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1. Kort om konceptet bag Musikundervisning.dk 
 

Musikundervisning.dk er en musikskole med samlingspunkt på en it-platform. Du kan som 
uddannet musikunderviser blive ansat og derved indgå i et samarbejde med 
Musikundervisning.dk, hvis fokus er at skabe de bedste rammer for privat musikundervisning 
for både elever og undervisere. 
 
Musikundervisning.dk står for det administrative arbejde, så du ikke skal bekymre dig om alt 
det der ikke handler om at undervise og spille musik. Vi har en sikker og nem betalingsordning, 
hvor elever betaler forud for undervisningen. 
 
Derudover vil vi sørge for at finde nye elever, bogføre, betale SKAT og aflønne dig gennem 
vores lønsystem. 
 
Du skriver som underviser under på en samarbejdsaftale, så sikkerheden er i orden for dig, elev 
og Musikundervisning.dk. Du står selv for at strukturere tidspunktet for og indholdet af 
undervisningen 

 

   2. Den første lektion  
 
Den første lektion bliver booket ind via en mail, som du som underviser kan sende via dit 
kontrolpanel. Efter første lektion tilbyder vi alle elever et klippekort, som er en god, sikker og 
fleksibel løsning. Klippekortet giver eleven rabat på prisen for undervisningen hos dig: 

 
Klippekort 

● 1-9 lektioner 
● 10 lektioner (5% rabat) 
● 20 lektioner (8% rabat 
● 25 lektioner (10% rabat) 

 
Hvis eleven ikke ønsker et klippekort, kan underviseren og kontoret booke lektioner løbende 
via vores betalingsløsning. 
 
Klippekortet er en service, som vi tilbyder eleverne og er gældende for alle undervisere. 
Klippekortet sikrer, at eleverne får et længere undervisningsforløb og kan derved skabe en 
større indtægt for underviseren i længden. 
 
Differencen mellem den rabat, der gives via klippekortet, og normalprisen for undervisningen, 
betales af Musikundervisning.dk, og påvirker altså ikke underviserens løn. 
 

  3. Løn 
 

Du vil blive ansat som lønmodtager hos Musikundervisning.dk, og vi udbetaler lønnen til dig 
som A-indkomst. I ansættelsesprocessen forhandler vi din endelige lønsats. 
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  4. Adgangskravene (en af de første 4 punkter + punkt 5) 

 
● Musikpædagogisk uddannelse.  

 
● Kandidat eller bachelor i musik (konservatoriet/universitetet) 

 
● Anden relevant musikuddannelse  

 
● Hvis ingen formel uddannelse, minimum 4 års erfaring som musikunderviser 

(fyldestgørende CV kræves) 
 

● Ren børneattest 
 
 

  5. Fordele ved konceptet  
 

● Smart betalingssystem. 
 

● Du slipper for at opkræve penge fra elever - det sørger vi for. 
 

● Fleksibelt kalendersystem, hvor du kan booke aftalte tider ind og rykke/aflyse tider. 
 

● Du er certificeret underviser ved musikundervisning.dk. Vi står inde for at du er en 
kvalificeret underviser, som giver en tryghed for elever at opsøge dig.  

 
● Du får ordnede forhold til SKAT, og kan håndtere dit privat undervisning som 

A-inkomst. Det giver dig flere fordele i forhold dagpenge, barsel og som efterlønner.  
 

● Du får adgang til en konstant udviklende IT platform, som har til formål at gøre det 
nemmere for dig at fokusere på musikken. 

 
● Du vil blive markedsført på Google, Facebook og andre online platforme 

 
● Notesystem, så du kan skrive beskeder til din elever. 

 
 
 

 


