
STUDIEORDNING FOR MUSIKALSK GRUNDKURSUS 

 

 

1. Kursets formål og betegnelse 

Musikalsk Grundkursus (MGK) er i udgangspunktet et treårigt kursus. Kursets formål er at give eleven 

grundlæggende musikalske kompetencer og færdigheder og dermed at forberede eleven til optagelse på en 

videregående musikuddannelse på fx konservatorium eller universitet.  

Eleven optages på en af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik godkendt studielinje. Alle MGK-

centre udbyder en klassisk studielinje og en rytmisk studielinje. Desuden kan MGK-centrene udbyde andre 

studielinjer indenfor musikudøvelse og -skaben, fx produktionslinjer, lydlinjer, folkemusiklinjer, AM-linjer 

mm.  

Undervisningen på MGK er beskrevet i fælles overordnede læreplaner, som omfatter alle kurser og 

beskriver undervisningens formål og indhold.  

Kurset betegnes ”Musikalsk Grundkursus”.  I tilknytning hertil kan angives uddannelseslinje, for eksempel 

”Musikalsk Grundkursus, Rytmisk”. 

Det enkelte MGK kursus kan indenfor rammerne af den overordnede studieordning fastsætte lokale 

studieordninger. 

Studieordningerne udformes sådan at de lever op til de af Statens Kunstfond i de fælles kursusfaglige 

fastsatte krav og regler. 

2. Kursets normering  

Et 3-årigt MGK forløb består som udgangspunkt af 300 lektioner á 45 minutter, svarende til 225 

klokketimer, pr. skoleår. 

Et normalt elevårsværk fordeles således:  

• Instrumental fagblok 70 lektioner (Hovedfag og bifag mv., heraf hovedfag dog mindst 48 lektioner)  

• Teoretisk fagblok 90 lektioner  

• Praktisk fagblok 120 lektioner  

• Valgfagsblok 20 lektioner.  

Eleven kan strække MGK forløbet til 4 eller 5 år. Det samlede timetal tilrettelægges da under hensyntagen 

til dette, dog således, at den enkelte ikke har krav på mere end 900 lektioner i det samlede MGK forløb.  

3. Kursets adgangskrav  

Adgangskrav til MGK er en bestået optagelsesprøve. Optagelsesprøverne skal have ekstern censur ved en 

fagcensor, som ikke er underviser ved samme MGK-center, og en gennemgående censor, der censurerer 

ved mindst to MGK-centre. Optagelsesprøvens varighed og bedømmelse:  

• Ansøgerens prøveforløb bør have en samlet varighed på ca.15 min. Bedømmelsen ved prøven gives 

efter 7-trinsskalaen.  



• På basis af censorernes faglige vurdering træffer Centerledelsen på det enkelte MGK-center 

beslutning om optag af nye elever.  

• Hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov mv. kan indgå i 

vurderingen.  

• Meddelelse om optagelse samt afslag på optagelse skal meddeles den pågældende ansøger 

skriftligt.  

• Klager i forbindelse med undervisning og drift stiles til MGK-centerets ledelse. Klager i forbindelse 

med procedurefejl ved optagelses- og afgangsprøver stiles til Statens Kunstfond. 

4. Kursets tilrettelæggelse 

Det enkelte MGK Center fastlægger undervisningstilrettelæggelsen i forhold til fordelingen af solo- og 

holdundervisning, afholdelse af årsprøver/årsevalueringer samt afgangsprøver.  

MGK undervisningsåret følger som udgangspunkt Musikskolens undervisningsår 

 

MGK-kurset kan give dispensation for deltagelse i almene fag eller bifag til elever, som ad anden vej har  

erhvervet sig tilsvarende færdigheder, eller hvor færdighederne skønnes unødvendige for uddannelsen.  

Der kan ligeledes tildeles elever ekstra undervisning, hvor det skønnes nødvendigt. 

 

Der er mødepligt på MGK. 

 

MGK-kurset kan efter ansøgning bevilge orlov. 

 

MGK udsteder bevis for gennemført kursus. 
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