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Til forældrene
Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret
2017-2018.
Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da vi har mange
hold og få lærere til visse instrumenter, kan ventetid ikke undgås. I tilfælde af
ventetid på skolen, stiller vi et venteområde på nederste gang i 96-bygningen til
rådighed, hvor man evt. kan lave lektier i ventetiden.
Tilmeldingen til frivillig musikundervisning er bindende for hele året, da skolen
lægger skema og afsætter lærertimer efter det antal elever, der har valgt
faget/instrumentet.
Derfor beder skolen om, at forældre og elever overvejer valget grundigt.
Vær også opmærksom på, at for at få udbytte af instrumentundervisning skal
du øve sig regelmæssigt, gerne dagligt, og have et instrument at øve sig på.
Kontakt evt. din lærer i frivillig musikundervisning/musiklærer for vejledning
ved anskaffelse af et instrument.
For 2.- 4. kl. anbefaler skolen, at der kun vælges ét soloinstrument og for 5.– 10. kl.
max. to soloinstrumenter (dog ikke to blæseinstrumenter). Derudover kan du fint
deltage i minirock eller andre rytmiske samspil. Ønsker, der ligger ud over disse
anbefalinger, kan skolen muligvis ikke opfylde.
Elever, der har frivillig musikundervisning i indeværende skoleår og ønsker at
fortsætte med dette i næste skoleår, skal ligeledes tilmelde sig! Husk da at udfylde
tilmeldingssedlen med navnet på din nuværende lærer i frivillig musikundervisning,
så du kan forlænge samarbejdet.
Af hensyn til skolens arbejde med at kunne levere kvalificerede undervisere bedes
man overholde tilmeldingsfristen, hvis man vil sikre sig undervisning i den frivillige
musikafdeling i det kommende skoleår.
Tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristens udløb fredag d. 5. maj 2017
placeres som udgangspunkt på en venteliste.
Umiddelbart efter sommerferien får eleverne besked om hold, tidspunkt m.m. fra de
respektive lærere.

Prisen for frivillig musikundervisning er kr. 250,- pr. måned i 10 måneder.
Selvom skoleåret strækker sig over længere end 10 måneder, betales der kun for 10
måneder, da der må påregnes enkelte aflysninger af undervisningen i løbet af
skoleåret, eksempelvis i forbindelse med klasseture eller en lærers sygdom. Som
udgangspunkt forsøger skolen dog altid at vikardække undervisningen ved lærerens
fravær.
For de elever, der måtte ønske det, vil der blive mulighed for 30 minutters
undervisning på et soloinstrument pr. uge til kr. 500,- pr. måned.

Spørgsmål angående frivillig musikundervisning rettes til koordinator af den
frivillige musik, lærer Jacob Houmøller eller undertegnede.

Med venlig hilsen
Afdelingsleder
Peter Terney

Minimusik
1. klasse
Vi synger og danser, og de sjove rytme- og sanglege fylder os med musik.
Undervisningen foregår som holdundervisning på 45 min.

Minirock
2., 3. og 4. klasse
Undervisningen består af sang og samspil på rytmeinstrumenter med inddragelse af
det elektriske instrumentarium, trommesæt og mikrofonsang.
Undervisningen foregår som holdundervisning på 45 min.

Instrumentundervisning
Sct. Ibs Skole tilbyder undervisning på mange forskellige instrumenter.
Undervisningen foregår som enkeltundervisning på 15 min./30 min.
Du kan vælge mellem blokfløjte, ukulele, klaver, akustisk guitar, klassisk guitar,
trommer, el-guitar, basguitar, trompet, saxofon eller keyboard. Der tilbydes
undervisning både for begyndere og øvede. Derudover tilbyder vi individuel
sangundervisning, samspil i rytmisk orkester samt elektronisk musik.

Blokfløjte
1.-10. klasse
Man kan begynde at lære at spille på sopranfløjten i 1. klasse. Undervisningen
foregår på små hold.
På altfløjten kan man starte i 4. klasse. Der undervises individuelt, og tenorfløjte kan
man spille, når fingrene er lange nok til at dække hullerne.

