
Veje til at lykkes med 
samarbejdet mellem folkeskole 

og musik- og kulturskole om 
elevernes musikalske fællesskab 

Videndelingswebinar for undervisere i folkeskoler  
og musik- og kulturskoler. 

Over hele landet udmønter folkeskoler samt musik- 
og kulturskoler det forpligtende samarbejde om ele-
vernes musiske oplevelser, fællesskaber og læring. Og 
i det landsdækkende projekt OrkesterMester, der er 
finansieret af kulturministerielle midler frem til 2023, 
samarbejdes der specifikt om, at hele klasser spiller 
sammen og at der opbygges en kultur for skoleorke-
stre på folkeskoler. 

På dette videndelings-webinar/netværksmøde sætter 
vi derfor fokus på praksis i samarbejdet og undervis-
ningen, når de forskellige erfaringer og kompetencer 
hos undervisere i hhv folkeskoler og musik- og kultur-
skoler forenes. Med co-teaching som indgang vil vi 
gennem oplæg give eksempler på, hvad der sker når 
samarbejdet prioriteres, og når der arbejdes med at 

etablere en tryg relation mellem underviserne samt 
veje til, hvordan undervisningen kan udmønte sig i 
praksis.

Webinaret er en del af OrkesterMester-projektet. Pro-
grammet er dog aktuelt for alle musik- og kulturskoler 
og folkeskoler, der samarbejder om elevernes møde, 
oplevelse og læring med musik. Derfor tilbyder vi 
deltagelse for alle interesserede i 1. del af webinaret i 
tidsrummet kl. 09:30-12.15.

I 2. del ml. kl. 13:00-15:30 vil OrkesterMester-skoler-
ne deltage i workshops i deres respektive skoleteams. 
Mere herom senere.

Fredag den 29. januar 2021

Kl. 09:30-12:15
For alle interesserede og 
OrkesterMester-skolerne

Kl. 13:00 – 15:30 
For OrkesterMester-skolerne

Om webinaret:

Deltagerpris:
Deltagelse er gratis.  
Tilmelding er nødvendig for at modtage zoom-link.

Tilmeldingsfrist: 
Fredag den 22. januar kl. 12.00

Tilmelding: 
Du kan tilmelde dig her:  
dmkskoler.dk/underviser-netvaerk-jan2021

https://docs.google.com/forms/d/1hBdaS1cpK9vviQFLW9O__fXtTpgnj0iInu-wDnfZVD4/viewform?edit_requested=true


Program

09:30 Velkomst

09:35 Samarbejde – et fællesskab omkring undervisningen: 
Hvad er væsentligt for at få etableret det bedst mulige undervisningsformat og forankre samar-
bejdet om børns møde og læring med musik?

Hvilke prioriteringer og handlinger kræver samarbejdet? 

Oplæg: 
Marianne Tolstrup, Master i positiv psykologi, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøj-
skole, Pædagogik og Læring

Spørgsmål?
10.30 Pause
10:45 De gode kreative læringsmiljøer:

Hvad sker der med undervisningen, når fagkompetencerne forenes? Og både folke- og musik-
skolelærerne i fællesskab varetager undervisningen? 
Hvordan bruger man i praksis de forskellige kompetencer i klasserummet? Hvornår virker det og 
hvorfor?

Oplæg: 
Birgitte Momme, musikskolelærer, Odense Musikskole.
Søren Flebo, musikskolelærer, Odense Musikskole
Jesper Haahr Lund, folkeskolelærer

Spørgsmål?
12:15 Frokostpause

Programmet er herefter kun for OrkesterMester-skolerne
13:00 Opgave til OrkesterMester-skolerne

Workshops… mere info kommer snart!
15:30 Afrunding og tak for i dag


