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Formål

Fortsat godt samarbejde med skolerne omkring at styrke kreativiteten, den 
faglige og personlige udvikling, dannelsen og livsdueligheden hos børn og 
unge i Fredericia Kommune. 

At skabe noget fælles, hvor skolelærerens erfaringer og færdigheder, vores 
kreative indfaldsvinkler, samt elevernes input går op i en højere enhed, til 
gavn og glæde for alle parter.

Generelt

Dette skolekatalog skal ses som bud på nogle af de mange samarbejder, der 
er. I er også mere end velkomne til selv at komme med forslag, ønsker og 
ideer.

Vi vil gøre vores bedste, for at skræddersy et godt forløb, alt efter de ønsker 
og muligheder, der er. Det kan f.eks. være én elev, et mindre eller større hold, 
en klasse, og/eller kursus/sparring for skolelærere. Ligesom det kan være et 
kort/langt forløb eller som projektdag(e)/uge(r). Gerne som kompagnon med 
en musik- eller faglærer – alt efter ønsker naturligvis. 

Derfor vil vi meget gerne i dialog med ledelsen og skolelærerne så tidligt som 
muligt, så vi sammen kan finde frem til det, som passer til lige netop jeres 
skole.
 
Vi ser frem til det forsat gode samarbejde med skolerne i Fredericia.



Indskoling

Musikskolen

* Instrumentalhold: f.eks. blokfløjte, guitar mv.
 F.eks., at en hel klasse prøver et bestemt instrument i løbet af et år. 
 En karrusel,hvor eleverne i løbet af et år prøver forskellige instrumenter. 
 At nogle elever tages ud i en musiktime i et forløb. Eller noget helt fjerde.
*  Music Mind Games – legende musikteori.  
*  Skolekor som enten kort eller langt forløb.
*  Instrumentalundervisning (solo) fra 3. klasse. På nogle skoler, 
 i skoletiden (rullende tid).
*  Strygerklasse (fra 2.-3. klasse).
*  Musikalsk forskole (0.-2. klasse). Generel indføring i musik. Er pt. på 
 7 skoleafdelinger.
*  Rytmisk værksted (2.-4. klasse). 
 Rotationsbandsammenspil. Forudsætter Musikalsk forskole. Er pt. på 2 
 skoleafdelinger. 

Dramaskolen

*   Forumteater (konfliktløsningsteater) fra 3. klasse

Billedskolen

*    Udsmykning



* Instrumentbyggeværksted – sløjdlærer og musiklærer. Dernæst sammen- 
 spil ud fra et værk, som kan skrives af eleverne. 
*  Orkestersammenspil: større eller mindre hold, som f.eks. folkemusik,   
 rytmisk,cross over, klassisk mv. 
*  Musikhistorie og/eller teori, om f.eks. barokken, en komponist, 
 improvisation mv. 
*  Stomp i musiktimen
*  Instrumentalhold i f.eks. blokfløjte, guitar. F.eks., at en hel klasse prøver  
 et bestemt instrument i løbet af et år. En karrusel, hvor eleverne i løbet  
 af et år prøver forskellige instrumenter. 
 At nogle elever tages ud i en musiktime i et forløb. Eller noget helt fjerde.
*  Skolekor som enten kort eller langt forløb.
* Instrumentalundervisning (solo). På nogle skoler, i skoletiden (rullende tid).
*  Rytmisk værksted (2.-4. klasse). Rotationsbandsammenspil. Forudsætter 
 Musikalsk forskole. Er pt. på 2 skoleafdelingere.

Mellemtrin

Musikskolen



*  Dukketeater, evt. totalteater. Udvikling af dukker. 
 I samarbejde med sløjd (kulisser), dansk (tekster)drama (dukkefører),  

 musik (musik og sang), og dans.
*  Forumteater (konfliktløsningsteater).

