
Udvikling af de musiske skoler i Roskilde Kommune



Roskilde Kommune har fantastiske musiske skoler, og det ønsker vi fortsat 
at have.

Samtidigt har Roskilde Kommune høje ambitioner som musikby. Vi har 
stærke traditioner og et stærkt musiskalsk miljø, men vi vil videre og er 
derfor ved at lægge sidste hånd på en musikbystrategi, der skal sikre, at 
Roskilde Kommune fortsat er et musikalsk fyrtårn. Heri spiller de musiske 
skoler en væsentlig rolle.

Roskilde Kommune er netop udnævnt til årets musikskole kommune 2017. 
Denne pris er en anerkendelse både af de opnåede resultater men også af 
den proces, der er sat i gang, hvor det er ambitionen, at de musiske skoler 
skal nå alle børn og sikre musik i fællesskab.
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BAGGRUND
Projektet er tænkt sammen med 
det igangværende arbejde med 
en musikbystrategi, der har til 
formål, at alle borgere skal op-
leve glæden ved musik og sang 
både som udøver og som publi-
kum. 

I forbindelse med udviklingen af 
den nye musikby-strategi er visi-
onen bl.a., at musikken skal være 
motor for kultur, dannelse og fæl-
lesskaber i Roskilde Kommune.

I budgetforliget for budget 2016-
2019 indgår, at partierne ønsker, 
at langt flere børn i Roskilde 
Kommune skal opleve glæden 
ved at spille et instrument eller 
synge. 

På baggrund af en foranalyse 
gennemført i foråret 2016 blev der 

igangsat et udviklingsarbejde på 
musikskoleområdet. 

Denne projektrapport vil primært 
skitsere modeller for de musiske 
skoler i Roskilde Kommune, men 
rapporten vil også give et indblik i 
processen omkring skabelsen af 
disse modeller. 

Arbejdet er foregået i samarbejde 
mellem forvaltning og ledelserne 
af de musiske skoler, og lærere 
er blevet inddraget undervejs i 
processen via workshops med 
forskellige temaer, et symposium 
med fokus på svenske og irske 
erfaringer med holdundervisning 
samt en inspirationsdag sammen 
med folkeskolerne.

Der har igennem hele forløbet 
været god energi samt stor lyst til 
at dele ud af erfaringer omkring 
undervisningen på de musiske 
skoler samt et ønske om at drage 
nytte af, at Roskilde Kommune 
har to stærke og fagligt kompe-
tente musiske skoler.

DE MUSISKE SKOLER OG MUSIKBYSTRATEGIEN

• være med til at løfte målet om, at alle børn og unge 
skal have muligheden for at møde musikken.

• udvikle de musiske skolers tilbud med fokus på 
fællesskab og kombination af individuel- og holdun-
dervisning.

• bidrage til decentrale musikalske miljøer med gode 
faciliteter.

• blande sig i nye udviklingsprojekter sammen med 
dagtilbud, skole, ungdomsskole og klub.

• bidrage til opgaveløsning inden for andre områder.

• understøtte praksisnære kompetenceløft på tværs af 
de musiske skoler og folkeskoler.

• medvirke i et stærk musikalsk netværk, der skal 
fungere som driver i forhold til musikmiljøet i Roskil-
de Kommune.
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De musiske skoler i Roskilde Kommune er centrum for kunstnerisk, kulturel og 
æstetisk dannelse for alle børn og unge.

De musiske skolers formål er at udvikle børn og unges livsglæde, engagement, fanta-
si og færdigheder i kreative og sociale fællesskaber. Med fokus på høj faglighed skal 
vi styrke både bredde og fremme talentudvikling.

Det betyder, at de musiske skoler har fokus på:
• udvikling af det pædagogiske tilbud på de musiske skoler
• samarbejde med folkeskolerne, børnehuse, klubber og ungdomsskole
• udvikling af decentrale miljøer, hvor alle børn har nem adgang til undervisning i 

musik, scenekunst og visuelle udtryksformer
• samarbejde med andre kulturelle aktører i Roskilde Kommune 

VISIONEN
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Projektarbejdet har identificeret 
4 områder, der skal bidrage til at 
indfri visionen.