Ukulele
2.- 4. klasse
Ukulelen er populært sagt en ”miniguitar” og er som denne et akkord-instrument.
Den har kun 4 strenge, men de er stemt i samme forhold som guitarens 4 højeste
strenge. Ukulelen kan derfor anvendes som introduktion til guitarspil, idet den er nem
at håndtere for selv små fingre. Desuden er den billigere i anskaffelse.

Trommeundervisning
2.-10. klasse
Undervisningen har fokus på trommesættet. Senere vil der være mulighed for at
inddrage andet slagtøj. I starten tages udgangspunkt i de mest elementære
grundrytmer, f.eks. rock, swing, bossanova etc. Herefter inddrages nodelære /
nodelæsning i undervisningen. Der vil være mulighed for at spille efter musik eller
sammen med andre instrumenter.
I særlige tilfælde kan man, efter aftale med trommelærer Jacob Houmøller starte på
trommer allerede i 0. klasse eller 1. klasse

Klaver
2.-10. klasse
Klaverundervisning tilbydes fra 2. klasse. Der undervises i melodi- og becifringsspil
(akkorder) samt klassisk repertoire. Eleverne køber selv nodemateriale efter samråd
med læreren. Det er nødvendigt, at eleverne har et instrument ved undervisningens
start, og det forventes, at de øver fra gang til gang.

Individuel sangundervisning
6.-10. klasse.
Alle kan synge! Kom og få din stemme i supergod form, så du kan komme til at
synge som du drømmer om. Nå de høje toner, syng kraftigt eller stille, fra musical til
rock, præcis som du vil. Vi arbejder bl.a. med at få en velfungerende vejrtrækning og
støtte, som gir en afspændt og fri stemme uden knæk, med mange muligheder for
klang, udtryk og performance.

Keyboard
5.-10. klasse
Her får du mulighed for at lære noder og akkorder. Du skal lære at finde de rigtige
lyde på keyboard. Du kan arbejde med at sætte trommer, bas og andre instrumenter til
ved hjælp af en computer. Du kan lære at indspille musik på computer og lave din
egen musik.

Elbas
4.-10. klasse
Du lærer at spille bas efter akkorder eller noder efter eget valg. Med tiden kan du
komme til at spille med andre elever i timerne.

Guitar
3.-10. klasse
Der undervises både i spil efter akkorder samt efter noder.
Eleverne vil blive undervist i forskellige stilarter, og der spilles på både akustisk
guitar og elguitar. For de mere øvede er der mulighed for at lære at improvisere.
Elever, som øver sig hjemme, vil i løbet af kort tid kunne spille kendte, populære
sange
I særlige tilfælde kan man, efter samtale med sin musiklærer/ukulelelærer starte på
guitar allerede i 2. klasse.

Trompet og saxofon
3.-10. klasse
Bliv bedre på dit instrument og oplev glæden ved at kunne mestre dit instrument i
sammenspil med andre evt. i et rytmisk samspil.
Undervisningen tager sit udgangspunkt i dit nuværende niveau - også selv om du er
nybegynder.
Undervisningen består af nodelære og tekniktræning, men vi spiller selvfølgelig også
nogle af de melodier, du kender og har lyst til at spille.

Elektronisk musik
7.-10. klasse
Er du vild med musik og kan lide at arbejde med computer, så er elektronisk musik
måske noget for dig? Du kommer til at arbejde i mindre grupper med at skabe jeres
egen musik. Det er ikke en forudsætning, at du spiller et instrument eller synger, men
at du er interesseret i at skabe din egen musik.
Der kan arbejdes med at skabe musik i forskellige stilarter – lige fra hiphop til
klassisk.

Rytmisk samspil
5.-10. klasse
Har du lyst til at spille eller synge i et ”rockband”? Så er rytmisk samspil noget for
dig. Vi danner grupper på 6 til 10 elever, og disse sammensættes efter elevernes
kunnen og interesse.
Blot kræver det et vist kendskab til instrumenterne, som er el-guitar,
blæseinstrumenter, trommer, keyboards og bas. Repertoiret er meget bredt, men det
er I selv med til at bestemme.

