Idéer til samarbejde:
Hjørring Musiske Skole og skolerne

1. maj 2014

Folkeskolereformen indebærer at folkeskolerne og de kommunale
musik- og kulturskoler forpligtes til et gensidigt samarbejde.
Heldigvis er vi jo allerede godt i gang her i Hjørring Kommune, og
reformen giver os anledning til at brede samarbejdet ud og udvikle
nye muligheder.
Vi samarbejder på mange områder – musik,
billedkunst, drama, ballet og dans – og
aktiviteterne kan lægges både i fritidsbåndet og i
den øvrige skoledag.
På næste side har vi oplistet nogle både generelle
og konkrete eksempler. I de fleste tilfælde må
skolerne påregne en form for medfinansiering.
Hvis I selv har andre idéer vil vi meget gerne være
med til at udvikle og planlægge dem i fællesskab.
Dronningensgade 12
9800 Hjørring

Kontakt os for at få mere at vide. Og husk: vi
udvikler hele tiden nye idéer, så tjek vores
hjemmeside for nyt.

Telefon: (+45) 7233 4344
Mail: denmusiske@hjoerring.dk
Web: www.denmusiske.dk
www.facebook.com/detspiller

Se eksempler på næste side….

Generelle idéer
• Musisk skoles lærere inddrages i skolens liv f.eks. omkring projektdage,
emneuger, aktivitetsdage, skolefester…
• Kompagnonundervisning – lærer fra musisk skole samarbejder med
folkeskolelærer om undervisning
• Kulturskolens time:
o Fast ugentlig aktivitet / enkeltstående projekter i
fritidsundervisningen.
o Vælg mellem en stor vifte af projekttilbud (hver af en varighed på 6-8
uger):
Musik
Kunst
Dans (ballet, showdance, street, hiphop mm.)
Drama
o Projekterne kan fungere enkeltstående eller tilbydes som ”karrusel”
(rullende), f.eks.:
Ballet, Skulptur, Band-leg, Billedskole, Showdance, Drama,
Kor, Musical, Drumline, Dukketeater, MGP, Cheerleader, Byg
dit instrument, Lucia, Musikteori osv
• Ift. finansieringen kan Huskunstnerordningen og BMMK evt. involveres.
Helt konkret har vi skitser til følgende projekter :
Musik
- Byg et instrument
- Drumline
- Groove lab – rytmisk sammenspil
- Guitarlaboratorium – prøv kræfter med guitaren
- Instrument karrusel
- Klangskulpturer – elektronisk musik
- Skolekor – samarbejde, udvikling, coaching m.m.
- Latin sammenspil
- Sangskrivning
- Skoleorkester
- Young Care koncept – for børn med særlige behov
Billedkunst
- Dukketeater
- Handskedukker
- Sjov med tegning – tegneteknikker og udtryk
- Tegn med pen og tusch
- Træ – et materiale
Andet
- Yoga for børn

Kulturskolens særstilling
Efter bestemmelsen i § 33,
stk. 9, kan skolens leder
efter anmodning fra forældrene, jf. folkeskolelovens
§ 54, tillade, at en elev i
begrænset omfang opfylder
sin undervisningspligt ved at
deltage i undervisning i
kommunale musikskole eller
ved eliteidrætsudøvelse i en
idrætsforening.