Der findes allerede gode initativer 
som afsæt for yderligere 
udvikling.

INDSATSOMRÅDER

Alle børn skal opleve glæden 
ved musikken

Fællesskaber

Gode, decentrale, musiskalske 
miljøer

Innovation / udvikling

Fotos: Colourbox
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Der er allerede mange gode 
samarbejder rundt omkring 
i kommunen. Her er et godt 
eksempel obligatorisk rytmik og 
musikforståelse i alle 0. klasser.

Efterfølgende er der arbejdet 
videre med forskellige rammer 
for mere samarbejde med folke-
skolerne.

Der er udviklet forskellige for-
slag til samarbejder i det kom-
mende skoleår (2017/18). Det er 
tanken, at der skal etableres 5-7 
pilotprojekter, hvis erfaringerne 
kan danne baggrunden for flere 
samarbejder i de efterfølgende 
skoleår. Projekterne betales af 
folkeskolerne.

ALLE BØRN SKAL OPLEVE GLÆDEN VED MUSIKKEN

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDER
• Styrket samarbejde mellem folkeskoler og musiske skoler 

ved 5-7 pilotprojekter i det kommende skoleår med henblik 
på at udbrede disse erfaringer de kommende skoleår.

 
• Et musikfagligt netværk af repræsentanter fra de musiske 

skoler og sang- og musikvejledere fra folkeskolerne.

• Fælles kompetenceløft og videndeling mellem Roskilde Kom-
munes musikskolelærere og folkeskolelærere med musikken 
som linjefag.

• Der etableres decentrale musikmiljøer rundt omkring i kom-
munen.

2017/18:
Test via pilotprojekter

2018/19: 
Udbredelse til flere skoler

Børn i Roskilde Kommune skal i
langt højere grad opleve glæden
ved musik. Det allerede eksiste-
rende musikliv i dagtilbud, skoler
og klubber skal styrkes med
fokus på det kreative og innovati-
ve, og musikken skal dyrkes cen-
tralt og decentralt i kommunen.

Musik bidrager med æstetisk og 
kulturel dannelse og giver et

fællesskab, som samtidig kan løf-
te læring og støtte pædagogiske 
opgaver.

Det betyder, at de musiske sko-
lers ansvar ikke begrænser sig til 
det, der sker i skolerne for de ele-
ver, der har tilmeldt sig, men at 
de musiske skoler vil indgå i flere 
samarbejder med andre instituti-
oner og aktører i kommunen.
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ALLE BØRN SKAL OPLEVE GLÆDEN VED MUSIKKEN

RAMMER FOR SKOLESAMARBEJDER:

• 13 uger med 4 timer ugentligt 
2 musikskolelærere

• Valgfag

• Temauge musik

• Kortere forløb

EKSEMPLER PÅ INDHOLD:

• Music Mind Games (1.-3. klasse)

• Kor

• Tværfaglige forløb f.eks. i dansk

• Skolekoncenter

• Lydkaptajnen og tekststewardessen

• Komposition

• Musik og sundhed

Den 9. marts 2017 var en fælles inspirationsdag for ledelser og lærere 
fra henholdsvis folkeskolerne og de musiske skoler. Overskriften for 
dagen var: Alle børn skal opleve glæden ved musik - men hvordan bliver 
vi bedre til at gøre det muligt?

Dagen viste stort engagement og lyst til at arbejde mere sammen om at 
give Roskilde Kommunes børn og unge mulighed for at møde musikken.
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Roskilde Kommune ønsker at 
skabe en stærkere fælles kultur 
omkring musikundervisning, hvor 
det at skabe og udøve musik i 
højere grad blver noget, man er 
sammen om at gøre. Med ud-
gangspunkt i sociale fællesska-
ber skal flere børn og unge møde 
musikken og have mulighed for 
at dygtiggøre sig.

