
Hvad er forventningerne til talenteleverne? 

Der skal være en stor interesse i at udvikle sig selv som musiker/kunstner. 

Talentelever skal kunne arbejde selvstændigt samt i grupper i forhold til de planlagte forløb. Det er 

fundamentet for at kunne få optimalt udbytte af det musikalske arbejde. 

Det forventes af talentelverne, at de prioriter deres udvikling inden for det musiske højt, og det kan 

derfor være nødvendigt at fravælge andre meget tidskrævende fritidsinteresser eller større mængder 

erhvervsarbejde. 

Der er ikke fritagelse for undervisning ved f.eks. forkølelse eller skader. Relevante noder og 

instrumenter medbringes hver gang og der er mødepligt. Det er Musikskolen eller Sangskolens 

opgave at tilrettelægge individuelle forløb i forhold til et eventuelt længerevarende 

sygdomsperioder som påvirker elevens evne til at deltage i undervisningen. 

Morgenundervisningen og andre fælles aktiviteter er skoletid og der kan derfor ikke accepteres 

gentagne afbud og fravær. Dette kan medføre forløbet med bekymringssamtale og dermed en risiko 

for at miste sin plads i talentklassen. 

Hvad er forventninger til forældrene? 

Det er en stor beslutning at søge optagelse i talentklassen. Sangskolen og Musikskolens forventer, at 

forældre før ansøgning drøfter forventninger, krav og konsekvenser ved en optagelse. Det er meget 

vigtigt, at det unge menneske er godt forberedt og ved hvad det går ind til. At søge optagelse er en 

beslutning som får stor indflydelse på hverdagen. 

Forældrene skal være lige så seriøst indstillet overfor talentklassen som eleven er. 

Forældrene skal støtte til barnet, når der helt naturligt kan komme perioder med mindre gejst 

overfor det musiske. Her er forventninger ikke anderledes end det vil være fra skolens side. 

Det kan ikke forventes at al øvning kan ske på musikskolen eller sangskolen. Dette indebærer, at det 

forventes at talentelever har et klaver til rådighed for øvning i hjemmet eller har en fast aftale f.eks. 

med en skole om af kunne øve der. 

Talentklasserne henholder sig til det frie skolevalg, som indebær at man modtager sin undervisning 

uden for det lokale skoledistrikt. Dette er omkostningsfrit for forældrene som dog har pligt for at 

sørge for transport til den valgte skole (Skolen på Sønderager), samt der hvor 

morgenundervisningen afholdes (Herning musikskole og Den Jysk Sangskole). Der ydes ikke 

offentligt tilskud til denne transport.  

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav til de musikalske 

aktiviteter. 

Det er projektlederen og den relevante institutions afgørelse om eleven kan fortsætte i talentklassen, 

såfremt krav og forventninger ikke bliver indfriet. Herunder mødepligt til de musikalske aktiviteter 

og forventning om engageret deltagelse. Institutionerne anerkender at personlige og sociale forhold 



kan spille ind i forhold til elevens evne til at deltage engageret i undervisningen, men omvendt 

betragtes evnen til at håndtere sådanne udfordringer, f.eks. gennem dialog med lærere, dirigenter og 

andre resursepersoner som en del af elevens evne til at håndtere sit talent. 

Overholdes krav og forventninger ikke, vil forløbet være: 

1. Den institution som er berørt af fraværet (Herning Musikskole, SPLYF, Team Teatret eller 

Den Jyske Sangskole) afholder ”bekymringssamtale 1” med eleven. Projektlederen 

orienteres. Under samtalen vil den pågældende få en forklaring og anvisninger til 

forbedringer for at kunne fortsætte i talentklassen. 

Der gives en 14 dages periode til at udvise forbedringer. 

2. Udvises der ikke forbedringer, vil der blive indkaldt til ”bekymringssamtale 2” med eleven 

og dennes forældre. Projektlederen og skolen inddrages. 

Der gives igen 14 dage til forbedringer. 

3. Hvis der stadig ikke er sket en ændring indkaldes til ”bekymringssamtale 3”. Elev, klub, 

forældre og skolens øverste leder deltager. 

Eleven har nu 14 dage til markante forbedringer og i modsat fald fratages pladsen og eleven 

og dennes forældre må nu i henhold til reglerne om frit skolevalg vælge, hvor eleven skal 

flyttes hen. 

Retningslinjer ved manglende opfyldelse af forventninger og krav til skolegangen.  

Det er skolens afgørelse om eleven kan fortsætte i talentklasse, såfremt krav og forventninger ikke 

indfries. 

Forløbet vil være: 

1. Klasselæreren afholder en ”bekymringssamtale 1” med eleven. Under samtalen vil eleven få 

en forklaring samt anvisninger til forbedringer. Projektleder, klub og hjem orienteres. 

I de efterfølgende 14 dage, arbejdes der målrettet på at hjælpe eleven til at nå de aftalte mål. 

2. Udvises der ikke forbedringer vil der blive indkaldt til ”bekymringssamtale 2” med eleven 

og dennes forældre. Klubben og projektlederen inddrages. 

Der gives igen 14 dage til forbedringer. 

3. Hvis der stadig ikke er sket en ændring indkaldes til ”bekymringssamtale 3” Klub, 

projektleder, forældre og skolens øverste leder deltager. Eleven har nu 14 dage til markante 

forbedringer og i modsat fald fratages pladsen og eleven og dennes forældre må nu i 

henhold til reglerne om frit skolevalg vælge, hvor eleven skal flyttes hen. Herning 

musikskolen, SPLY, Team Teatret og Den Jyske Sangskole modtager alle skrivelser på lige 

fod med forældrene. 


