
 

Høringssvar vedr. forslag 26 - sammenlægning af Haderslev Musikskole og Haderslev Ungdomsskole.

 

Som bestyrelse for Haderslev Musikskole anerkender vi, at Haderslev Kommune står med store økonomiske 

udfordringer, der skal findes en løsning på. Vi er dog noget forundret over forslag 26 i handlekataloget, 

hvor der foreslås en sammenlægning af ungdomsskolen og musikskolen, og undres over, at bestyrelsen for 

de 2 institutioner ikke har været inddraget i et forslag af så vidtgående karakter. Det forelagte forslag, som 

det er beskrevet, bære præg af et ønske om at finde fællesnævnere mellem 2 institutioner, der ikke har en 

naturlig snitflade.

 

Ungdomsskolen og musikskolen er 2 meget forskellige institutioner, hvor eneste åbenlyse fællesnævner er, 

at vi delvis er målrettet den samme målgruppe. Musikskolen er målrettet børn og unge i alderen 0-25 år, 

mens ungdomsskolens målgruppe er de 14-18 årige. Flere kommuner har forsøgt sig med en 

sammenlægning af ungdomsskolen og musik/kulturskolen, uden stor succes. De strukturelle 

forudsætninger er for forskellige for de 2 institutioner.

 

Der er tale om 2 forskellige lovgivninger og formål. Ungdomsskolen høre under Undervisningsministeriet, 

mens musikskolen høre under Kulturministeriet. Der skal således være adskilt økonomi og budgetter. 

Undervisningen i ungdomsskoleregi er gratis, mens den i musikskolen er delvis brugerfinansieret.

 

Formålet for ungdomsskolerne er: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres 

kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres 

tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk 

samfund. 

 

For at leve op til det, skal ungdomsskolen tilbyde almen undervisning, prøveforberedende undervisning, 

specialundervisning, særlig tilrettelagt undervisning for unge indvandrer i dansk sprog og samfundsforhold. 

Derudover kan ungdomsskolen tilbyde undervisning i eks. knallertkørsel, danskundervisning for ny 

tilkommende unge udlændinge, undervisning i folkeskolens fag samt andre aktiviteter, der kan indgå som 

en del af kommunens samlede ungepolitik.

 

Formålet for Musikskolerne er: At udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem 

sine undervisningstilbud. 

 

For at leve op til det, har vi i bestyrelsen for Haderslev Musikskole formuleret en mission, der beskriver 

vores eksistensgrundlag. ”At fremme og formidle glæden ved musik gennem sang og på alle 

instrumenttyper ved at tilbyde musikundervisning af høj faglig kvalitet, så børn og unge opnår kulturel 

dannelse gennem musik som samværsform”. Vores ambition er formuleret i visionen ”alle børn har taget 

del i et musikskoletilbud, inden de fylder 18 år, og musik er deres foretrukne fritidstilbud.”.

 

Den ambitiøse og målrettede strategi, hvor musik og kulturel dannelse for alle børn og unge i Haderslev 

Kommune er i fokus, blev udarbejdet på baggrund af en brændende platform – faldende elevtal, 

underskud, afskedigelser etc. En strategi der tog livtag med den traditionelle forståelse af musikskolens 

rolle, og som sikrede samspil med både skolestruktur og politikker målrettet børn og unge. En strategi som I 

politikere, folkeskolerne og musikskolen i fællesskab er kommet rigtig langt med – men vi er endnu ikke i 

mål. 

 

 



Med den foreslåede sammenlægning kan det ikke undgås, at fokus ændres for den kommende institution. 

En institution, der i givet fald ikke kun rummer musisk kreative fag, men som også skal rumme almen 

undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og særlig tilrettelagt undervisning. 

 

En institution – og en leder – der skal forholde sig til alt fra musikklasser, instrumentalundervisning, 

bagedyst, knallertkørekort, Engelsk, japansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, fitness, bodybike, lektiehjælp, 

Ungdomsklub, dansk for 2 sproget, demokrati, eksamensforberedelse, E –sport, førstehjælp, div. Rejser 

med aktiv fritid, glaskunst og smykkeværksted, Hip hop og andre dansestile, innovation og 

entrepreneurskab, jagt, konfirmationsforberedelse etc. 

 

I forbindelse med tilblivelsen af strategien for Haderslev Musikskole, var der mange drøftelser med 

musikskolens lærer. Et af de opmærksomhedspunkter der var her, var vigtigheden af den faglige ledelse og 

sparring. Med den foreslåede sammenlægning vil det ledelsesmæssige fokus nødvendigvis blive mere 

bredt, eller forudsætte endnu et ledelseslag. Samtidig er der stor forskel på lærer i ungdomsskolen, der for 

manges vedkomme timeansat, og musikskolens lærer der er fastansat. 

 

Med nærværende hørringssvar giver vi i Musikskolens bestyrelse udtryk for vores bekymring for 

musikskolens fortsatte udvikling. Vi frygter, at det musiske fokus drukner i den meget brede tilbudsvifte, og 

at det aldersmæssige fokus indsnævres til 14-18 årige.

 

I bestyrelsen for Haderslev Musikskole vil vi i stedet forslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe, med 

repræsentation fra de to bestyrelser, medarbejdere og ledelse, der analyserer om og hvordan, der på sigt 

kan skabes synergi ved et øget samarbejde mellem de to institutioner. 

 

På vegne af Bestyrelsen for Haderslev Musikskole

 

Trine Kragelund Jensen

Bestyrelsesformand for Haderslev Musikskole.
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I forlængelse af tidligere fremsendt høringssvar til forslag 26 vedr. sammenlægning af ungdomsskolen og 

musikskolen, vil jeg gerne påpege, at Chef for Kultur, Fritid og Landdistrikter  Christian Haugk naturligvis ikke skal 

tages til indtægt for høringssvaret. 

 

 

 

God dag 

 

Med venlig Hilsen 

 

Trine Kragelund 

 

Formand for bestyrelsen for Haderslev Musikskole 


