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Læseplan for musikundervisningen 
 
På Thy Privatskole har vi prioriteret at lave et tværinstitutionelt samarbejde med Sangskolen Thy og 

Musikskolen Thy, hvor eleverne undervises af forskellige professionelle musikere i forskellige inspirerende 

workshops. Udover dette tilbydes der instrumentundervisning og skoleband efter skoletid. 

Musikundervisningen skal på Thy Privatskole baseres på glæden ved at give børn mulighed for udvikling og 

uddannelse inden for musik.  

 

Vi vægter højt, at man får gode, positive og lærerige oplevelser med musikken, og får kendskab til mange 

instrumenter samt lærer at spille og synge sammen. Musikundervisningen tilrettelægges, således der både 

dykkes ned i de enkelte elevers læreprocesser indenfor musikken, og det at gøre sig umage med at få ”det hele 

til at spille sammen”, samt de får muligheden for at anvende deres musikalske læring, hvad enten det er lytning, 

udøvelse eller musikalsk skaben.  

 

Endvidere vægtes udover sang og musik også musikteorien, hvor eleverne vil stifte bekendtskab med 

nodesystem, rytmer, pauseværdier, skalaer, kvintcirklen, tonearter, intervaller, akkordopbygning og musiktegn. 

 

I løbet af året er der lagt flere koncerter ind både fra eleverne, musikskolen, og der samarbejdes blandt andet 

med ”LMS”, som er det nationale kompetencecenter for børn og unges møde med den levende, professionelle 

musik, som med disse koncerter ønsker at sikre musikalsk mangfoldighed, kvalitet og relevans, samt skabe et 

levende møde, der kan åbne, samle, danne, lære, inspirere og udvikle. 

På Thy Privatskole vægter vi morgensamlingen, hvor hele organisationen synger sammen. Sangene er primært 

enstemmigt, men der synges også sange med bevægelse/fagter, samt let flerstemmighed i form af bl.a. kanon. 

Sangene er i høj grad med danske tekster, men der er også udenlandske sangtekster, især engelske.  

Sangrepertoiret er bredt, og dækker flg. færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål (Undervisningsministeriet, 

2019) og dele af læseplanen for musikfaget.  

 

 

 



 

 

Aktiviteterne i musikundervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål og opfylder hovedmål og trinmål for 3-6 

klasse. De kan tilgås her: https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK.%20Fælles%20Mål.%20Musik.pdf 

 

 

 

KLASSETRIN FÆRDIGHEDSMÅL VIDENSMÅL 
EFTER 2. 
KLASSETRIN 

Eleven kan synge med på nye og ældre 
sange og salmer 

Eleven har viden om tekst og melodi i nye og 
ældre sange og salmer 

EFTER 4. 
KLASSETRIN 

Eleven kan synge med på forskellige typer 
af sange og salmer 

Eleven har viden om tekstindhold og melodi 
i sange og salmer 

EFTER 6. 
KLASSETRIN 

Eleven kan synge med på et bredt repertoire 
af sange på flere sprog 

Eleven har viden om tydelig tekstudtage og 
stilart 


