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 Samspillstilbud for bandinstrumenter

 Krever ingen forkunnskaper/nybegynnere

 Fortest mulig til musikken

 Lære grunnleggende begreper og forståelse for 
musikkk

 Alle skal i løpet av første året få prøvd alle 
instrumentene for så å gjøre seg opp en mening om 
hva de vil gå videre med



 Lange ventelister spesielt på unge søkere

 Ønske om mer samspill, mange elever om går å spiller i 
mange år uten å få spille sammen med andre 

 Variasjon i undervisningen for læreren

 Mer samarbeid mellom lærerne

 Nye lokaler/mulighet for å prøve nye metoder. 4 
bandrom med studio

 Ønske om å ta unna ventelistene



 Studietur til Sunndalsøra

 Låtutvalg

 Hvor mye må man vite for å kunne spille?

 Oversiktlig  oppsett, ikke mer info enn nødvendig

 Dele ut Pensum ved skolestart

 Øving…. Kan ikke forvente at alle har fult bandoppsett 
hjemme 



Alle skal i løpet av første året få prøvd seg på alle 
instrumentene i et band og fått en forståelse for de ulike 
instrumentenes funksjon.

Klare mål som blir presentert ved oppstart

Konsert til jul

Studioinnspilling i februar/mars

Konsert til sommeren



 Tre band samtidig. 5 elever i hvert

 En klokketime i uken.

 Dele inn i tre grupper og øve gitar, keyboard og 
trommer hver for seg i to uker for så å komme sammen 
og øve i to uker.

 Ny låt med samme prosedyre. Fortsette til alle har fått 
prøvd alt.

 Følge pensum……



 Vanskelig å gjennomføre timeplanteknisk med tre 
lærere

 Har endt opp med hver lærer sitt band.

 Følger ikke pensum. Mange nye låter.

 Ventelistene ble lengre. Fikk ny RIB liste.



 Veldig moro, blir raskt resultater

 Viktig å få instrumentaltimer etter et år for å 
opprettholde progresjon

 Fire muligheter etter første år:
1.Fortsette med RIB
2.Fortsette med RIB+instrumentaltime 

(redusert pris)
3.Bare instrumentaltime
4.Slutte

 Etter andre år må de ha instrumentaltime hvis de skal 
fortsette med RIB



 Veldig moro undervisningsmetode

 Godt alternativ til  storgruppe gitar

 Krever en del utstyr. 

 ANBEFALES



 Viva la vida (Coldplay)

 Radioactive (Imagine Dragons)

 Uncover (Zara Larsson)

 What are words (Chris Medina)

 To Close (Alex Clare)

 Seven Nation Army (The White Stripes)

 Stay with me (Sam Smidt)

 Air (Shawn Mendes)

 The Joker (Steve Miller Band)

 Lost Boy (Ruth B)


