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Indledning
Musikskolerne i Danmark har gennemgået en flot og bemærkelsesværdig udvikling gennem
de seneste 50 år og betragtes med rette som en af de største kulturpolitiske successer i Danmark i nyere tid. Udviklingen har været båret af ildsjæle, der havde en klar og tydelig vision
om at skabe institutioner med egen identitet, lærerplaner, overenskomst, lovgivning, refusion,
uddannelser m.m.
Imidlertid har der over de seneste ti år vist sig nogle svaghedstegn: Faldende elevtal, afgrænsning af brugergrupper, en enstrenget fødekæde, velfærdsudfordringer samt generelle ændringer i opfattelsen af, hvad læringsmiljøer overhovedet skal kunne rumme og favne i såvel formel som uformel henseende.
Alternative læringsmiljøer i og uden for musikskoleregi (f.eks. Rap Akademiet i Brabrand,
Grobund i Århus og Bazar Music på Nørrebro i København, den interaktive musikskole og
folkemusikkens ”storspil”) har udviklet musiktilbud til unge med hiphop og urban music.
Ligesom flere konservatorier har åbnet for adgang til rytmiske musikuddannelser, hvor traditionelle læringsfærdigheder relateret til f.eks. nodelæsning, brugsklaver og egentlige håndværksmæssige musikalske færdigheder ikke længere er formelle optagelseskriterier.
I takt med musikskolernes udbredelse og succes i børns og unges fritidsliv, er musikundervisningen i folkeskolen skrumpet ind. Desuden er de tidligere musikalske miljøer i form af skolekor- og orkestre i den såkaldte § 3, stk. 3-undervisning stort set forsvundet, og børns og unges møde med musikken i folkeskolen er under pres.
Disse omstændigheder har alle bidraget til at øge presset på musikskolerne for at forny sig og
gentænke deres kerneværdier. Også folkeskolereformen har medført et stort behov for at udvikle nye undervisningstilbud, så det gensidigt lovpligtige samarbejde kan opfyldes på tilfredsstillende vis.
De undervisningstilbud, som musikskolerne har og ikke mindst fremadrettet kan give, kan
derudover bruges til andet og mere end at udvikle elevernes musikalske færdigheder. Musiktilbuddene kan f.eks. være en driver for menneskelig og social dannelse og udvikling, samtidig med at de sørger for, at det musikalske talent blomstrer.
Set med projektstøtteudvalgets øjne forestår derfor et vigtigt arbejde med henblik på at justere
såvel struktur som indhold i musikskolerne (dvs. overveje udbud, tilgængelighed, samarbejder
og støttemodeller på musikskoleområdet), så det sikres, at den kulturpolitiske succes også
fortsætter i fremtiden.
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1. Musikskolen og folkeskolen
Udviklingen af musikskolerne fra 1970’erne og fremefter tog sit primære afsæt i folkeskolen.
Den udvikling blev sat i gang af de mange engagerede musiklærere, som hver især repræsenterede et levende musikmiljø på folkeskolerne.
I dag er musikskolerne den dominerende faktor inden for musikundervisning i stort set samtlige landets kommuner. Bagsiden af medaljen er desværre, at musikmiljøerne på folkeskolerne lever et meget stille liv, hvis der overhovedet er et musikmiljø.
Musikskolerne driver ofte et grundskoleforløb på folkeskolerne, men med den klare hensigt at
motivere børnene til at spille et instrument, hvorefter undervisningen flyttes til musikskolens
egne lokaler. Musikskolernes grundskoleforløb bliver derfor ikke en dynamo for udviklingen
af et bæredygtigt musikmiljø på folkeskolerne.
Et dynamisk musikmiljø i folkeskolen er ikke blot et aktiv i sig selv, men samtidig understøttende i forhold til folkeskolens øvrige fag – sprogtræning, matematik, bevægelsesfag. Projektstøtteudvalget finder det derfor af stor betydning, at der sættes ind i forhold til at genskabe et
aktivt og rigt musikmiljø på folkeskolerne. Dette kan i høj grad ske gennem et dynamisk samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen.
