
Vi gror muskler til 
 fællesskabet

‘FM Enterprise’ er uformelle læringsmiljøer for 
elever, som ikke kan lade musikken være!

Det uformelle rum er der, hvor eleven lærer og 
udvikler sig uden lærere eller i hvert fald uden den 
formelle karakter, den normale undervisning har. 
‘FM Enterprise’ på Faxe Musikskole er karakteriseret 
ved at eleven mødes med andre på eget eller kam-
meraters initiativ og bringer sine færdigheder i spil. 

Det kan være i øvelokaler på musikskolen, på 
ungdomsuddannelserne eller privat hos eleverne, 
ligesom det kan foregå ved koncertarrangementer og 
jamsessions. 

Initiativ og entreprenørskab
Faxe Musikskole er optaget af det ubrudte niveau- og 
læringshierarki som et ideal for ethvert musikmiljø, 
hvilket betyder, at alle elever har rollemodeller blandt 
de ældre eller mere erfarne elever, og at de mest 
 erfarne elever har rollemodeller blandt lærerne. 

Undersøgelser viser, at tid brugt i det uformelle 
læringsmiljø er mindst ligeså lærende, og motiverer 
samtidig initiativ, entreprenør – og ejerskab. 

‘FM Enterprise’-holdene har tilknyttet en lærer 
som coach, og der stilles krav til produkt og synlighed, 
ligesom det forventes, at eleverne går ind i rollen som 

crew på musikskolen ved koncerter og lignende. 
En af musikskolens afdelinger er til rådighed én af-

ten om ugen, ligesom der er nøgleordning, så eleverne 
kan øve/spille/arbejde når som helst.

Hvad bidrager FM Enterprise med
Hvis man vil noget med musikken, er man nødt til at 
indse, at der ligger opgaver udover at dygtiggøre sig 
som musiker. 

De unges deltagelse på ‘FM Enterprise’ bidrager 
til deres forståelse af egen rolle i forbindelse med 
styring og ledelse - og de bliver klogere på, hvad de 
tør og hvad de kan.  

‘FM Enterprise’ giver de unge mulighed for 
at  virke i et sådant miljø på en musikskole, som 
 samtidig underviser i de mere klassiske dyder. 

Vil du vide mere? 
Kontakt: Svend Pedersen, 

Faxe Musikskole, musikskoleleder
svped@faxekommune.dk
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