
Formål for musical. 

 
På Nr. Lyndelse Friskole ser vi det som vores opgave at give barnet mulighed for at udvikle mange 

forskellige kompetencer og derigennem styrke den alsidige personlighed. 

 

Som et led i dette har vi en årlig musical for 6.-7. klasse samt en musical for hele skolen hvert 3. år. 

 

Formålet er: 

- at eleverne bliver fortrolige med at stille sig frem foran en større forsamling – at de 

udvikler personligt mod og får en positiv oplevelse af at rykke egne grænser. 

 

- at eleverne oplever, at de er en del af et større fællesskab, hvor alle spiller en væsentlig rolle 

og hermed bidrager til det fælles projekt. Samtidig får eleverne mulighed for at opleve nye 

sider af hinanden. 

 

- at eleverne får mulighed for at arbejde musisk, kreativt og kropsligt, for at de på egen krop 

kan afprøve forskellige udtryksformer, se kvaliteten og alsidigheden i disse og derved  

styrke det hele menneske. 

 

- at eleverne gennem musisk og kreativ udfoldelse styrkes i at give deres egne bud på en 

personlig udlægning og fortolkning af projektet. 

 

 

 

Vores praksis. 

Musical for 6.-7. klasse. 

På Nr. Lyndelse Friskole har vi en årlig musical for vores 6.-7. klasse, som opføres fredag i uge 40 

som en del af den årlige skolefest.  

Der er 3 lærere tilknyttet musicalen (2 klasselærere samt 1 musiklærer).  

Vi starter med musicalen onsdag i uge 39 kl. 12.05 med manuskript gennemlæsning. Forinden har 

eleverne via valgseddel tilkendegivet, hvilken funktion de ønsker i stykket. 

 

Weekenden mellem uge 39 og 40 bruger musicallærere, 6.-7. klasses elever og forældre til 

opsætning af scene, lyd og lys samt fremstilling af kostumer og kulisser.  

 

Musical for hele skolen. 

På Nr. Lyndelse Friskole har vi hvert 3. år en musical for hele skolen, som opføres onsdag og 

torsdag aften op til påskeferien. I opstarten er der 4 lærere tilknyttet projektet, som står for 

udvælgelse, overordnet planlægning og fordeling af opgaver, inden resten af personalegruppen 

bliver tilknyttet. 

1 måned før får 5.-9. klasses elever valgsedler, hvor de tilkendegiver, hvilken funktion de ønsker i 

stykket. Herefter får musikerne udleveret noder. 14 dage før er der manuskriptgennemlæsning og 

gennemspilning af stykket for 5.-9. klasse. Den sidste uge inden fremføring kobles alle klasser på. 

Her er klasselæreren i bh.kl-4. klasse hovedansvarlig for sin klasse. 

Vi vægter, at alle får en oplevelse af at være en vigtig del af dette store fælles projekt. Derfor bruges 

morgensang i perioden op til musicalugerne til at fortælle stykket samt synge de sange, som er med 

i musicalen.  

 



Vi har til begge projekter valgt at afsætte mange resurser, fordi vi finder det væsentligt, at eleverne 

får et produkt, de er stolte af og får en god oplevelse, som de vil huske tilbage på. 

 