Anbefaling: Som det også er udtrykt i folkeskolereformen, skal samarbejdet mellem folkeskole og musikskole styrkes. Der skal skabes større sammenhæng mellem musiktilbuddene i
skoletiden og efter skoletiden. Der skal f.eks. dannes kor, orkestre og bands og andre musikalske initiativer på folkeskolerne. Det vil give folkeskolerne et levende musikmiljø med både
social og musikalsk tiltrækningskraft, hvilket i øvrigt vil gavne breddemusikken, og altså understøtte dele af intentionen med folkeskolereformen.
2. Musikskolen og omverden
Der findes musiktilbud ikke kun på musikskolerne, men også i ungdomsskoler, klubber, aftenskoler, garder, kirker, private skoler og hos selvstændige musikundervisere, ligesom udøvende musikere/ensembler m.fl. ses udvikle tilbud. Ofte er der dog ikke særlig tæt samarbejde
eller koordinering mellem de mange aktører, og visse aktører ser endda hinanden som konkurrenter.
For både musiklivet og brugere, herunder børn og unge, ville det være en klar fordel og styrkelse af området, hvis der skete en højere grad af samarbejde og koordination.
Dertil kommer indsatser, hvor musikken i højere grad fungerer som driver for andre primæropgaver, f.eks. integrationsprojekter, fællesskabsorienterede begivenheder og lignende - og
hvor indsatsen vel at mærke rækker ud over musikområdet, går på tværs af de traditionelle
forvaltningsstrukturer og kræver samarbejde omkring både vision, projektering, finansiering
og dokumentation.
Anbefaling: Der skal oprettes kommunale koordinations-/udviklingsenheder og netværk, der
sikrer samarbejde på musikområdet - for flere aktørers vedkommende gerne med fælles mission og målsætning. Med hensyntagen til de enkelte kommuners individuelle forhold, skal
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kortlægning, planlægning, koordination og udvikling varetages af en kommunal enhed, der
indbefatter inddragelse af kultur-, børne-, unge- og socialforvaltningerne.
3. Musikskolens læringsmiljøer
En stor del af musikskolens tilbud i dag er bygget op omkring et traditionelt forløb, der starter
med rytmiktilbud til babyer, indskolingsforløb, instrumentpræsentation, færdighedstræning/soloundervisning med tilknyttede sammenspilstilbud osv., alt sammen med et implicit
fokus på et 'afkast' i form af ansøgere til MGK og konservatorier.
En større bredde i læringsmiljøerne på musikskolerne vil være ønskeligt, således at man i højere grad favner de mange forskellige musikalske genrer og tilgange til musikken, som samfundet rummer i dag. Eksempler på det er rytmiske subkultur-genrer, folkemusik, improvisation, ny kompositionsmusik, musikdramatik, det selv at skabe/komponere musik, at indspille
musik/tonemester samt rap.
Musikskolens formål er ikke kun at sikre en fødekæde til de videregående musikuddannelser,
men at imødekomme alle børns og unges interesse for overhovedet at beskæftige sig med musik.
I forlængelse heraf skal både lærerprofil-viften og læringsmiljøerne på musikskoleområdet
udvikle sig og rumme faglige kompetencer, der supplerer de faglige kvaliteter og færdigheder,
som i forvejen findes hos de konservatorie-uddannede musikskolelærere.
Anbefaling: Musikskolernes mål, fagvifte og tilbud bør udvikles, så de favner en bredere
musikalsk virkelighed for børn og unge, uden at der bliver gået på kompromis med de musikfaglige kerneværdier.
4. Musikskolen og tilgængelighed
Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse Danskernes Kulturvaner 2010 indikerer, at de
mest aktive kulturforbrugere findes blandt de mest ressourcestærke borgere.
En undersøgelse fra det samfundsvidenskabelige forskningsinstitut Agderforskning i Norge
(Inkluderende Kulturskole – Utredning av kulturskoletilbudet i storbyerne, 2012) konkluderer
tilsvarende, at brugerne her (i fem norske storbyer) i høj grad kommer fra højtuddannede familier, og i øvrigt at 'ikke-brugere' slet ikke kender til tilbuddene, samt at denne manglende
viden er særlig udbredt i befolkningsgrupper med anden etnisk herkomst.
