
Fagpresentasjon, saksofon  

(Helst alt-saksofon. Kontakt kulturskolen hvis du har andre saksofonstørrelser) 

 

Randaberg kulturskole tilbyr undervisning i saksofon til elever fra og med ca. 4. klasse i 

grunnskolen til og med 3. klasse i den videregående skolen. Kroppen bør være stor nok for å 

begynne på en alt-saksofon. Før kroppen er stor nok, kan sopran-saksofon eller blokkfløyte 

være et alternativ i oppstarten, og eleven kan da begynne fra ca. 2. klasse.  

Målet med undervisningen er å utvikle musikalitet, ferdigheter og musikkglede. 

Undervisningen blir gitt som individuell opplæring. Det avhenger i stor grad av elevens vilje 

til samarbeid og øving hvor langt en klarer å utvikle sine ferdigheter. Det anbefales at eleven 

øver minst 15 minutter pr. dag på sitt instrument. 

Saksofon eller saxofon, forkortet saks. eller sax., er et treblåseinstrument vanligvis lagd av 
messing, og med et enkelt rørblad (også kalt «rør» eller «flis»). Instrumentet brukes ofte 
innen populærmusikk, storband, blues, korps og jazz. Saksofonen ble oppfunnet av den 
belgiskfødte klarinettisten og instrumentmakeren Adolphe Sax i midten av 1840-årene.  

 

Detaljer ang. undervisningen:  

- Eleven må selv ha instrument og besørge vedlikehold 

- Opplæringen foregår ved bruk av notelære 

- Eleven møter hver uke til individuell undervisning 

- Hver undervisningstime er 20 minutter 

- Eleven skal ha med sine noter/notebok og elevbok til timen og møte godt forberedt 

- Ved spesielle anledninger kan eleven bli spurt om å delta ved konserter og 

arrangementer. Dette er selvsagt frivillig for eleven. En ser likevel at de aller fleste 

liker å treffe andre elever og opptre med sitt fag, noe som skjer i en naturlig utvikling 

- Det tilbys elev/foresatt- samtaler en gang pr. skoleår, men samtaler kan også 

gjennomføres ved behov når lærer eller foresatt ønsker dette 

- Repertoar: Repertoarvalg skjer i en naturlig utvikling og i ulike musikksjangre. Elevens 

individuelle smak lyttes til, og lærer/elev samarbeider om repertoarvalg etter som 

eleven utvikler ferdigheter. Fagplanen følges, men kan likevel justeres individuelt 

dersom en ser behov for dette 
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