
  

 

 

 
                                                                    

 
 
 

 
 

Kontakt 

Rosenkildevej 91 B 

4200 Slagelse 

Telefon: 24907863 

 
Tilbudsbeskrivelse Sunshine Band – 2021/2022 

 

Målgruppe 

Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne fra 18 år, 

som har evner, lyst og interesse for at indgå i et fagligt musikalsk lærings-

miljø, og som måske drømmer om at stå på en scene og fyre den af.  

De medarbejdere (borgere), som deltager i Sunshine band benævner vi 

”musikere”. 

 

Fysiske rammer 

Sunshine band er placeret på Rosenkildevej 91B. I bandet er der 15 

musikere og 3 personaler. 

Musikerne har 2 arbejdsrum i form, af et gruppelokale i stueplan, og et 

øvelokale i kælderplan. 

Gruppelokalet bruges til morgensamling, middagspause, eftermiddags 

aktiviteter, bandets time og hygge-aktiviteter. 

Øvelokalet bruges til øvning de fleste hverdage fra kl. 10-12, og af enkelte 

musikere om eftermiddagen til både individuel og fællesøvning. 

 

Faglig tilgang  

 I bandet arbejder vi ud fra en ”recovery-orienteret rehabiliterings-tilgang”, som 

har fokus på den enkeltes ønsker, interesser og ressourcer med det formål at se 

muligheder fremfor begrænsninger i forhold til musikerens udvikling. Helt 

overordnet bestræber vi os som personale i bandet på at være opmærksomme 

på at vores professionelle ambitioner og ønsker vedr. musikernes udvikling ikke 

tager afsæt i vores normer og værdier men afsæt i musikernes ønsker og 

drømme ud fra den betragtning, at de selv er eksperter i deres eget liv. 
 Vores pædagogiske arbejde foregår i krydsfeltet mellem musikernes 

ønsker, og drømme på den ene side, og deres ressourcer, og potentiale på 

den anden side, og kernen i arbejdet består i at få disse to poler til at 

nærme sig hinanden. 

 

 

 

  



  

 

 

Musikerrettede mål 

Målet for bandet er, med udgangspunkt i den kommunale bestilling, at 

skabe læringsmiljøer, hvor der er mulighed for, at udvikle sig fagligt, 

socialt og personligt med musikken som omdrejningspunkt.  Vi undersøger 

og sætter fokus på den enkeltes ønsker, interesser og muligheder indenfor 

musikken, og understøtter de områder, hvor vi kan se at den enkeltes 

udtryk og evner kan komme til sin ret. 

 

Metode 

I beskrivelsen af vores arbejdsmetode menes der den proces, der foregår i 

det musikfaglige læringsrum både individuelt og gruppevis i vores 

øvelokale og/eller i andre sammenhænge. 

Vores arbejdsmetode tager afsæt i Basil Bernsteins teorier om ”De 3 

læringsrum”;  

1) I det første læringsrum er det personalet, der med vores musikfaglige og 

pædagogiske viden går forrest og formidler den nødvendige viden til vores 

musikere. 

I praksis betyder det, at vi med afsæt i musikernes ønsker, mål og 

drivkraft arbejder i detaljen og formidler de enkelte komponenter i den 

konkrete melodi. Vi kan f.eks. demonstrere et bestemt rytme-forløb for de 

relevante musikere eller vise konkrete toneløb på klaveret, bassen e.l. 

Dette foregår med udgangspunkt af vores viden om den enkelte musiker, 

og dennes ressourcer og udfordringer in mente, herunder med didaktiske 

overvejelser om hvordan vi bedst kan understøtte den enkeltes indlæring 

(f.eks. ved verbale/auditive, visuelle, taktile eller andre stimuli). 

 

2) I det andet læringsrum har pædagogerne og musikerne en mere sidestillet 

rolle, hvor vi sammen udforsker emnet, og hvor vi begge har indflydelse på 

form og indhold, og hvor pædagogens rolle mere er støttende. 

I praksis betyder det at vi sammen med musikerne afprøver de tidligere 

demonstrerede elementer, og sammensætter disse til en helhed. Her er 

pædagogernes rolle stadig at ha´ fokus på de enkelte musikere, men hvor 

ansvaret gradvist overlades til disse.  

  

3) I det tredje læringsrum er det musikerne selv, der har fået redskaberne og 

ansvaret for at løse den givne opgave, mens pædagogerne holder sig i 

baggrunden – MESTRING!  

