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I bemærkningerne til den nye folkeskolelov står om den åbne skole og
særligt om den kommunale musikskole:

April 2016

”Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund.
Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og
foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et
samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-,
kunst- og kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den
enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.
Skolelederen kan give konkret tilladelse til, at en elev opfylder sin
undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale
musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening, fx i stedet for
valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte principper om denne adgang til
at få fri til eliteidrætstræning.
Med indførelsen af den længere skoledag er det bl.a. hensigten, at folkeskolen i
højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund, herunder i form af
samarbejde med den kommunale musikskole. Folkeskolerne forpligtes med
nærværende lovforslag til at søge at indgå i sådanne samarbejder, og tilsvarende
forpligtes musikskolerne ved en ændring af musikloven til samarbejde med
folkeskolerne. Samarbejdet kan såvel være generelt som konkret i forhold til
enkelte elever, der ønsker at deltage i musikundervisning på den kommunale
musikskole inden for folkeskolens undervisningstid. Kommunalbestyrelsen
fastsætter mål og rammer for såvel folkeskolernes og musikskolernes
samarbejde.”

Det konkrete samarbejde i Lejre Kommune
Udgangspunkt for samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen er:

•
•
•

et samarbejde der række ud over en simpel koordinering af adgangen
til eleverne
et samarbejde der kan understøtte folkeskolen i at indfri visionen om
den åbne skole
et samarbejde der kan berige og understøtte begge institutioner og
skabe et nyt fælles musisk grundlag til gavn for alle kommunens børn
og unge i skolealderen.

Musikskolen og skolerne i Lejre skal sammen have fokus på

•
•

muligheden for koordinering af skemaer
muligheden for koordinering med musikskolen af folkeskolens
musikundervisning og forberedelsestid således at musikskolen har
adgang til lokalerne så tidligt som muligt på aftalte dage.

Det forestående samarbejde i lyset af skolereformen
I Lejre er samarbejdet mellem Musikskolen og Center for Skoletilbud etableret på
to niveauer:
• Generelt samarbejde for alle skoler i Lejre herunder enkeltstående
projekter
• Musikundervisning
Generelt samarbejde for alle skoler i Lejre
Der er afsat midler i Center for Skoletilbud til et fælles projekt for 0. klasserne i
indskolingen, hvor en musikskolelærer over en periode på 34 uger laver
rytmikundervisning i klassen sammen med en for børnene kendt voksen. Center
for Skoletilbud løfter finansieringen af dette projekt og musikskolen står for
planlægning og koordinering med skolerne.
Der vil for mellemtrinnet blive udviklet forskellige tilbud og ideer, som kan
spænde fra store projekter for flere eller alle skoler til små ad hoc projekter for
enkelte skoler. Her kan forskellige nationale kampanger som fx Spil Dansk dagen
være en oplagt mulighed for at lave fælles indsatser.
I den nye folkeskolelov åbnes der op for obligatoriske valgfag allerede fra starten
af udskolingen, det vil sige fra 7. til 9. klasse. Her vil Musikskolen – efter lokale
aftaler med skolerne – kunne tilbyde valgfag i musik, hvor der ligger en godkendt
beskrivelse af faget (fx band, kor, stomp, klassisk orkester og sammenspil). Der
er i den forbindelse udsendt konkret prismateriale fra Musikskolen til alle
folkeskolerne i Lejre.
Musikundervisning
Musikskoleundervisning i skoletiden vil fortsat være en mulighed i Lejre
kommune, jf. lovgivningen, der giver mulighed for at elever kan opfylde deres
undervisningspligt ved i begrænset omfang at deltage i undervisning på den
kommunale musikskole.
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Der er ikke sat nogen tidsramme for denne undervisning, da det er individuelt
hvornår de enkelte elever kan modtage deres musikskoleundervisning med mindst
mulig forstyrrelse i skoledagen.
Det fremgår af loven, at fritagelsen alene kan gives i begrænset omfang. Dermed
menes tidsmæssigt begrænset omfang for den enkelte elev. Denne begrænsning
hænger sammen med skolelederens vurdering af, hvad der er fagligt forsvarligt i
forhold til den pågældende elev. Det kan således ikke angives præcis, hvor
grænsen går, da det afhænger af en konkret vurdering. Det vil dog i
udgangspunktet typisk dreje sig om en enkelt lektion om ugen til
musikskoleundervisning. Forældrene skal være indforstået med, at skolen ikke
kan tage hensyn til musikskoleundervisningen i forbindelse med skolens
skemalægning.
Musikskolen og Center for Skole er enige om, at musikundervisning stadig skal
være en mulighed, og proceduren for deltagelse vil være:

