
FOLKESKOLEN 
IND I MUSIKKEN 

Børnekordage og Musikkarrusel 

Lasse Baggenæs & Gitte Holtegaard



Vi kommer i kontakt med mange 
potentielle elever og forældre 

Samarbejdet lærerne imellem styrkes 

Samarbejdet med folkeskolen styrkes

Børnekordage
Kordage for alle 4. klasses elever i hele kommunen, afholdes 
3 forskellige steder - Skagen, Frederikshavn og Sæby



Hvem er involveret ?

• Alle kommunens 4. klasser (ca. 600 elever) 

• Børnenes musiklærere ude på skolerne 

• Musikskolens korleder 

• Musikskolens lærerband 

• Evt. lyd/lys firma, halinspektør, kantine osv.



Vejledende tidsplan
Umiddelbart efter sæsonstart bestemmes repertoire  

Skoler inviteres til projektet i september 

Korarrangementer laves og er færdige ca. 1. nov. 

Nov./dec. indspilles og mixes de 6 sange. 

Lærerne på skolerne inviteres til Dropbox, hvor noder + 
musik er tilgængelig 

Start januar mødes korlederen med skolelærerne og 
synger sangene igennem 

Marts/april afvikles koncerterne

August

Marts/april



 

Musikskolen Præsenterer: 

Børnekordage 2015 
Musik af Thomas Helmig 

 



Tidsplan på koncertdagene
08.00-08.45 Ankomst

08.45-10.00 Vi øver

10.00-10.15 Pause

10.15-11.30 Vi øver igen

12.00-12.30 Frokostpause

12.45-13.30 Vi øver sammen med orkestret

18.45 Generalprøve 

19.00-20.00 Koncert (uden pause), entre 30,- kr. 



Indhold og det praktiske…..
• Koncerten består af 10 sange + et reklameindslag fra musikskolen 

• 6 sange som børnene synger 
• 2 solistsange(Solist er elev fra musikskolen) 
• 2 fællessange 

• Husk at det er skolelærerne, der har det pædagogiske ansvar for børnene!  

– både mens vi øver, og mens der er pause.  

• Vi vil gerne have, at lærerne synger med i koret både om dagen og til 
koncerten om aftenen.  

• Børnene medbringer selv madpakker + drikkevarer til hele dagen. 

• Musikskolen sørger for morgenkaffe til skolelærerne i pausen kl. 10



Vi kommer i kontakt med mange potentielle elever 
og forældre 

Eleverne kommer ind på Musikskolen, ser vores 
lokaler og møder musikskolelærerne 

Folkeskolelærerne kommer ind på Musikskolen og 
møder musikskolelærerne

Musikkarrusel
Foregår i Musikskolens lokaler i henholdsvis 
- Skagen, Frederikshavn og Sæby



Karrusel logistik
- 2. og 3. klasser inviteres og deles 
op i grupper af 20-25 på hvert hold 

Karrusel Demo Sæby mandag d. 9. marts 

09:00 – 09:15 Velkomst 
 Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale 4 

09:15 – 09:35 Sæbygaard 
hold 1 

Sæbygaard 
hold 2 

Sæbygaard 
hold 3 

Hørby 

09:40 – 10:00 Hørby Sæbygaard 
hold 1 

Sæbygaard 
hold 2 

Sæbygaard 
hold 3 

10:00 – 10:15 PAUSE 

10:15 – 10:35 Sæbygaard 
hold 3 

Hørby Sæbygaard 
hold 1 

Sæbygaard 
hold 2 

10.40 – 11:00 Sæbygaard 
hold 2 

Sæbygaard 
hold 3 

Hørby Sæbygaard 
hold 1 

11:05 – 11:20 Afslutning 
 



Karrusellen i praksis
• 4 lokaler med 1-2 lærere i hvert lokale - f.eks. guitar og tværfløjte  

• Guitar præsenterer musik (musikskoleelev sammen med læreren) 

• Fløjte præsenterer musik (musikskoleelev sammen med læreren) 

• Hvis det er muligt spiller vi sammen 

• Sluttelig får de elever der har lyst – lov til at prøve instrumenter med 
hjælp fra musikskolelæreren og eleverne 

• Efter 15-20 minutter roterer karrusellen og vi får et nyt hold ind. 

Når holdene har været igennem alle lokaler, så samles alle i ét lokale og 
de medvirkende og spiller et stykke sammen for 2-3. klasses eleverne.



DIPLOM 
For undervisning i Manegen

I dag har jeg spillet på…

Navn

Hvis du har lyst til at lære mere og synge eller spille 
et instrument, kan du tilmelde dig på Musikskolens 

hjemmeside www.musikskolen.frederikshavn.dk 
inden d. 2. maj. 

Musikskolen 
i Frederikshavn Kommune