Fællesskabet omkring musikken 
kan øge motivationen og lysten, 
sammenholdet og spilleglæden 
hos børn og unge. Undervisnin-
gen foregår som en kombination 
af holdundervisning, individuel 
undervisning og sammenspil – 
med fællesskabet som motor, 
men med mulighed for fordybelse 
og fokus i den individuelle under-
visning. 

Et øget fokus på musikalske 
fællesskaber fordrer lærerteams, 
der samarbejder om forberedel-
se til den fælles undervisning, 
undervisningsplaner, koncerter, 
caféaftener med videre.  Organi-

sering i lærerteams, medvirker 
endvidere til at fremme pæda-
gogisk udvikling, videndeling og 
kollegialt samvær.

Store begivenheder og events i 
løbet af året kan være med til at 
øge følelsen af fælleskab  - af at 
være en del af noget stort. Events 
skal forstås som projekter ud 
over det sædvanlige - gerne på 
tværs af kunstarter og gerne i 
samarbejde med andre instituti-
oner og musiske aktører enten i 
kommunale eller tværkommuna-
le og tværregionale projekter.

FÆLLESSKABER

Vi skaber musikalske 
oplevelser  

i fællesskab

Ved at øge inddragelsen og in-
volveringen af forældre i arbejdet 
omkring øve-weekends, camps 
og andre større projekter kan 
man skabe synlighed omkring 
de musiske skoler og gøre det 
praktisk muligt at gennemføre 
planlagte projekterede aktiviteter 
ved hjælp af frivillige kræfter.
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GODE DECENTRALE MUSIKALSKE MILJØER
God stemning og godt miljø 
opstår, når eleverne lærer hinan-
den at kende, trives og opnår ting 
sammen. 

Roskilde Kommune ønsker at 
have lokaler decentralt sammen 
med institutioner, skoler og for-
eninger, så der også er mulighed  
for skabelse af de ideer og initi-
ativer vi endnu ikke kender - på 
tværs af forskellige aktører.

Til koncerter og events skal  
centrale velegnede fysiske ram-
mer (f.eks. Gimle og Roskilde 
Kongresscenter Bauhaus Arena) 
udnyttes.

Vi handler bla. ved at etablere 
lydstudier, øvefaciliteter og rum 
til samvær og fællesskab. Loka-
lerne vil kunne benyttes af skoler, 
institutioner, musiske skoler og 
lokale aktører.

Decentrale musikskolemiljøer er 
vigtige - eleverne skal generelt 
set være på et vist musikalsk 

nivuau samt en vis alder, før de er 
villige til at transportere sig læn-
gere væk for at få undervisning.

Niels Græsholm
Statens musikskolekonsulent

Slots- og Kulturstyrelsen



12     august 2017   |   Musiske skoler august 2017   |   Musiske skoler      13

Roskilde Kommune er musikby 
og derfor holder vi fanen højt og 
vil sørge for, at de musiske skoler 
også fortsat er innovative og 
udviklingsorienterede og spiller 
en central rolle i udviklingen af 
musikbyen Roskilde .

Vi har allerede gode eksempler 
f.eks. mødes førskolelærerne 
fra begge musiske skoler inden 
skoleårets start, dels for at få 
fælles inspiration udefra, dels for 
at udveksle erfaringer.

Fortsat fokus på videre- og ef-
teruddannelse af lærerne samt 
strategiske samarbejder med 
nationale videnscentre skal sikre, 
at de musiske skoler i Roskilde 
Kommune fortsat tiltrækker de 
bedste lærerkræfter.

Etablering af et musikfagligt 
netværk med repræsentanter fra 
de musiske skoler og sang- og 
musikvejledere fra folkeskolerne 
vil yderligere styrke samarbejdet 
med skolerne.

INNOVATION OG UDVIKLING
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GÅ TIL MUSIK - HVAD VIL VI?
Fremadrettet vil de musiske sko-
ler i Roskilde Kommune tilbyde 
deres elever at gå til musik på en  
anderledes måde end i dag.