•
•
•
•

Forældre og elever tilmelder sig som vanligt til musikskoleaktivitet via
musikskolens hjemmeside
I midt juni danner musikskolen sig overblik over antal tilmeldte elever
Musikskolen lægger skema for musikskolelærerne med fokus på
koordineringen i forhold til de beskrevne retningslinjer
De familier der får mulighed for at blive omfattet af denne aftale, vil
blive kontaktet af musikskolen og må tage stilling til om de ønsker at
benytte dette tilbud.

For at anmode skolen om deltagelse i musikskoleundervisning sender forældrene
en besked til skolelederen via forældreintra med angivelse af barnets navn,
tidspunkt for deltagelse i musikundervisning samt periode for deltagelse. Det er
herefter op til skolelederen at vurdere om anmodningen kan imødekommes og et
svar sendes til forældre via forældreintra indenfor cirka en uge. Forældrene giver
selv besked tilbage til musikskolen.
Center for Skoletilbud og musikskolen følger op på processen omkring optagelse
af elever til musikundervisning og sørger for at tilrette hvis der er behov.

Centerchef for Center for Skoletilbud
Helle Dydensborg

Musikskoleleder
Stefan Moulvad
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Vejledning til forældre om deltagelse i
musikskoleundervisning i skoletiden
Med indførelsen af den længere skoledag er det bl.a. hensigten, at folkeskolen i
højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund, herunder i form af
samarbejde med den kommunale musikskole. Derfor vil det stadig være muligt at
gå til undervisning i musikskolen selvom tidspunktet for undervisningen falder
sammen med den længere skoledag. Du skal som forældre selv søge om tilladelse
hos skolelederen efter denne vejledning:
Proceduren for deltagelse i musikskolen vil være:

•
•
•
•

Forældre og elever tilmelder sig som vanligt til musikskoleaktivitet via
musikskolens hjemmeside
I midt juni danner musikskolen sig overblik over antal tilmeldte elever
Musikskolen lægger skema for musikskolelærerne med fokus på
koordineringen i forhold til de beskrevne retningslinjer
De familier der får mulighed for at blive omfattet af denne aftale, vil
blive kontaktet af musikskolen og må tage stilling til om de ønsker at
benytte dette tilbud.

Hvad gør du?
For at anmode skolen om deltagelse i musikskoleundervisning sender du hurtigst
muligt efter der er modtaget besked om tid hos musikskolen en besked til
skolelederen via forældreintra med:

•
•
•

Dit barns navn
Tidspunkt for deltagelse i musikundervisning
Periode for deltagelse.

Det er herefter op til skolelederen at vurdere om anmodningen kan imødekommes
og et svar sendes retur via forældreintra indenfor cirka en uge. Det er jeres
ansvar at melde tilbage til musikskolen om den tilbudte tid kan bruges.
Hvis barnet stopper til musikundervisning i løbet af skoleåret, er det vigtigt at I
informerer skolen hurtigst muligt. Dette gælder kun hvis barnet modtager
musikundervisning i skoletiden.
Har du spørgsmål kan du kontakte musikskolen eller din skoleleder.
Med venlig hilsen
Center for Skoletilbud & Musikskolen i Lejre
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