Musik
Slutmål og trinmål for musik på Hoven Friskole - Mellemgruppen
Sang og musik er en vigtig del af det at gå på Hoven Friskole, i det sang og musik
udgør en vigtig del af skolens profil.
Denne profil gør, at vi tilstræber at musikken er synlig (og hørbar) såvel i den
daglige gænge på skolen, som ved arrangementer for lokalbefolkningen og ved
deltagelse i arrangementer og koncerter i lokalområdet. Ligeledes åbner vi op for
muligheden for – for friskolens elever at benytte musiklokalet i det daglige – ud
over undervisningstiden.
Dette mål om en tydelig musikprofil opnår vi gennem følgende tiltag;
Morgensamling
Vi har morgensamling alle dage undtagen fredag. Tirsdag er der fælles
morgensamling, mandag og onsdag har Lillegruppe morgensamling og torsdag
har Storegruppe morgensamling. Her starter vi med en morgensang eller salme,
hvorefter der er fælles beskeder til og fra elever og lærere. Vi afslutter
morgensamling med en sang.
Morgensamlingen er også muligheden for at fremføre, vise, spille det, vi har
arbejdet med i den daglige musikundervisning.
Det tilstræbes ligeledes, at elever, der har lyst og evner, får mulighed for at
akkompagnere morgensangene sammen med en musiklærer.

Musikalske optrin eller koncerter
I forbindelse med temaarbejde eller andre projekter, sørger vi for at invitere lokale
interesserede til arrangementer på Hoven Friskole. Dette er f.eks.


Invitere Børnehuset til afslutning på temaarbejde eller emneuger



Invitere børnehavebørn til deltagelse i musiktimer fra påske frem til
sommerferien (se i øvrigt Dragebørn)



Invitere Hyggeklubben (pensionister fra Hoven og omegn) til koncert op
under jul



Luciaoptog på skolen



Luciasang i Hoven Kirke i forbindelse med julekoncerten



Brug af sang og musik i sprogundervisningen



Forårskoncert i april/maj



Koncert og optræden ved sommerfesten

Teaterugerne
I uge 2 og 3 afvikles teaterugerne. I opsætningen af den årlige forestilling udgør
drama, musik og sang væsentlige elementer. Ligeledes arbejdes der med
solosang, fællessang, korsatser, samt orkestersatser.
Ugerne afsluttes med åben forestilling for lokalområdet, invitation af friskoler fra
lokalområdet, samt premiereaften torsdag i uge 3, hvor alle forældre inviteres.
Der sættes midler af til professionelt lys og lyd. Forestillingerne optages og
redigeres – hvorefter det er muligt at købe DVD herfra.
Struktur i musikundervisningen
Mellemtrinnet (4. – 6. klasse)
Musikundervisningen er for Mellemgruppens vedkommende tilrettelagt på
følgende måde;
Der tildeles for at opnå en varieret undervisning og tid til fordybelse to ugentlige
lektioner. En af lektionerne er baseret på sang og korsang, og der er to undervisere
på denne lektion. I den anden lektion er 4. – 6. klasse delt i to hold, denne lektion
er til sammenspil. Ved opdelingen med færre elever i denne lektion, er der
mulighed for med mellemrum at sende elever i grupper, og at forbedre
mulighederne for undervisningsdifferentiering, så de ældste elever får faglige
udfordringer.
I øvrigt følger vi Undervisningsministeriets Fælles Mål og Trinmål efter 2., 4. og 6.
Klasse (se nedenfor)
http://www.emu.dk/modul/musik-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-ogvejledning
Hoven Musikskole
Når man er elev på Hoven Friskole har man fra og med 2. klasse mulighed for at
benytte sig af muligheden for at gå til undervisning i musikskole efter normal

skoletid. Vi sørger for som mindste at finde kvalificerede lærere til at undervise i
klaver/keyboard, guitar – begynder og fortsætter samt el-bas.
Forældrene betaler særskilt for undervisningen i musikskolen – og de opkræves
mdl. betaling for undervisning – enten i ft. soloundervisning eller holdundervisning.