 

 * Teori og kunsthistorie. F.eks. en bestemt epoke eller kunstner.
 *  Workshops. F.eks. omkring en teknik (grafik, keramik, maling mv.)
 * Udsmykning
 *  Scenografi

Dramaskolen

Billedskolen



*  Instrumentbyggeværksted – sløjdlærer og musiklærer. Dernæst sammen- 
  spil udfra et værk, som kan skrives af eleverne. 
*   Orkestersammenspil: større eller mindre hold, som f.eks. folkemusik,   
  rytmisk, cross over, klassisk mv.
*   Musikhistorie og/eller teori
*   Komposition og sangskrivning – singer songwriting.
*   Korprojekter.
*   Undervisning i forbindelse med teaterstykker, skole komedier og musical,  
  i sang/kor/bandsammenspil 
*   Valgfagsundervisning
*   Instrumentalundervisning (solo). På nogle skoler, i skoletiden (rullende tid).

*   Dukketeater, evt. totalteater. Udvikling af dukker. I samarbejde med sløjd 
  (kulisser), dansk (tekster), drama (dukkefører), musik (musik og sang), 
  og dans.
*   Teaterhistorie
*   Forumteater (konfliktløsningsteater)

*   Teori og kunsthistorie. F.eks. en bestemt epoke eller kunstner.
*   Workshops. F.eks. omkring en teknik (grafik, keramik, maling mv.)
*   Udsmykning
*   Historiefortælling og billedkunst
*   Scenografi
*   Kunstneriske processer

Udskoling

Musikskolen

Dramaskolen

Billedskolen



Hvornår kan vi undervise?
Vi kan undervise både i- og efter skoletid.

I den Åbne skole foreslår vi, at undervisningen lægges i skoletiden som blokdag, 
bånd, rullende tid – eller hvor det passer. 

Blokdag: undervisning f.eks. i tidsrummet kl. 10.00-14.00. Kunne bl.a. være 
til en emneuge.
Bånd: undervisning f.eks. kl. 12.40-13.40 i løbet af ugen. Kunne f.eks. være 
som kortvarigt forløb eller som solo/holdundervisning.
Rullende tid: soloundervisning af minimum 3 elever, en fast ugedag i det sam-
me lokale. Eleverne bytter undervisningstider en gang om måneden. På den 
måde undgår de at gå glip af den samme skoleundervisning hver gang. Foræl-
drene søger fritagelse.
Hvor det passer: Kunne være et forløb eller karrusel indenfor alle kulturfag.

Lad os samarbejde om, hvad der logistisk passer bedst på jeres skole.

Praktisk informationer

Vi laver gerne forløb til børn med særlige behov. F.eks. kor, drama og tegne-
forløb. Kontakt os, så vi sammen kan finde en løsning ud fra jeres ønsker.

Børn med særlige behov



Den Kreative Skole er i 2018-19 ude på ni skoleafdelinger. 
Her underviser vi i instrumental soloundervisning med rullende/fast tid fra kl. 
10.50, Musikalsk forskole/Rytmisk værksted fra kl. 11.00, samt skolekor og 
karrusel undervisning fra kl. 8.00.  
Vi har derudover haft projekter og forløb indenfor musik, drama, billedkunst 
og dans.

Vi sætter meget stor pris på det eksisterende samarbejde og velviljen til, at 
vores lærere kan undervise i skoletiden. Det gør også en stor forskel for ele-
verne, som er mindre trætte, og undgår ekstra logistik efter en lang skole-
dag. Nogle vil også kun gå hos os, under forudsætning af, at det er i skoleti-
den. Så vi takker :).

Som udgangspunkt koster det 475 kr. pr. lektion á 45 minutter. Nogle for-
løb er forældrebetalte, mens andre projekter/forløb evt. kan medfinansieres 
sammen med Den Kreative Skole. Kontakt os, for at høre om mulighederne.

Har I spørgsmål, ønsker, ideer eller andet, er I velkomne til at skrive til os på 
dks@fredericia.dk 

Eksisterende Samarbejde

Økonomi

Kontaktinfo


