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Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) 

 
 

Kære alle 
Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. 
Se endvidere tilbuddet om musikundervisning herunder, som nogle måske kunne have lyst til at benytte 
sig af. 
 
Dette er årets allersidste fredagsbrev!!!  I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Frank 
 

TILBUD OM PRIVAT MUSIKUNDERVISNING PÅ LØDDERUP 

FRISKOLE 

Lidt om mig 
Mit navn er Børge Nørgaard Asmussen. Jeg er 28 år gammel, har kone og tre børn. 

Jeg har gået på det Nordjyske Musikkonservatorium.  I øjeblikket er jeg i gang med at tage 

enkeltfag på lærerseminariet  i Skive for at udvide bredden af mine 

undervisningskompetencer.  Jeg er i øjeblikket timelærer i musik henne på Galtrup Musik og 

Idrætsefterskole. 

Jeg har inden for den sidste måned været tilkaldevikar her på friskolen, og fik her et indtryk 

af, at der var interesse for, at der kom et  tilbud om musikundervisning efter skoletid. Da jeg 

synes, at dette kunne være rigtig spændende og da jeg også godt kunne tænke mig lidt mere at 

rive i, var det oplagt for mig at følge op på dette.  
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Jeg vil udbyde undervisningen på følgende måde: 
Jeg har udarbejdet en liste over de ting jeg tilbyder undervisning i. Så kan man skrive det/de 

ønskede holds navn på tilmeldingsarket til sidst i brevet.  

Jeg har også skrevet en lille liste over hvilke dage og hvilke tidspunkter, der kan udbydes 

undervisning. Jeg har ikke sat hold på tiderne, da jeg vil udarbejde et endeligt skema, når jeg 

har tilmeldingerne i hus.  Herefter vil jeg prøve, efter bedste evne, at strikke nogle 

hold/skemaer sammen, som passer bedst muligt ind i den tid, som er til rådighed. 

Information om hold og pris 

Holdundervisning 
Ved holdundervisning, vil prisen pr. elev pr. gang være 45 kr. Hver elev udløser 15 min. Så er 

der 4 elever på et hold, vil det være en time sammenlagt. Dette gælder kun hold på op til 6 

elever. 

Ved kor eller teoriundervisning, vil prisen afhænge af hvor mange elever, der er på hvert hold, 

dog højest 45 kr. pr. elev pr. gang. 

Soloundervisning 
Prisen for soloundervisning er for 30 min.,  95 kr pr. elev pr. gang og 180 kr. for en time. Her 

kan man også godt bare aftale enkelte gange, hvis man gerne vil have undervisning  i fx sang, 

hvor man gerne vil have nogle redskaber en gang imellem, men ikke ønsker at gå til det fast i 

hver uge. 
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Disse hold udbydes 

Kor 
Til kor skal vi synge en hel masse, men også arbejde med sangteknik, intonation, rytme, klang 

osv. Evnen til at arbejde sammen og lytte til hinanden er lige så vigtig i et kor som  i en 

sammenspils gruppe. Vi vil synge forskellige korarrangementer, gerne flerstemmigt. 

Sammenspil 
Her vil vi spille en masse gode sange, med sammenspil i hovedsædet. Der vil også blive brugt 

tid på den enkelte i forhold til instrument og sang undervisning. Det er lysten og glæden ved 

at spille musik som skal drive værket. Forslag til sangvalg er meget velkommen. 

Musikteoretisk  multifag 
Her vil vi beskæftige os med blandt andet det skrevne musik, lære noder og grundlæggende 

musikteori. Vi vil også arbejde lidt med hørelære, altså at kunne høre og genkende de ting som 

vi allerede har stiftet bekendtskab med på noder/becifring, sådan at vi også kan kende og 

skille musikken ad teoretisk med øret. Dette fag vil også komme til at indeholde 

musikhistoriske aspekter, i forhold til de stykker musik som vi arbejder med. 

Begynder guitarundervisning som gruppe 
Her vil vi arbejde med grundlæggende guitarteknik, lærer akkorder og melodispil, sådan at vi 

i løbet af kort tid vil kunne begynde at spille nogle få simple sange. Højest 6 elever pr. gruppe 

på dette hold. 

