
Mikkels Musikskole 
 

 
 

Vilkår for freelance-undervisere i Mikkels Musikskole 
 
Velkommen i Mikkels Musikskole. Vi er meget glade for, at du vil være med til at bringe mere 
musikundervisning rundt i Danmark. Det er gratis at være med i Mikkels Musikskole, og du vælger selv, 
om du vil undervise de elever, du får tilbudt😊 
 
Mikkels Musikskole fungerer som en formidlings-platform (med et fint ord en faciliterings-platform) mellem 
freelance-undervisere og andre brugere af platformen. Mikkels Musikskoles opgave er bl.a. at sætte dig i 
forbindelse med elever, som er interesseret i musikundervisning. 
 
Som underviser i Mikkels Musikskole forpligter du dig til følgende vilkår. Vi anbefaler, at du læser vilkårene 
grundigt igennem. Vi har gjort os umage med at gøre letforståeligt😊👍 

 
 
Underviseren får udbetalt følgende: 
 
Prøvetime á 60 min (betales af musikskolen) 
 

Uanset antal elever 200 kr./time 

Privatundervisning á 60 min. 
 
 
 
 
 
Privatundervisning eliteniveau* á 60 min. 
 
 
 
 
 
 
 

En elev 
 
To elever 
 
Tre elever 
 
En elev 
 
To elever 
 
Tre elever 
 
 

200 kr./time 
 
230 kr./time 
 
250 kr./time 
 
310 kr./time 
 
350 kr./time 
 
400 kr./time 
 
 

*Eliteniveau: Kun konservatorieuddannede eller undervisere med anden lang, musisk uddannelse. 

 
Betaling 
Underviser får altid får 200 kr. for prøvetimen, uanset om eleven vælger at fortsætte eller ej. Denne udgift 
dækker Mikkels Musikskole. 
Honoraret for undervisning bliver frigivet til dig som freelance-underviser efter hvert afsluttet 
undervisningsmodul. Et modul er 10 lektioner. Afregningsformen er til for at sikre både underviser og elev. 
Hvis eleven ønsker at stoppe før tid, vil underviseren blive betalt for de lektioner, denne allerede har afholdt. 
Eleven kan dog kun i sjældne tilfælde afbryde undervisningen midt i et modul. Dette er udelukkende en 
vurderingssag, som foretages af Mikkels Musikskole. 
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Underviser modtager 100 kr. i bonus, hvis eleven vælger at fortsætte og betaler for et nyt modul. Det er dig 
som underviser, der informerer Mikkels Musikskole om, at et nyt modul er købt og om eventuelt køb eller 
fortsat leje af instrument. Eventuelle bonusser bliver udbetalt sammen med honoraret, når det nye modul er 
afsluttet. 
 
Samtidig med opkrævning og videreformidling af honorar for undervisningen opkræver Mikkels Musikskole 
et servicegebyr fra eleven for at stille en formidlingsplatform til rådighed. Servicegebyret dækker blandt 
andet annoncering, udvikling af hjemmeside, administration af betalinger, landsdækkende hvervekampagner, 
konkurrencer og løn til administrator. 
 
Freelance-underviseren får kun betaling for gennemført undervisning. Undervisere får således ikke betaling 
under ferie, sygdom, bidrag til pension etc. Mikkels Musikskole er ikke tænkt som en internetplatform for 
fuldtidslærere, men som en bibeskæftigelse. 
 
Som underviser forpligter du dig til: 
• at acceptere at dit fornavn, billede, instrument og geografisk område kommer på hjemmesiden 
www.mikkelsmusikskole.dk (bare rolig, ingen personfølsomme oplysninger). Ex.: Marie, klaver, Sjælland.  
• at tage kontakt til eleverne og planlægge tidspunkter for undervisning. 
• at undervisningen foregår hjemme hos den enkelte elev, med mindre andet bliver aftalt.  
• at underviser i mødet med elever, børn som voksne, fremstår venlig, imødekommende, professionel og 
kompetent. 
• at underviser selv står for transport til elevers bopæl. 
• at stå for planlægning af undervisningsforløbet, tilpasset den enkelte elevs ønsker og evner. 
• at Mikkels Musikskole indhenter børneattest. Denne skal godkendes i din e-boks med NEM-ID. Først 
herefter kan undervisningen begynde. 
 