I praksis betyder det, at vi nu kan flytte fokus fra den enkelte, og lade 

vores indsats smelte sammen til en helhed, og tage ud i verden og 

demonstrere den enkeltes færdigheder og gruppens fælles produkt. 

 

Selvstændighed og relationer 

Gennem arbejdet med musikken får den enkelte musiker mulighed for at 

blive mere sikker på sig selv - hvem man er, hvad man kan, hvad man ikke 

kan, og hvad man kan arbejde videre med på det personlige plan.  

 

Øvrige stikord vedr. musikernes selvstændighed: 

- Vi understøtter musikernes rettigheder både som samfundsborgere og i 

de små daglige forhold. 



  

 

 

- Vi understøtter musikerne i at sige fra i alle mulige sammenhænge i livet, 

hvis de oplever at deres grænser bliver overskredet. Dvs. vi understøtter 

og anerkender musikerne når de i italesætter ikke arbejdsrelaterede 

problemstillinger ved, at lytte, diskutere, og reflektere med dem. Herefter 

handler vi ud fra musikerens ønske fx ved at kontakte pårørende, hvis 

musikeren ønsker det. 

- Vi opfordrer den enkelte til at klare så mange opgaver, som de er i stand 

til selv. 

- Vi opfordrer musikerne til at spørge hinanden om hjælp eller tilbyde sig 

til, som hjælp for sine kollegaer. 

- Vi understøtter, at musikerne selv formulerer deres delmål; i de 

situationer, hvor de ikke har sprog eller muligheder for at udtrykke det, 

formulerer vi deres delmål ud fra vores observationer af deres positive 

energi og glæde. 

 

Generelt oplever vi en gruppe musikere, der: 

 Er trygge og har tillid til os som personale – de kommer til os, og fortæller 

såvel om deres udfordringer, som deres succeser. 

 Selv har fokus på at være selvstændige og mestre så mange ting som 

muligt. 

 Selv foreslår og udvælger sange til bandet. 

 Selv medvirker til at finde temaer og lave brainstorm, når vi skal skrive nye 

sange. 

 

Dagligdagen 

 Vi starter arbejdsdagen med at holde morgensamling i grupperummet, 

hvor vi bl.a. snakker om dagens forløb, samt drøfter forskellige emner.  

 Vi arbejder i øvelokalet dagligt. Her bliver sangene indøvet dels med 

fordeling af stemmer og kor og dels med afprøvning af rytmerne på de 

forskellige instrumenter. Vi bruger meget tid på at repetere og arbejder 

fokuseret på at skabe den rette dynamik i sangene. 

Derudover arbejder vi med tekstforståelse, sangskrivning, øvning af 

vokaler, kor -stemmer, soloer, lydene på keyboardet, rytmeinstrumenter 

m.m.  

Sideløbende med dette foretager vi en observation af processerne og af 

musikerne, og dokumenterer dette skriftligt i Sensum/Bosted. 

 Om eftermiddagen bruger vi tid på opsamling fra arbejdet i øvelokalet, på 

individuelle delmål, på praktiske og administrative opgaver, samt 

almindelig hygge. 

 En gang om måneden holder vi "Bandets Time" med fast dagsorden og 

referat, hvor vi bl.a. evaluerer vores koncerter, tilrettelægger kommende 

koncerter, drøfter forslag til nye sange, løser evt. opståede konflikter og 

dilemmaer o.m.a. 

 Vi spiller faste koncerter en gang om måneden i Café Rose. 

 Vi tilstræber at deltage i det årlige Grand Prix for Handicapbands med alt 

hvad dette indebærer; komponere en ny sang, arrangere sangen bl.a. med 

fokus på den enkeltes andel, indspille sangen, planlægge og gennemføre 

den praktiske afvikling af deltagelsen o.m.a. 

 

 



  

 

 

Udvikling og nye tiltag  

Med afsæt i recovery orienteret tilgang arbejder Sunshine Band med at 

udarbejde nye kreative tiltag ud fra musikernes initiativer og ønsker. 

 Senest har musikerne udgivet en bog og CD, med egne sange og tekster. 

Sangene tager afsæt i musikernes egne ønsker om temaer, og handling – 

primært livsoplevelser.  