Sangundervisning som gruppe 
Vi vil på dette hold have fokus på de sangtekniske aspekter, støttearbejde osv. Det handler om 

at lære at bruge vores sangerinstrument på den allerbedste og mest hensigtsmæssige måde så 

vi ikke slider eller ødelægger vores stemme. Der vil også blive arbejdet lidt med stemmeteori, 

i forhold til at kunne forstå og kende vores instrument. 
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Sang, spil og bevægelse (gruppe) 
Vi vil her lege med rytmer og sang med vores krop og stemme.  Vi skal lære at koordinere og 

holde flere forskellige rytmer i vores krop og stemme på samme tid. Dette fag er med til at 

forbedre den rytmiske forståelse og følelse af musik. Man lærer at forstå og forholde sig til 

musik med hele kroppen. 

Komposition og arrangement 
Her kan du lære nogle grundlæggende teknikker omkring selv at skrive og arrangere musik og 

sange. Vi vil arbejde med forskellige måder at skrive musik og tekst på. 

Soloundervisning 
Ved hvert af disse instrumenter/sang, vil vi arbejde med teknik, noget grundlæggende node 

og becifringskendskab, men alt hvad vi laver vil tage udgangspunkt i sange og musik. Jeg tror 

på, at det er lysten der driver værket og for at få lysten er det vigtigt at tilrettelægge 

undervisningen på sådan en måde at eleven føler at der sker noget.  
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I soloundervisning vil eleven ret hurtigt lære, at spille noget som lyder af noget. Man kan lære, 

at spille et instrument eller synge på mange forskellige måder. Man kan lave øvelser og øve 

teknik indtil man når et højt niveau og derefter begynde at spille sange. Man kan også bare 

spille sange og musik, uden at beskæftige sig med overstående. Man kan også lave en 

kombination af de to, hvor man vægter tingene på den helt rette måde, sådan at man lærer at 

spille noget der kan flere ting på en gang. Det der er vigtigt er at gøre sig klar hvilke 

elementer,  der er i den musik man spiller og skiftevis ligge fokus de forskellige steder. I 

soloundervisning vil undervisningen naturligvis tage udgangspunkt i den enkelte elev. 

• SANG 

• GUITAR 

• BAS 

• KLAVER 

• TROMPET 

 
Dage og tidspunkter hvor musikundervisning tilbydes. 

• MANDAG FRA KL. 13.00 TIL 17.00 

• TIRSDAG FRA KL. 15.00 TIL 17.00 

• ONSDAG FRA KL. 13.00 TIL 17.00 

• TORSDAG  FRA KL. 13.00 TIL 17.00 

• FREDAG FRA KL. 13.00 TIL 15.00 
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Jeg vil naturligvis prøve, at tilrettelægge det sådan, at det passer bedst muligt for alle parter. 

Bliver der problemer med at få skemaet eller holdene til at gå op, og skulle der ikke være 

elever nok til et bestemt hold, vil jeg prøve lave lidt om, og muligvis tilbyde et alternativ til det 

den pågældende elev har ønsket, hvor der måske vil kunne indgå elementer fra det som man 

har ønsket i første omgang. 

Ekstra information: 
Som udgangspunkt vil eleverne på holdene blive inddelt i henholdsvis indskoling, mellemtrin 

og udskoling. Det kan godt ske at denne opdeling, alt afhængig af situationen, godt kan komme 

til, at lappe over visse steder.  

Aftenhold og undervisning: 
Skulle der være nogen der kunne have interesse for, at jeg opretter aftenhold og undervisning, 

vil jeg meget gerne have en tilbagemelding på Musikergodt@gmail.com  

Skulle der være nogle forældre, voksne eller unge mennesker der kunne være interesseret i at 

få undervisning eller at der bliver oprettet et kor eller band, er jeg ligeledes interesseret i at 

høre om det. 
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Spørgsmål: 
Er der noget som du/i gerne vil spørge om, kan der ringes eller skrives til mig på. 

Mobil: 20 28 99 20 eller Musikergodt@gmail.com  

Tilmeldings ark 

 

Denne side udfyldes og sendes til musikergodt@gmail.com, eller pr. post til  

BØRGE NØRGAARD ASMUSSEN, LILLERISVEJ 20, 7900 NYKØBING 

M. 

Elevens navn og alder: 

 

Forældrenes navne: 

 

Tlf. nr., adresse og postnummer: 

 

Elevens tidligere erfaring med musik/sang: 

 

Hold/soloundervisning, som jeg vil tilmeldes (ved soloundervisning, skriv da venligst om det 

er en ½ eller 1 times undervisning du ønsker) 

 

Hvilke dage og tidspunkter jeg absolut ikke kan: 

 

 

 

 
 
Dette er årets allersidste fredagsbrev. I  ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Frank 