Vi ønsker mere fællesskab og 
mere holdundervisning i fleksible 
og tilpassede forløb, som tilret-
telægges konkret afhængig af 
lærer, instrument og elever.

Ind i musikken - intro
Overgangen fra rytmik til instru-
mentalundervisning kan med 
fordel tilrettelægges på en måde, 
så eleverne møder flere forskel-
lige instrumenter og dermed 
får bedre forudsætninger for at 
vælge andre instrumenter end 
de mest almindelige - eller det 
forældrene synes.

De musiske skoler i Roskilde 
Kommune tilbyder på nuværende 
tidspunkt forløb af denne type. 
Og ordningen vil fremover være 
indgangen til musikundervisning.

Sådanne introforløb vil også være 
en del af den nedsatte statslige 
tænketank om musikskolers 
anbefalinger. Her er der lagt vægt 
på en ”bredere indgangsdør” til 
musikskolen, så flere kommer i 
gang med musikundervisning. 

Godt i gang med musikken 
Elever fra 3. klasse og opefter 
går til musik ved at modta-
ge undervisning, der består af 
holdundervisning kombineret 
med individuel undervisning samt 
sammenspil.

DEFINITION HOLD 
• Alle elever undervises på sammen 

eller lignende instrument (f.eks. 
violin, cello).

• Fokus er primært på at mestre det 
givne instrument.

• Aktiviteter og materialer bliver 
brugt, tilpasset og delt af alle på 
holdet.

Stockholms  Musikpedagogiske Institut
(SMI)

Rektor for Stockholms Musikpedagogiske Institut 
(SMI),  Ian Plaude besøgte os på vores symposium 
den 16. januar 2017.
En af hans pionter var, at man får de dygtigste 
elever ved at kombinere de tre undervisningsformer 
- individuel, hold og sammenspil.
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GÅ TIL MUSIK - HVORFOR?
Vi indfører denne model for un-
dervisning på de musiske skoler 
af tre grunde:

Større motivation hvor eleverne  
får mulighed for at spejle sig i og 
lære af hinanden.

Flere børn får tilbuddet om mu-
sikundervisning. 

Det har været et mål for udvik-
lingsarbejdet omkring de musiske 
skoler at reducere ventelisten. Der 
er på nuværende tidspunkt ca. 700 
børn og unge på venteliste til de 
musiske skoler.

Ved indførelse af en grundpak-
kemodellen vil det alt andet lige 
være muligt at reducere venteli-
sten.

Mere tid til musikken, da un-
dervisningstiden forøges.
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Fælles aktiviteter kan ud over 
sammenspil omhandle musikteori, 
hørelære, improvisation, musikhi-
storie, komposition, aktiv lytning 
og meget andet.

Laboratorieundervisning er en 
undervisningsform, der egner sig 
til holdundervisning i for eksempel 
klaver og trommer. Forudsæt-
ningen for dette er lokaler med 
det nødvendige inventar i form af 
digitale klaverer og elektroniske 
trommesæt. I laboratorieundervis-
ning kan læreren både være kon-
sulent for den enkelte elev og for 
hele holdet, og eleverne får på den 
måde individuel tid samtidig med, 
at de også kan spille sammen. 

GÅ TIL MUSIK - HVORDAN?

Godt i gang med musikken - 3. klasse >

Ind i musikken (0. - 2. klasse)

Førskole (0-5 år) 

MODELLER MUSIKUNDERVISNING 

Som elev betaler du for en såkaldt 
grundpakke uanset alder/klasse-
trin. Der er tre trin i pakken: Før-
skole, Ind i musikken og Godt i gang 
med musikken. 

Ind i musikken sigter på at lave en 
god overgang fra førskole og rytmik 
til egentlig instrumentalunder-
visning og foregår mest på hold. 

Hovedelementet i Godt i gang 
med musikken er en kombination 
af instrumentalundervisning på 
hold, individuel undervisning og 
sammenspil. Undervisningen 
tilrettelægges fleksibelt og efter 
konkret musikfaglig vurdering 
med fokus på både elevernes 
individuelle udvikling samt fælle-
saktiviteter.

