
Faggruppeprojekter
Blæser, stryger, klaver og guitar  

Lone Lindhardt & Karen Marie Lyng



Klaverdage



Model for faggruppeprojekt 

• Hvad er et faggruppeprojekt? 

• For elever i musikskolen i alle aldre 

• Typisk deltagerantal mellem 30-60 

• Projektet foregår i skoletiden - 1 eller 2 dage 

• Projektet erstatter skemalagt undervisning i samme uge 

• Elever får noder på forhånd og øver før projektet 

• Der afsluttes med koncert for forældre 

• Faglærere er instruktører 

• Koordinator er projektleder

I Musikskolen i Frh. Kommune



Blæserdage
Orkester 1 (For elever der har spillet 0– 2 år) 

Lærerne deles om at dirigere og til at hjælpe hos eleverne 

Varieret dag, da eleverne ikke kan holde til at spille så lang tid ad gangen 

Orkester 2 (For elever der har spillet 2 år – eller flere) 

Typisk én lærer dirigerer og de andre hjælper til hos eleverne 

Eleverne forventes at være rimelig selvhjulpne 

Repertoirevalg 

Både noget svært og noget lettere og noget kendt er vigtigt!  

Dertil et fællesnummer, som begge orkestre spiller med på



Logistik

Program for begge dage: 

9.00 -10.00   Orkesterprøve 

10.00-10.15  Frugtpause 

10.15-11.30   Orkesterprøve 

11.30-12.15   Frokost - medbragt mad 

12.15-14.00   Orkesterprøve/fællesprøve/Dag 2:         
Generalprøve for skoleelever 

Dag 2: 19.00 Koncert i Salen i Det Musiske Hus

Fælles bus og tog til Frederikshavn 

Musikskolen sørger for mad og drikke til lærerne 

I pauserne koordineres fælleprøver mv. 



Effekt
Eleverne er superglade for projektet  

- socialt samvær  

- musikalsk udvikling  

- stolthed ved koncerten 

- kan være grund til at nogle elever fortsætter med at spille 

Lærerne samarbejder med kolleger  

- ser eleverne i en anden sammenhæng  

- ser hinanden instruere  

- fordybelse i længere tid  

- stolthed ved projektet! 



Overvejelser før 
Vi vil gerne i gang, hvad gør vi nu? 
Vi gjorde det, evaluering

En opskrift….



Overvejelser
Hvorfor vil vi gerne lave et faggruppeprojekt og hvad vil vi 
opnå? 

Hvad forstår vi ved en faggruppe og er den etableret? 

Har vi kompetencerne til at løfte projektet? 

Hvordan inddrager vi alle involverede før opstart? 

Er projektet prioriteret og er der afsat de fornødne ressourcer? 

Ja-og nej-hatte 



Vi vil gerne i gang
Projektets bemanding 

• Valg af koordinator/tovholder - administrative og 
praktiske opgaver 

• Valg af en mindre arbejdsgruppe eller en fagperson 
som sparringspartner 

• Klar rollefordeling for lærere, koordinator og leder

Hvad gør vi nu?



• Antal elever og deres niveau 

• Valg af materiale 

• Lærerressourcer 

• Faciliteter og instrumentbehov 

• Projekt i skoletiden eller ? 

• Tidsplan - forberedelse - prøvefase - afvikling

Projektets indhold



Velovervejet kommunikation  

• Hold kun de nødvendige møder, men hold 
linien varm 

• Spørg og informer - telefonen er opfundet 

• Send velovervejede mails 

• Til forældre og til pressen - hvilken historie 
vil vi fortælle?

Kommunikation undervejs



Evaluering
Husk at fejre projektet! 

Giv ris og ros, men vær specifik 

Projektet fra elev, lærer og forældre perspektiv 

Fagligt - niveauinddeling og nodemateriale 

Praktisk - program for dagene og forløb 

Omtale - i pressen, organisationen og brugerne


