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Kursusugen 2023

2.-4. januar 2023

Nogle tal

• Antal kursister: 180 unikke, 273 inkl. dobbeltgængere 

• 250 spisende (130 per kuvert + morgenbrød mm)

• Antal ansatte i alt: ca 240-50

• Pris i alt: 150.000

• Pris per kursusdeltager (de 273) alt inklusiv: 550 kroner

• Ca 85 evalueringer
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Tilbagemeldinger

- Dejligt at starte året op med at blive inspireret.

- Mange skriver: det var meget vellykket afvikling, skønt det var samlet, god 
mulighed for at møde kollegaerne, god mad, hyggeligt sted, kan sagtens 
gentages

- Stor tilfredshed med frokosten

- godt med tidlig morgenmad  snak

- Nogle stykker nævner at de savner fællesdagen med endnu bedre mulighed for 
at møde kollegaer og høre spændende oplæg

- Godt organiseret, god kommunikation – et par stykker ville gerne have haft 
besked om, hvilke kurser de var på noget før (fik først 22/12)

De enkelte kurser (5 er bedst)

• Grafik 5

• Syng og dans 4,7

• Den gode musikalske formidling 3,6

• De specielle børn 3,5

• Drama 4,5

• E-musik: formiddag 3,5 / 
eftermiddag 3,2

• Guitar 4,3

• Kammermusik 3,8

• KIP 4,3

• Sang og samsang 4,5

• Klaver 3,4

• Grobund 4,6
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Citater fra evalueringen
• Dygtig formidler på grafikkurset

• Det var ærgerligt at vi ikke fik/kunne købe materialet til kurset med Kim Andersen. Meget inspirerende, så 
man vil gerne bruge det med det samme.

• Kim Barkenskjold var GENIAL. 

• Dejligt at starte ud med en koncert, meget inspirerende. Kunne være spændende at høre mere om hvordan 
principperne kan etableres i undervisningen med børn og unge. (formidling)

• Kursusholderens udgangspunkt i sin hverdag var langt fra den vi som musikskolelærere står i. Derfor var 
mange af kursusholderens løsningsforslag urealistiske for vores gruppe. Men der var bestemt også gode 
brugbare pointer undervejs. (specielle børn)

• Skoleleder Trine Ihlow fra Hjørring Skolen leverede et fantastisk oplæg under kurset "Specielle børn". Meget 
kompetent, levende, pædagogisk - teoretisk og i praksis.

• Det var spændende at høre om hvad de andre skoler har af aktionsforskningsprojekter.

Citater fra evalueringen
• Dramakurset var meget vellykket - og en stor fornøjelse at være sammen med andre dramalærer og kunne 

spare fagligt sammen.

• Ableton programmet er fedt - men måske han ville kunne strikke et kursus sammen som var ud fra de iPads 
vi alle har fået. Og med sigte at give os noget vi kunne tage direkte med videre til eleverne.

• Guitar kursus. Dejligt med noget til lærerne, det er jo vigtigt vi er inspireret, for at kunne inspirere vores 
elever 😜

• Line på samsang er super dygtig. Stor faglighed. Hun styrer dagens forløb og tempoet rigtig flot og har en 
tydelig plan. Jeg kunne godt have ønsket mig mere fokus på børn også.

• Meget grundig, engageret og velfunderet kursusholder. Men jeg betragter det som uspiseligt for almindelige 
musikskoleelever og -forældre, at de første ugers undervisning skal gå med rendyrket teknik, uden at spille 
sange eller læse noder. (klaver)

• meget spændende og inspirerende. Kursusholderne var godt forberedte og var også indstillet på dialog, så 
der blev en god balance. Det var også meget afvekslende. (grobund)
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Bordet rundt – hvordan har I på skolerne 
oplevet kursusdagene (indhold og afvikling)?


