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Ungdomsskolens bestyrelse har på sit bestyrelsesmøde den 26. Juni 2019 drøftet 
Kultur og Fritids forslag nr. 26 i handlekataloget vedr. en sammenlægning af 
Musikskolen og Ungdomsskolen til en Kultur- og Ungdomsskole. 
 
Bestyrelsens holdning er, at man skal tilstræbe den bedst mulige udnyttelse af såvel 
kommunale bygninger som administrative resurser. 
 
Forenkling eller ensretning. 
I forhold til institutionernes lovgivning og indhold i tilbud bør det i relation til nærværende 
forslag sikres, at en forenkling i administration ikke medfører en sådan ensretning i forhold til 
indhold, at fokus på målgruppernes forskellighed udviskes, og at der i realiteten drives 
virksomhed til én stor og dermed mere unuanceret ungegruppe. 
 
Lovgivning og konsekvens. 
I og med at lovgivningen for musikskoledrift indebærer deltagerbetaling, samtidig med at 
lovgivningen for ungdomsskolevirksomhed foreskriver, at undervisningen skal være gratis og 
til alle kommunens unge, siger det sig selv, at målgrupperne i de to skoleformer vil være 
forskellige.  
 
Kultur eller fællesskab. 
Det er vigtigt at påpege, at al ungdomsskolevirksomhed er kultur og kulturskabende.  
Et fællesskab blandt unge behøver ikke være optræden (perfomance) for at være kultur. 
Kultur og ungdomsskole er ikke hinandens hverken modsætning eller komplementære 
størrelser. Ungdomsskolen er kultur. Det er al aktivitet mennesker imellem. 
 
Eksempel.  
En omgang markræs i al ubemærkethed på en øde liggende mark til medbragte grillpølser og 
sodavand er for deltagerne lige så meget kultur, som en klassisk koncert eller musical måtte 
være for andre. 
 
Åben skole og åben fritid. 
Åben skole aktiviteter ligger ofte om formiddagen i skoletiden. Der bør også fremover være 
stort fokus på unges fritid med sunde og kulturskabende tilbud. Det er i fritiden, at unge ikke 
er elever i en skoleklasse, men derimod personer i et samfund, og som finder sammen i en 
social og faglig ramme omkring et interessefællesskab. Et meget vigtigt element i den 
personlige dannelse. 
 
Tilgængelighed og inklusion. 
Geografi, demografi og infrastruktur er afgørende faktorer i forhold til, om tilbud til unge er 
reelle og realisérbare. Når loven foreskriver, at ungdomsskolens undervisning skal være gratis 
og til alle unge, ligger det naturligvis også i lovens hensigt, at der skal tages hensyn til, at alle 
unges forudsætninger er forskellige således, at alle kan være med og dermed inkluderes helt 
naturligt. 
 
Ungdomsskolebestyrelsens fokus er på de unges situation: 
 
       - at alle unge har reel tilgængelighed til tilbud, som er til alle unge 
       - at Haderslev kommune også har unge vest for motorvejen  
       - at ungdomskultur er der, hvor unge er – uanset, om man er mange eller få 
       - at der lyttes til - og ageres i forhold til, - hvad de unge giver udtryk for 
       - at social indsigt og vilje er afgørende for, om voksne kan nå de unge 
       - at “den horisontale tyngdekraft” trækker mod øst, og skal modarbejdes. 
 
Afsluttende bemærkninger: 
1. 
Bestyrelsen har ikke – da materialet heller ikke forholder sig til det – kunnet udtale sig om 
lovgivningernes muligheder og begrænsninger, bestyrelsens eller bestyrelsernes 
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sammensætning og rolle. Ej heller relationer til den kommunale ungeindsats og andre 
potentielle samarbejdsparter mv.  
Det bør derfor blot nævnes, at der i ungdomsskoleloven ikke er beskrevet hjemmel til 
sammenlægning med en musikskole. 
 
2. 
Forslaget skriver bl. a.: ”musikskolen er allerede stærkt på vej i forhold til andre 
kreative/performancerelaterede fagområder som eksempelvis dans og teater”. 
Ungdomsskolen har tilbudt dans og teater i mange, mange år. 
Det må formodes, at musikskolen selv har en målgruppe, og at ungdomsskolen ikke tvinges til 
at spare aktivteten væk for sin målgruppe.  
 
3. 
Det er ikke frugtbart for et evt. fremtidigt samarbejde, at eget udvalgsområde ”tales op” med 
formuleringer som f. eks.: ”allerede stærkt på vej….” og ”allerede kommet langt….”, samtidig 
med, at et andet udvalgsområde ”tales ned” med formuleringer som f. eks.: ” har måske et 
uudnyttet potentiale…….” og ”kunne lige så godt sammentænkes……”. 
 
4. 
Ungdomsskolens bestyrelse har derfor et håb om, at man efter en eventuel sammenlægning 
stadig har mulighed for at agere i hele kommunen og dermed modarbejde den demografiske 
og den sociale slagside, der vil være den naturlige konsekvens, hvis man ikke er vedholdende i 
forhold til tilbud, tiltag og etablering af fysiske afdelinger vest for motorvejen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Søren Rishøj Jakobsen 
Bestyrelsesformand 
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