Musikkens
studieforbund
Det musikalske fellesskap - Studieplan ID 13447
Emneområde: Organisasjonsopplæring - Organisasjonslære
Kurstimeramme: Minimum 4 timer – maksimum 30 timer
Innhold·
Kurset kan for eksempel ta for seg disse emnene:
• Ulike ledelsesformer
• Mål og ambisjoner for gruppen
• Regler og retningslinjer for samarbeid og samvær
• Konfliktløsningsteknikker

Studieplanen er først komplett når den suppleres med liste over repertoar og/eller annen
kurslitteratur. Dette gjøres ved rapportering av kurs i søknadsportalen.
Målgruppe
Kor og musikkensembler som ønsker å sette fokus på og å arbeide bevisst med det sosiale
samspillet og arbeidsfellesskapet mellom korister/musikere og dirigent/musikalsk leder.
Læringsmål
Kurset har som mål å øke deltakernes bevissthet om det sosiale miljøet som musikkgruppen utgjørog
på den måten forbedre det musikalske og sosiale fellesskapet i gruppen.
Metode
Gjennom forelesninger og diskusjoner om aktuelle temaer for den enkelte musikkgruppe vil
deltakerne få økt bevissthet og innsikt i det sosiale fellesskap som en musikkgruppe utgjør.
Diskusjonene kan ta utgangspunkt i reelle problemstillinger eller tenkte problemstillinger fra
faglitteratur i emnet. Det legges opp til at deltakerne skal være mest mulig aktive og at innholdet
knyttes opp til musikkgruppens aktuelle hverdag. Valg av problemstillinger og temaer bør derfor skjei
nært samarbeid mellom deltakere og kursleder.

Kurset bør ledes av en person som selv ikke er involvert i den aktuelle gruppen. Det stilles krav til
realkompetanse for kursleder. Antall studietimer fremkommer av kunngjøring og kursplan.
Kurset kan gjennomføres helt eller delvis som elektroniske samlinger, med opplæringsmetodikk
tilpasset læringsformen. Det er en forutsetning at alle kursdeltakere møter felles til slike samlinger,
og at samlingene ledes av instruktør. Ved rapportering av kurstimer skal elektroniske timer
rapporteres separat.
Evaluering og kursbevis
Opplæringen evalueres av deltaker, musikalsk leder/dirigent og arrangør underveis og ved
opplæringens slutt. Kursarrangør har ansvar for å utstede kursbevis til den enkelte kursdeltakeretter
endt kurs. Kursbevis kan sendes eller hentes ut direkte fra søknadsportalen.
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