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INSTRUMENTALUNDERVISNING 
 

Svendborg Gymnasium samarbejder med Svendborg Musikskole om at 

give vores elever de bedste muligheder for at dygtiggøre sig i musik. 

Tilbuddet er for STX-elever, der har valgt musisk studieretning.  

Undervisningen vil foregå enten på gymnasiet eller på musikskolen, 

enkeltvis eller i mindre grupper efter aftale med underviseren.  

Vi planlægger 30 lektioner á 25 minutter pr. elev. 

Undervisningen starter i september eller i januar, og slutter ultimo maj. 

 

 

Tilbud om instrumentalundervisning, hørelære og brugsklaver 

 

Vi kan tilbyde en ”pakkeløsning”, så man ud over Musik på A-niveau, 

Engelsk på A-niveau og Matematik på B-niveau også kan få: 
  

▪ 25 min. soloundervisning, instrument efter eget valg og sikret i 
forhold til venteliste. Foregår på musikskolen eller gymnasiet efter 
nærmere aftale. 
 

▪ 30 min. klaverundervisning (brugsklaver) på hold. Foregår på 
gymnasiet. 
 

▪ 30 min. hørelæreundervisning på hold. 
 

Pris: 850 kr./md. 

 

Vi tager forbehold for, at der skal være passende tilslutning. Tilbuddet er 

rettet mod elever, som har valgt musisk studieretning uanset niveau. 

Såvel begyndere som øvede vil kunne få stort udbytte af at deltage. 

 

 

 
Bindingsperioden er 6 måneder. Tilmelding med start i september skal 

ske senest den 1. maj, og tilmelding med start i januar skal ske senest 

den 1. december. Har man tilmeldt sig rettidigt, er man garanteret en 

plads på holdet. Dog skal der minimum tilmeldes 3 elever på hvert hold, 

for at holdet oprettes.  

 

Tilmeldingen kan ske på: www.svendborg-gym.dk/stx/musik 

Yderligere information kan fås hos musiklærer Rune Bech Lauesen, 

rl@svendborg-gym.dk, tlf. 3024 8604. 

 

Priser 

 

Betalingsbetingelserne kan ses på musikskolens hjemmeside www.musikskolen.svendborg.dk 

Beskrivelse Pris pr. halvår Pris pr. md. 

Instrumentalundervisning,  

eneundervisning (25 min.) kr. 1.875 kr. 375 

Instrumentalundervisning (25 min.)  

og brugsklaver (30 min.) kr. 3.100 kr. 620 

Instrumentalundervisning (25 min.)  

og hørelære (30 min.) kr. 3.100 kr. 620 

Pris for hele pakken kr. 4.250 kr. 850 

Evt. udgift til instrumentleje   kr. 100 
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