
Bo Skjærbæk  Rude Strand, den 25-12-2022 
 

It CV for: Bo Skjærbæk, født 1953 
Dette CV indeholder kun oplysninger der kan siges at relatere sig til it-teknologi, dels i al 

almindelighed men også fagligt til idrætsfaget og især musikfaget i gymnasiet, som altid har 

været med langt fremme i den teknologiske udvikling. 

 

 7/91-10/16 Lektor på Rødkilde Gymnasium, Vejle 

 7/05-16 IT-vejleder på Rødkilde Gymnasium, Vejle. Vejleder for skolens ansatte med 

bærbare Pc’er (ca. 50 kolleger) og elever (alle operativsystemer). Vedr. 

software, sikkerhed og anvendelse. 

 7/93-10/16 Samlingspasser for musik på Rødkilde Gymnasium. Vejledning i og 

vedligeholdelse af skolens musikapparatur (instrumenter, forstærkere, PA-

anlæg, Yamaha Mixer LS9, Hi-Fi-anlæg m.m.) 

 6/04- Formand for, forfatter til og redaktør af hjemmesiden Saugmann Bjerregaard 

Fond: www.saugmannbjerregaardsfond.dk  

 95- Digital fremstilling af noder, lyd og billeder med Pc til hjemmesider, trykning 

og som undervisningsmateriale. Programmel som: Logic, Sibelius, 

Smartscore, Guitar Pro, Musicator, PriMus, Appelton, mp3 Key Changer, 

Pinnacle Studio, Zoom m.m. 

 02 Pædagogisk IT-kørekort, Gym-IT. 

 89-02 Digital opsætning af noder med Atari: Notator programmel (kendt som Logic 

til Pc og Mac); til professionel trykning og som undervisningsmateriale. 

 2/99 Gymnasiemusik, april 2000: Anvendelse af EDB i musikundervisningen, 2si. 

 3/97 Gymnasiemusik, marts 1997: Undervisningsforløb i ny musikteknologi, 4 s. 

 E/96 EDB i musikfaget. Flyvende Licens. 2 + 2 dg. 

 9/96 Internetkursus for særligt interesserede Gymnasielærere. 1 + 1 dg. 

 90-95 Programmering i Basic (GFA) og musikvidenskabelig forskning: Den danske 

spillemandsmusiks melodistruktur. 

 8/94 Gymnasiemusik, aug. 1994: Idéhæfte om ny musikteknologi & 

gymnasiemusikundervisningen, 13 s. 

 7/81-12/86 Adjunkt på Avedøre Statsskole, København 

 1/86 Kursusmateriale om synthesizerens historiske udvikling, til gymnasie/HF 

brug. 

 10/85 40-timers teknologikursus (EDB) for gymnasielærere. 

 6/85 Nodetræningsprogrammer på EDB til gymnasiemusikundervisningen (Basic). 

 6/81 Cand.mag. ved Københavns Universitet. Hovedfag: musik. Bifag: 

legemsøvelser. 

 

Allerede i min gymnasietid (1969-72, Holte Gymnasium) arbejdede jeg med program-

mering (Basic), idet skolen havde en meget tidlig HP computer/regnemaskine og jeg fulgte 

korte kurser på Københavns Universitet (Algol V). I flere år var jeg sommervikar på 

NESA’s EDB-afdeling i Hellerup (hulkortsortering og forefaldende EDB-arbejde). 

Det kan ikke dokumenteres, men jeg er meget apparatkyndig. Det skyldes væsentligst at jeg 

er flasket op med omgang med elektriske apparater, da min far var el-installatør (lav- og 

højspænding) og jeg siden min første ansættelse i gymnasieskolen har været samlingspasser 

for musik. Dette spænder fra vedligeholdelse af trommesæt, Hi-Fi lytteudstyr, til 

lydoptageudstyr og PA-anlæg med mixer, forstærker og højtalere. Derudover er jeg 

fritidsmusiker, analogt og digitaltii. 
 

i Musik i Tid og Rum. Eksempel på elevmateriale. 
ii Musikeksempel . Fx nummeret 504 I klingende Mønt Polka. 

http://www.saugmannbjerregaardsfond.dk/
http://saugmannbjerregaardsdatabase.dk/elev/TidogRum/index.html
http://www.saugmannbjerregaardsdatabase.dk/skjaerbaek/HeltAlene/504_iklingendemont.mp3

