
Kontrakt om forpligtende samarbejde 
 

mellem Den musiske skole i Greve og Tune Skole 

Titel: Kompetenceudvikling i musik af lærere på Tune Skole 

Fag/emner: Musik 

Formål: 

At give lærere, der underviser i Temafag på Tune Skole et fag-fagligt løft i musik og give dem direkte 

anvendelige sange, musiknumre og/eller musikforløb til egen undervisning i deres klasse.  

 

Beskrivelse af indhold: Fagligt, pædagogisk, didaktisk indhold 

Lærerne skal i forløbet: 

- Få et kvalificeret input om givent emne til brug i undervisningen i deres klasse (her fx arbejdet med 

et eller to numre til brug i deres musikundervisning i deres klasse). 

- Arbejde videre med det viste med støtte fra underviseren fra Den musiske skole i Greve.  

- Rent faktisk få mulighed for fælles forberedelse til musikundervisningen i og med arbejdet med 

sangene og det instrumentale. 

- Få mulighed for at arbejde med iPads i musikundervisningen. 

 

Fælles mål/trinmål: Hvilke fælles mål/trinmål understøtter samarbejdet 

 

Undervisningen skal lede frem mod, at lærerne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at undervise eleverne på de yngste klassetrin i: 

• At kunne deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse 

• At kunne følge og holde en puls 

• At kunne synge med på et repertoire af danske sange med vægt på børnesange  

• At kunne anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang 

• At kunne deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer 

• At kunne deltage i sanglege og bevægelseslege. 

 

Undervisningen skal lede frem mod, at lærerne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at undervise eleverne på 4. og 5. klassetrin:  

• I at kunne gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som 

dynamik, klangfarve og motiver 

• I at anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og 

musiklytning 

• I at kunne deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer 

 

Varighed/periode/sted: hvor mange timer/dage over hvor lang tid. Hvor finder undervisningen sted? 

Tidsplan: for planlægning, afvikling og evaluering. 

 

Undervisningen finder sted på Tune Skole, Lunden, i musiklokalet eller på Tune Skole, Lunden i 



musiklokalet. 

 

Forløbet startes med 1 gang á 3 timer for lærere på 0.-3. klassetrin og 1 gang á 3 timer for lærere på 4.-5. 

klassetrin. Herefter vil der være 5 gange á 2 timer for lærere på 0.-3. klassetrin fordelt med 3 gange inden 

jul og 2 gange efter jul og 5 gange á 2 timer for lærere på 4.-5. klassetrin fordelt med 3 gange inden jul og 2 

gange efter. 

 

Nærmere planlægning af forløbet aftales mellem Torben Puggaard og Lars Djuraas i uge 32.  

 

Økonomi/ressourcer: Hvilke medarbejderressourcer indgår? Afholdelse af aktivitetsudgifter. 

 

Torben Puggaard laver aftaler med kvalificeret musikunderviser. Tune Skole ved Lars Djuraas betaler 

udgifterne til den af Den musiske skole i Greve ansatte musiklærer, deltagende lærere fra Tune Skole og 

øvrige udgifter i nødvendigt omfang.  

 

Kontaktoplysninger: Navn, tlf.nr., e-mail på ledelses- og udførende niveau. 

Lars Djuraas, Tune Skole, telefon 43 97 32 50 eller 43 97 35 60 

Torben Puggard, Den musiske skole i Greve, telefon 43 97 34 61 

 

 

Underskrifter: 

Dato:    Dato: 

________________________________  __________________________________ 

For skolen    For samarbejdspartner 


