Meddelelse til forældrene:
Hej, jeg hedder Ben, og vil gerne fortælle om, fra en forælder til en anden, hvorfor jeg
lavede dette værktøj. For nogle få år siden, bestemte min kone og jeg os for, at melde
vores barn til musikundervisning, men det var ikke en nem beslutning.
Efter selv at have lært musik som barn, var jeg opmærksom på de udfordringer og
vanskeligheder, der er forbundet med at lære, hvoraf de fleste er centreret omkring øve
situationen. For eksempel var mine forældre ikke musikere, så de kunne ikke rigtig
hjælpe mig ud over at fortælle mig, at jeg skulle øve. Men jeg vidste ikke rigtigt hvordan,
og der var ingen i huset, der kunne hjælpe mig. Så jeg havde svært ved det, og kunne
ikke rigtig se, om jeg blev bedre. Jeg mistede hurtigt motivationen og havde derfor ikke
lyst til at øve mig. Resultatet var, at mine forældre begyndte at skælde mig ud, hvilket så
skabte en dårlig stemning i hjemmet — hver dag.
Når jeg ser tilbage på det i dag, som voksen, kan jeg se, hvordan det skulle have
foregået, og hvad vigtigere er, hvorfor det ikke gik sådan. Siden det er et dyrt
foretagende at lære at spille et instrument (både i tid og penge), ville vi gerne sikre, at
vores barn ikke led de samme kvaler, og vi ønskede heller ikke yderligere kilder til ufred i
hjemmet.
Derfor satte jeg mig for at udvikle et værktøj, der ville gøre vores barn bedst muligt stillet
til at lære med succes, mens det samtidig gjorde det sjovere at øve, idet det bragte
musikglæden ind i øvningen og ind i vores hjem.
Her er, hvad Better Practice vil gøre for dig:
1. Det fjerner de typiske undskyldninger – manglende nodeark, meddelelser og jeg ved
ikke hvad
2. Det vejleder dit barn gennem øvesituationen baseret på hans eller hendes største
behov, så øvningen bliver mere struktureret og effektiv
3. Det klarlægger øvetiden for alle, idet det bibringer ansvarlighed og analyse til
processen og fremhæver de områder, man skal fokusere på
4. Det knytter dit barn til andre elever i et pædagogisk fællesskab, der gør det mindre
ensomt at øve
Løsningerne – individuel tilpasning, meddelelser, analyse, enkelhed – det hele er idag
muligt på grund af teknologien. Til daglig forsøger vi at begrænse, hvor meget tid vores
barn tilbringer foran skærmen, men på grund af den måde, teknologien bruges på, er
dette et område, hvor det giver mening.
Resultatet er, at dit barn vil nyde at øve mere, du vil have mere ro i hjemmet, og du vil
spare masser af penge, da dit barn forbedrer sig hurtigere og timerne bliver mere
produktive.

De bedste hilsner til dig og din familie,
Ben
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