AABENRAA MUSIKSKOLE
STRATEGI 2018-2021

MISSION:
Musikskolen vil være kendt som Aabenraa Kommunes musikalske
fyrtårn.

VISION:
Vi vil være musikskole for alle kommunens borgere med særligt fokus på
børn og unge.
Vi vil danne og understøtte musikalske fællesskaber på land og i by.

MÅLSÆTNING:
MÅLSÆTNING SOM VEDTAGET AF BYRÅD OG GODKENDT AF STATENS KUNSTRÅD 2014:

Musikskolen har til formål:







Gennem udvikling af elevernes evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang,
aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk
udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlige udvikling samt øge deres forståelse
af sig selv som en del af et musikalsk fællesskab.
At give et bredt musikalsk tilbud som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.
At virke til fremme af det lokale musikmiljø.
At etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen.

STRATEGI 2018-2021
VI VIL VÆRE MUSIKSKOLE FOR ALLE KOMMUNENS BORGERE MED
SÆRLIGT FOKUS PÅ BØRN OG UNGE:
Visionen indebærer følgende:
Et øget fokus på musikskolens elevtal.



Det er en målsætning, at flertallet af kommunens børn og unge er bekendt med, at der er et musikskoletilbud
og har mødt musikskolen gennem samarbejdsprojekter eller koncerter.
Desuden er det en målsætning, at 10 % af alle børn og unge i kommunen har direkte kontakt med musikskolen
i form af undervisning eller undervisningsprojekter.

Et øget fokus på at møde børnene i deres nærområde, hvor børnenes første kontakt med musikskolen kan
ske gennem deres dagtilbud eller skole for at skabe en geografisk dækning af kommunen.




Det tilstræbes, at alle folkeskoler og en eller flere friskoler dækkes ind med undervisning eller projekter i
løbet af en toårig periode.
Der oprettes projekter for børn fra 0-3 år i dagplejer og småbørnsgrupper.
Der oprettes tilbud for børn fra 3-6 år i samarbejde med daginstitutionerne.

Et fokus på, at musikskolen til stadighed har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent samt alle
instrumenttyper.




Musikskolens talentlinje opretholder en kapacitet på ca. 20 elever. Formålet med denne er, at elever som
minimum opnår et niveau, der sikrer dem optagelse på MGK.
Talentlinjens tilbud udvikles, så den også indeholder et kreativt, producerende element som fx
sangskrivning og komposition.
Musikskolen etablerer en gruppe af talentbobler på 8-15 elever, der har til formål at fungere som
indgangsniveau til talentlinjen eller for elever som ikke har alder, men niveau til talentlinjen.

VI VIL DANNE OG UNDERSTØTTE MUSIKALSKE FÆLLESSKABER
PÅ LAND OG I BY:
Visionen indebærer følgende:
Et øget fokus på fysiske rammer, idet musikalske fællesskaber kræver egnede fysiske rammer.




Musikskolen skal have sin egen ramme omkring musikken via musikskolens egne lokaler på Nygade.
Denne afdeling skal være en drivkraft i byens musikliv.
Musikskolen opretholder en afdeling af musikskolen i Bov med selvstændige lokaler for at kunne
dække den sydvestlige del af kommunen.
I øvrige områder indgås der samarbejder omkring lokaler med lokale institutioner og aktører, som kan
være med til at understøtte et musikmiljø i lokalområdet.

Et øget fokus på undervisningsformer og tilbud, som understøtter musikalske fællesskaber.



Alle elever, som tilmeldes instrumental og vokalundervisning, tilbydes aktiviteter, som danner musikalsk
fællesskab enten som stævner, workshops eller mere permanente ugentlige tilbud.
Musikskolen udvikler undervisningsformer, som understøtter elevernes samvær omkring musikken.

VISIONEN NÅS GENNEM FIRE NØGLEBEGREBER:
BÆREDYGTIGHED
Musikskolen vil lave en musikskole i høj kvalitet og med stor brugertilfredshed. Musikskolens
rammer og tilbud skal tilpasses kommunens størrelse, demografi og geografi.
Dækningsgrad
Musikskolens elevtal bør afpasses den målgruppe, som musikskolen er rettet imod. Elevtallet tilpasses, så
der er en fyldig bredde, som kan danne grundlag for talentudvikling. Ventelisten søges reduceret gennem
alternative tilbud.
Økonomi
Musikskolens økonomi tilpasses, så grunddriften dækkes af kommunalt og statsligt tilskud suppleret
af deltagerbetaling. Udviklingsmidler søges dækket af puljemidler.
Fysiske rammer
Musikskolens fysiske rammer i Nygadeområdet må tilpasses til brugertallet.
Synergi
Musikskolen vil ved samarbejde med institutioner og aktører i og udenfor kommunen udnytte
ressourcerne bedst muligt og herigennem skabe merværdi.