 

 Denne proces har affødt et stigende ønske fra musikerne om, at skrive 

flere personlige sange, og der kommer jævnligt nye ideer til temaer/emner 

der kan skrives om. Med afsæt i Bernstiens metode, ønsker vi på sigt at 

kunne inddrage den enkelte musiker i hele sangskrivningsprocessen, 

således at de også bidrager til melodi og komposition i det omfang de kan. 

 

 Musikerne har 1 fast månedlig koncert i den lokale cafe. Desuden har 

gruppen 2 store fastlagte koncerter i 2022. Den ene til et halbal, og den 

anden til et kræmmermarked. Desuden ønsker musikerne, at deltage i HGP 

i 2022. 

 

 Vi, som personale, har foreslået at arbejde med musikvideoer til 

musikernes personlige sange. Et flertal af musikerne synes det er en god 

ide. Praktisk kræver dette kendskab til forskellige programmer, og evt. 

samarbejde med teatergruppen. 

 

Samarbejde 

Vi lægger vægt på et godt samarbejde med bosteder, hjem, og eksterne 

fagpersoner. Vi deltager gerne i statusmøder med de forskellige bosteder 

og sagsbehandlere, og kan også selv indkalde bosteder/pårørende/ 

sagsbehandlere m.v. til samarbejdes/trivsels-møder, hvis der er behov for 

det. 

 

Dokumentation og effektmåling 

Vi arbejder systematisk med udarbejdelse af delmål for den enkelte 

musiker med udgangspunkt i den konkrete målbestilling fra musikerens 

hjemkommune. 

Musikerens delmål udarbejdes som udgangspunkt via en individuel 

samtale, hvor den enkelte musiker støttes til at formulere vedkommendes 

individuelle mål og ønsker.  

De individuelle delmål formuleres i form af konkrete og målbare 

pejlemærker   

indenfor de musikfaglige og personlige områder. 

 

Målene formuleres i overensstemmelse med punkterne i ”SMART-

modellen”: 

SPECIFIKT: Skal være præcist formuleret 

MÅLBART: Skal kunne måles 

ACCEPTERET: Skal opfattes som relevant og meningsfuldt for borgeren 

REALISTISK: Skal være realistisk i forhold til borgerens forudsætninger 

TIDSAFGRÆNSET: Der skal altid knyttes en evalueringsdato til målet 



  

 

 

Vi bruger Sensum/Bosteds systemet til at dokumentere og evaluere den 

pædagogiske indsats.  

De videooptagelser, som bliver lavet af vores gruppes optræden giver os 

mulighed for at synliggøre både den enkeltes og gruppens udvikling m.h.t. 

udtryk og musikalske færdigheder. 

 

 

Praktiske oplysninger 

Øvelokalet: 

Arbejdsmiljø, rummets placering, brandøvelse, lydniveau (isolering), 

høreværn, dialog i huset vedr. støj.  

 

Brugerbetaling: 

Der betales hver måned minimum 20 kr. til kaffe, te, saft, kage og lign. 

Beløbet varierer efter musikernes timetal, forbrug osv. Beløbet fastlagt 

med samtykke fra bandets medlemmer og er vedtaget på en bandets time. 

Derudover kan der være brugerbetaling til udflugter, fester og enkelte 

aktiviteter/koncerter. 

 

Arrangementer: 

 Musikerne skal være indstillet på, at der kan være omlagt arbejdstid i 

forbindelse med koncerter i weekenden eller i aftentimer udenfor normal 

arbejdstid. Til disse arrangementer kan det være nødvendigt, at 

musikernes ledsagere/pårørende/personale hjælper med at bringe/hente 

musikeren til det enkelte arrangement, samt at være tilstede i 

venteperioder før/efter koncerten. 

 

 En af disse koncerter er bl.a. det årlige HGP, som bandet deltager i, 

såfremt de bliver udtaget. 

 

 Bandet optræder 1 gang om måneden i den lokale cafe. (inden for bandets 

arbejdstid) 

 

 Musikerne deltager i Kulturhusets årlige julefrokost og sommerfest. 

 

 Vi fejrer glædelig fødselsdage i bandet. Her medbringer fødselaren selv 

kage eller lign. Til uddeling.  

 

Samtykke 

Musikerne har hver især givet samtykke til at filmoptagelser og billeder må 

bruges til sociale medier, samt promovering af Sunshine Band.  

 

Hvis der skal uddeles medicin, skal der medfølge en lægeerklæring 

sammen med medicin før, at vi må uddele den. Ved modtagelse af 

medicinen bliver den låst inde. 

 

 

 