Det er vigtigt: 
• at underviser er indforstået med, at han/hun ikke er ansat på Mikkels Musikskole, men arbejder freelance. 
• at underviser ikke må fortsætte undervisning af elever, som Mikkels Musikskole har henvist til, uden om 
Mikkels Musikskole. Dette betragtes som et væsentligt brud på aftalen, og kontraktforholdet ophører med 
øjeblikkelig virkning. Underviser vil blive fjernet fra portalen og nægtet yderligere undervisningsmuligheder.  
• at underviser i tilfælde af uenigheder med elev eller forældre bevarer den gode tone og søger at løse 
uoverensstemmelser i fred og fordragelighed. Hvis en konflikt skulle gå i hårdknude, skal Mikkels 
Musikskole kontaktes og kan, om nødvendigt, træde til som mægler. 
 
Hvis underviser ikke lever op til sine forpligtelser, kan Mikkels Musikskole tilbyde eleven at formidle 
kontakt til en anden underviser og/eller tilbagebetale det fulde honorar til eleven. I sådanne tilfælde vil 
hverken lærer eller musikskolen modtage betaling. 
 
Skat 
De skattemæssige forhold for underviser er Mikkels Musikskole uvedkommende. Det er underviserens eget 
ansvar at indberette indtægter og evt. udgifter, og Mikkels Musikskole er ikke ansvarlig for musiklærerens 
afregning til skat i overensstemmelse med de gældende skatteregler. 
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Som en hjælp til dig som underviser har vi lavet en vejledning til indberettelse af skat. Du kan finde 
vejledningen her. 
Alle andre spørgsmål ift. skat skal foregå direkte til Skat.  
 
Ophør 
Ophør af samarbejdet kan ske ved udløbet af et undervisningsmodul (i almindelighed 10 lektioner) eller uden 
varsel af Mikkels Musikskole, hvis underviseren ikke lever op til sine forpligtelser. Underviser er forpligtet 
til at gennemføre sit modul af 10 lektioner inden opsigelse. I enkelte tilfælde, som ved f.eks. sygdom eller 
flytning, kan underviser evt. efter aftale afbryde forløbet før tid og få betaling for de afholdte lektioner. 
 
Sygdom 
Bliver eleven syg, skal dette meddeles direkte til underviseren senest 24 timer før den planlagte lektion. 
Underviseren skal herefter, uden beregning, og efter aftale med eleven, flytte den planlagte lektion til et 
andet tidspunkt.  
 
Kommer sygemeldingen under 24 timer før den aftalte lektion, mister eleven denne lektion, og underviseren 
modtager stadig sit honorar.  
 
Eleven kan højst have to gratis sygemeldinger (det vil sige sygemeldinger senest 24 timer før planlagt 
undervisning) per modul. Skulle der opstå tre eller flere sygemeldinger/ aflysninger vil lektioner ud over de 
to første lektioner være mistet. Denne regel er fastsat af hensyn til undervisers planlægning. 
 
Bliver underviser syg, skal dette meldes hurtigst muligt til elev og forældre. Underviser er forpligtet til 
snarest muligt, og i samarbejde med eleven, at aftale et tidspunkt for en erstatnings-lektion. 
Eleven mister ikke en lektion, hvis underviser bliver syg. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, må du endelig kontakte Mikkels Musikskole på 
mikkel@mikkelsmusikskole.dk eller telefon 5365 6090.  
 
 

Vi glæder os til et godt og givende samarbejde! 
 

Mikkels Musikskole 
Mikkel Høj May 
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