Denne tendens spores også i danske musikskoler, som både i kraft af pædagogisk opbygning,
tilmeldingsprocedurer og pris afskærer mange potentielle brugere. En række forsøg med særlige indsatser i musikskoler f.eks. i Aarhus, Herning, Skanderborg, Rødovre, Rønne og Køge
antyder, at behovet for og lysten til musikudøvelse er lige stor i alle samfundsgrupper.
Mange af disse forsøg viser i øvrigt også, at musikundervisningen kan virke som en 'motor'
for både menneskelig, social og sammenholdsskabende udvikling. Flere folkeskoler er således
begyndt at bruge musikken i inklusionsarbejdet.
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Sammenfattende peger dette på, at opgaven med at gøre musikskolen tilgængelig, attraktiv og
relevant for alle samfundsgrupper er central. Den musikalske vision kan i den forbindelse
indgå som en del af en større indsats med et bredere menneskeligt/socialt perspektiv.
Tilgængelighed og nærhed i meget jordnær forstand spiller også en vigtig rolle for udbredelsen af musikskolens tilbud. Det fremgår bl.a. af en rapport fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning (Kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge i København, 2013), hvori det konkluderes, at den fysiske nærhed har stor betydning for børn og unges deltagelse i musiktilbuddene.
I den forbindelse kan musikskolen med fordel arbejde sammen med kulturhuse, biblioteker,
kirker og selvfølgelig folkeskolerne om den fysiske placering og den generelle udvikling af
musiktilbud med udgangspunkt i et hensyn til nærområde-forholdene.
Anbefaling: Tilgængelighed er et vigtigt parameter for børn og unge, hvad angår fysisk nærhed til musiktilbuddene såvel som oplevelsen af relevans i et mere menneskeligt/socialt perspektiv. Disse parametre skal i spil i udviklingen af musikskolernes tilbud, sådan at ingen med
lyst til musikudøvelse bliver udelukket fra deltagelse i musikskolens tilbud.
5. Musikskoleloven og ressourcer
Musikskolerne i Danmark støttes med årligt 85 mio. kr. Denne støtte tildeles i form af en refusion beregnet i forhold til musikskolernes udgifter (leder- og lærerlønninger samt kørselsgodtgørelse). Elevbetalingen må ikke overstige 33 pct. af bruttoudgiften + 25 pct. til dækning
af administrationsudgifter.
Hvor musikloven giver mulighed for en refusionsprocent på op til 25 pct. af bruttoudgiften,
rækker pengene i dag til en refusion på 13,3 pct. (2014-tal).
Anbefaling: Projektstøtteudvalget finder det hensigtsmæssigt at analysere støttemodellen til
musikskolerne og overveje alternative modeller for statstilskuddets anvendelse og udmøntning. En sådan model bør inddrage motivationsfaktorer for en fremtidig musikskoleudvikling,
der kan styrke nye læringsmiljøer og indsatser, samtidig med at den musikfaglige kerneydelse
og talentpleje bevares. Der må yderligere sikres et elevbetalingsniveau, der ikke lægger økonomiske hindringer i vejen for børn og unge med lyst til musikundervisning.
6. Musik og teknologi
Hvad angår musikskolens ressourcesituation i øvrigt skal it-området også nævnes: Der er efterhånden udviklet en lang række redskaber og undervisningsmaterialer, som motiverer børn
og unge til at arbejde kreativt med musikken. Udstyret understøtter bl.a. egen musikfrembringelse, herunder komposition/sangskrivning, arrangement og musikproduktion. En række af de
it-baserede undervisningsværktøjer understøtter samtidig læring på andre områder som f.eks.
sprog.
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Derudover er der udviklet en række anbefalelsesværdige værktøjer til dannelse af fælles netværk og samarbejdsfora for musikundervisere.
Anbefaling: En investering i it-værktøjer er nødvendig for at sikre tidssvarende og relevante
musiktilbud. Det drejer sig primært om software og licenser, men også computere og anden
hardware til de elever, der ikke har ressourcer til selv at anskaffe sig udstyr.