Individuel undervisning 

Holdundervisning 

Når man er elev i de musiske 
skoler behøver man ikke nødven-
digvis gå til et instrument. Man 
kan måske også gå til sangskriv-
ning, producer, komposition og 
elektronisk musik for at nævne 
nogle. Dette kan åbne op for nye 
målgrupper og inddrage børn og 
unge, der ellers ikke går i de mu-
siske skoler og ligeledes bruges 
som outreach projekter.
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UNDERVISNING I MUSIK - REDUCERET TAKST
Større social diversitet
Det har været et mål i udviklings-
projektet at undersøge mulighe-
der for at sikre en større social 
diversitet blandt eleverne på de 
musiske skoler.

På nuværende tidspunkt tilbyder 
de musiske skoler 25 % søsken-
derabat på den billigste ydelse.

Det er muligt for Roskilde Kom-
mune at indføre hel og/eller 
delvis friplads for elever i de mu-
siske skoler. Der kan umiddelbart 
vælges mellem to modeller:

1) Hel eller delvis friplads bevil-
ges på baggrund af den samlede 
husstandsindkomst. Der søges 
sammen med tilmelding til mu-
sik. Fuld friplads gives, når hus-
standsindkomsten er mindre end 
170.000 kr. Delvis friplads gives 
til indkomster mellem 170.000 og 
528.000 kr.

2) De musiske skoler tildeles en 
ramme, der kan tildeles friplad-
ser inden for.  Hvis antallet af 
berettigede ansøgere overstiger 
puljes størrelse, vil tildelingen af 
pladser blive afgjort af friplads-
udvalget på de musiske skoler.

”Musik er en kvalifikation på 
linje med at kunne læse og skri-
ve. Så musikundervisning skal 
ikke være forbeholdt dem, hvor 

forældrene har råd til at betale.”

Dorothy Conaghan
University  College  Dublin

School of Social Justice

FREMTIDIG PRISSTRUKTUR

Førskole:   1.080,- kr.

Ind i musikken:  2.000,- kr.

Godt i gang med musikken: 2.880,- kr.
 
Talentforløb:    Godt i gang... + 2.880,- kr.
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IMPLEMENTERING
Ændringer i undervisningfor-
mer og takststruktur kan ikke  
gennemføres fra dag et. Derfor 
planlægges en længere imple-
menteringsfase.

De musiske skoler har udsendt 
deres program for det kommen-
de skoleår ligesom byrådet har 
vedtaget takster for forældrebe-
taling.

2017/2018
1) De musiske skoler afprøver i 
løbet af det kommende skoleår 
den ny model for undervisning.

2) Ligeledes vil det kommende 
skoleår blive brugt til at udvik-
le modeller for Ind i musikken 
(introforløb) - her tænkes på 
overgangen mellem rytmik og 
instrumentalundervisning. Begge 
musiske skoler har i dag tilbud til 
denne målgruppe.

3)  I løbet af implementerings-
perioden med ny organisering af 
undervisningen, sigtes der mod 

at videreudvikle skolernes allere-
de eksisterende læreplaner.

I samme periode fokuseres der 
på samle erfaringer med, hvor-
dan man ud fra læreplanerne kan 
arbejde med den enkelte elevs 
sociale og faglige udvikling.
Det er dog vigtigt i den forbindel-
se at understrege, at det også er 
en værdi i sig selv, at de musi-
ske skoler tilbyder et miljø og 
en undervisning, hvor eleverne i 
udgangspunktet ikke skal måles 
med eksaminer og test.  I forhold 
til elever på talent – og fokuslin-
jer er der mere opmærksomhed 
på faglige mål.

4) I forhold til øget samarbejde 
med folkeskolerne, så arbejdes 
der på at have 5-7 pilotprojekter i 
skoleåret 2017/2018.

2018/2019 og frem
Den nye takststruktur træder i 
kraft.

Holdundervisning kombineret 
med individuel undervisning og 
sammenspil er grundmodel for 
undervisningen i de musiske 
skoler.


