Frederik, Mette
−
trommer (fra 2. kl) - Mette, Jens H., Frederik
−
violin (fra 1. kl) - Merethe
−
blokfløjte (fra 1. kl) - Mette
−
sang (fra 6. kl) – Mette, Tine
saxofon (spørg efter muligheder)
Instrumentalundervisning – hold:
−
1 x 40 min pr. uge
−
holdstørrelse min 4/max 7 (nummer 8 opretter et nyt hold)
−
pris pr. mdr. (12 mdr. over skolepengene): 270,Instrumentalundervisning – individuel.
−
pris pr. mdr. (12 mdr. over skolepengene):

−
−
−

20 min: 380,25 min: 470,30 min: 560,-

VIGTIGE bemærkninger:
•
•
•
•
•

•

Bindingsperioden er et halvt år ad gangen af hensyn til vores ansættelsesplanlægning. Fra sommer til jul og igen fra jul til sommer. Gives der ikke
besked til jul, regner vi med, at eleven fortsætter skoleåret ud.
Betalingen sker over 12 mdr og trækkes over skolepengene.
Alle tilmeldinger og afmeldinger foregår gennem Bonnie på kontoret.
Der er opstart i uge 34 og sidste uge er uge 25. Der er ikke musikskoleundervisning i seks emne- og teateruger (fremgår i Skoleintras
kalender), mens der op til koncerter kan forekomme ekstra øvegange.
Der er i prisen indregnet et par gange til uforudsete aflysninger. Lærerne
fører protokol, og skulle der være flere aflysninger fra skolen end forudset,
kompenseres økonomisk i slutningen af skoleåret. Aflysninger foretaget af
forældre, kompenseres ikke. Farveladen placerer så vidt muligt deres ture i
emneuger uden musikskoleundervisning.
Skulle antallet af tilmeldte elever til musikskolen være større, end vi selv kan
dække, vil vi forsøge at ansætte kompetente eksterne undervisere. Er der flere
ønsker end vi kan imødekomme, kommer man på venteliste. Hold oprettes kun,
når der er nok tilmeldte.

Vi håber, at rigtig mange vil være med til at støtte op omkring dette musiktilbud, så
vi fortsat kan sikre et blomstrende musikmiljø – til glæde for os alle her på skolen,
og som en god dannelsesballast til fremtidens udfordringer.
Hilsen musiklærerne på Vester Skerninge Friskole