FAKTABOKS ELEVER:





Musikskolens primære målgruppe er kommunens børn og unge mellem 0 og 25 år. I alt
16.862 pr. 1. januar 2018
Musikskolen har årligt ca. 600 cpr. elever. Flertallet af disse går til flere fag og aktiviteter.
Fx. instrumentalspil + sammenspil eller instrumentalspil + teori.
Der går 20 elever på musikskolens talentlinje
Der undervises desuden 250 børn fra 0 til 3 år og 117 elever i folkeskoleprojekter

Fra baby til professionel

FAKTABOKS FYSISKE RAMMER PÅ NYGADE:




Musikskolens hus i Nygade 21 danner rammen om gennemsnitligt 550 ugentlige brugere.
Dertil kommer besøgende forældre, publikum, ledsagere, elever, der øver uden lærer m.m.
75 % af musikskolens undervisning foregår her.
Musikskolen afviser ugentlig flere brugere pga. mangel på ledige lokaler i Nygade 21.

FAKTABOKS UNDERVISNINGSSTEDER:



Musikskolen har i 2017 undervist på 10 forskellige lokaliteter i kommunen.
Kommunen har 18 folkeskoler, 1 specialskole, 1 10. kl. center, 4 danske friskoler, 7
tyske skoler. Ud af disse 31 institutioner modtages der elever fra de 27. Hertil
kommer ungdomsuddannelserne.

18 Folkeskoler
Musikskolens undervisning

SYNLIGHED
Musikskolen vil øge sin synlighed både i forhold til kernemålgruppen og til den almindelige borger
i kommunen. Desuden vil vi være med til at øge kommunens omdømme som en god
bosætningskommune ved at fremhæve musikskolen som et aktiv.
PR og info; digitalt og analogt
Musikskolen vil i højere grad synliggøre sig overfor kernemålgruppen både via digitale medier og ved
mere håndgribeligt analogt materiale som flyer, plakater, foldere m.m.
Arrangementer
Musikskolen vil i højere grad promovere og synliggøre arrangementer internt, samt indgå i samarbejde
med eksterne aktører omkring koncerter.
Statistik
Musikskolen vil bruge optællinger og brugerstatistikker, som redskab til at synliggøre aktiviteter, så både
musikskolens primæraktivitet (undervisning) såvel som sekundære aktiviteter (koncerter, projekter,
samarbejder) kan synliggøres i brugertal.
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MANGFOLDIGHED
Musikskolen vil sammensætte sine tilbud og sin virksomhed, så den både har tiltrækningskraft
for ”de kulturelt bevidste” og også dækker og tiltrækker befolkningsgrupper, som ellers ikke af
sig selv opsøger musikskolen.


Vi vil have tilbud for alle uanset økonomisk og social formåen.



Vi vil øge fokus på tilbud, som også rammer brugere med anden etnisk baggrund end dansk.



Vi vil være musikskole for både bredden, som søger en morsom fritidsinteresse og for talentet, som
ønsker at uddanne sig som musiker.



Vi vil have fokus på genrer og instrumentgrupper, som generelt er truede i forhold til udbredelse.



Vi vil have fokus på musikskolens muligheder for at lade børn og voksne musicere sammen.

FRIVILLIGHED
Musikskolen vil inddrage frivillige, hvor det giver mening og merværdi.


Vi vil øge fokus på at inddrage frivillige som hjælpere ved koncerter, stævner samt større
arrangementer.



Forældre (og bedsteforældre) skal motiveres til i højere grad at tage del i og bakke op om elevernes
deltagelse i musikskolens kerneområder.



Samarbejdet med kommunens musikamatører i kor og orkestre skal bruges til at optimere
musikskolens virksomhed.



Musikskolens støtteforening skal genoplives/genetableres, så den kan understøtte musikskolen
fx i anskaffelse af særlige instrumenter og læremidler.

FAKTABOKS BRUGERTAL:





Ca. 2500 personer var i 2017 publikum til musikskolens koncerter.
Ca. 800 eksterne brugere kommer på musikskolen årligt. Fx orkestre og kor m.fl.
Musikskolen bruges desuden som kursussted for pædagoger og lærere. Enten kurser
arrangeret i samarbejde med eksterne partnere eller af musikskolen selv.
Musikskolen anslås en årligt berøring med i alt mere end 4200 borgere.

www.aabenraamusikskole.dk

