19. marts 2006

Tilskudskudsbetingelser for MGK

I medfør af Bekendtgørelse om musikalske grundkurser (MGK) nr. 723 af
22/06/2006 fastsættes følgende tilskudsbetingelser for MGK:
Sæsonlængde/ugentligt timetal
Sæsonlængden for MGK bør så vidt muligt følge musikskolens, dog minimum 36
uger pr. år. Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne kan følge anden
skolegang ved siden af MGK.
Undervisningsplaner
Der skal foreligge godkendte undervisningsplaner jvf. bekendtgørelsens § 3.
Optagelsesprøve
Kunstrådet godkender en af MGK-lederne udfærdiget liste over fagcensorer og gennemgående censorer til optagelsesprøverne.
Bedømmelsen ved prøven skal afgives inden for følgende fire kategorier: Særdeles
egnet, egnet, måske egnet og ikke egnet.

Hovedfag
Til prøven i hovedfag udføres mindst to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf
et kan udføres solistisk.
Hvis hovedfaget er rytmisk, skal prøven indeholde improvisation, herunder gehørsimprovisation.
Hvis hovedfaget er klassisk, skal prøven indeholde skalaspil med op til 3 fortegn.
Endvidere prøves i lettere prima vista-spil.
Evt. biinstrument
Almene fag
Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt i eftersyngning af tonerne i forespillede
akkorder.
Prøvernes varighed
Prøverne bør have en samlet varighed på ca. 15 min.
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Afgangsprøve
Kunstrådet godkender en af MGK-lederne udfærdiget liste over fagcensorer og gennemgående censorer til afgangsprøverne i hovedfag.
Lærere og ledere
Som lærere og ledere ved Musikalsk Grundkursus ansættes:
1) Kandidater med konservatorieuddannelse.
2) Andre musikundervisere og musikere med tilsvarende pædagogiske og faglige
kvalifikationer.
Til MGK knyttes en eller flere koordinatorer, der sammen med ledelsen repræsenterer kompetence i såvel klassisk som rytmisk musik og musikpædagogik.
Ydre rammer for undervisningen
MGK placeres ved en stor musikskole med tilstrækkelige rytmiske og klassiske
sammenspilsmuligheder. Undervisningen i hovedfag og klaver kan foregå decentralt.
Det bør sikres, at undervisningens ydre rammer er velegnede til formålet, således
at undervisning og sammenspil kan finde sted i lokaler, der har en rimelig størrelse
og er hensigtsmæssigt indrettet i henseende til akustik og lydisolering. Instrumenter og udstyr, som det ikke er muligt for eleverne at medbringe, skal forefindes på
musikskolen.
Finansiering af MGK
Kunstrådet yder normalt tilskud til lønudgifter til undervisning af 30-35 elever pr. år
på et fuldt udbygget MGK. Herudover ydes der tilskud til aflønning af leder og faglige koordinatorer, honorar og rejseudgifter for censorer, administration, undervisningsmidler og elevaktiviteter, som specielt vedrører MGK-kurset.
Fordeling af undervisningslektioner for MGK
Det ugentlige timetal for en MGK-elev skal være på minimum 9 2/3 ugentlige lektioner fordelt på følgende fag:
Instrumental fag-blok: 1 1/3 lektion hovedfag, 2/3 lektion klaver.*
Teoretisk fag-blok: 3 lektioner i alt i teori, hørelære, musikkundskab.
Praktisk fag-blok: 4 lektioner i alt i SSB**, sammenspil og kor m.v.
Valgfag: 2/3 lektion i f.eks. biinstrument, ensemble- eller korledelse eller andre fag,
som MGK finder det relevant at udvælge.
En undervisningslektion er 45 minutter.
* Bifagsklaver, brugsklaver, praktisk brug af klaveret.
** Sang, spil og bevægelse.
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Instrumentalundervisningen kan udføres på mindre hold, når det findes fagligt og
pædagogisk hensigtsmæssigt.
Holdundervisning kan tilrettelægges så det er fagligt og pædagogisk hensigtsmæssigt, f.eks. niveau- eller genredelt.
MGK-lederen bemyndiges til at give dispensation for deltagelse i undervisningen til
elever, som ad anden vej har erhvervet sig tilsvarende færdigheder i almene fag.
MGK-lederen kan ligeledes tildele elever ekstraundervisning, hvor det skønnes nødvendigt.
MGK-lederen kan efter ansøgning bevilge orlov.

Regnskab, budget, statistik og fravigelse af tilskudsbetingelser
MGK-forløbet afrapporteres efter Kunstrådets anvisninger.
Fravigelse af ovenstående tilskudsbetingelser kan kun ske efter ansøgning hos
Kunstrådet.
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