
 

 

Kære kommende musikelev i 1.g 

Hermed udsendes information om tilbuddet om instrumentalundervisning i samarbejde 

med Svendborg Musikskole. Tilbuddet er for elever, der har valgt faget musik på 

gymnasiet. Det er er selvfølgelig særlig relevant, hvis du overvejer 

musikstudieretningen, men du er velkommen til at benytte tilbuddet, hvis du blot har 

valgt musik som kreativt fag. 

Undervisningen vil foregå enten på gymnasiet eller på musikskolen, enkeltvis eller i 

mindre grupper efter aftale med underviseren. 

Prisen er 200 kr. pr. måned i 9 måneder + evt. udgift til instrumentleje 100 kr. pr. 

måned. 

Vi planlægger 21 lektioner á 20 minutter pr. elev. 

Hvis du allerede nu ved, at du ønsker at tage imod tilbuddet, vil det være en stor fordel 

for musikskolen at få besked allerede nu. Beslutter du dig først til august, gør vi vores 

bedste for at få det til at lykkes alligevel. Når undervisningen er gået i gang, er der en 

bindingsperiode på 3 måneder. 

For at tilmelde dig, skal du gøre 2 ting: 

Give gymnasiet besked ved at sende email til RL@svendborg-gym.dk med oplysning 

om navn, ønske om instrument og evt. oplyse lidt om din erfaring.  

Gå ind på musikskolens hjemmeside  www.svendborgmusikskole.dk 

Hvis du ikke tidligere har været elev på Svendborg Musikskole: 

 Vælg: tilmelding som ny elev. 

 Velkomstbillede dukker op – tryk på start. 

 Vælg: Instrumentalundervisning og sang. 

 Vælg: Det instrument, der skal spilles på. 

 Vælg: Fagtype – klik på rullegardinet og vælg: Svendborg Gymnasium. 

 Vælg: Tilmeld og følg så vejledningen for resten af tilmeldingen. 

Hvis du tidligere har været elev på Svendborg Musikskole: 

 Vælg: gentilmelding. 

 Log ind med cpr.nr. De første 6 cifre, som brugernavn og de sidste 4 som 
password. 

 Tryk ”Gentilmelding” i venstre side. 

 Velkomstbillede dukker op – tryk på start. 

 Vælg så her om det instrument du spillede på sidste sæson, er det du skal 
spille på igen. ellers siger man nej og vælger andet fag - følg vejledningen. 

Hvis dit ønskede instrument ikke er på listen, så skriv til mig. Så sørger jeg for, at der 

åbnes for tilmelding. 

Spørgsmål kan rettes til mig på RL@svendborg-gym.dk eller evt. tlf. 30 24 86 04. 

Venlig hilsen 

 

Rune Bech Lauesen 

Musiklærer 
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