
Økonomisk oversættelse af 
musikskolebestyrelsens strategi

Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse 
for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne vil styrke børn og unges 
musikalske udvikling og vil gavne trivsel og læring på alle tre universer jf. Haderslev 
reformen.
Som noget særligt betyder udmøntningen af strategien, at alle børn i Haderslev Kommune 
kommer til at møde musik i løbet at deres tid i de tre universer – og det er ikke kun et 
møde med musikken – alle børn kommer til at spille et instrument i min. to år.
Dette enormt brede arbejde skal vækste musikalske talenter, som senere vil blive 
kandidater til Haderslev kommunes talentklasser i musik. 

Oversættelsen er delt op i tre dele:
1. En status på allerede iværksatte musikklasser i Haderslev Kommune
2. En samlet økonomisk redegørelse for alle mål i strategien
3. En prioriteret rækkefølge af seks mål fra strategien i en fireårig periode

Som supplement til oversættelsen anbefaler jeg, at den læses sammen med strategien 
som er vedhæftet.

Jesper Ry Jørgensen, Musikskoleleder

1.Status på allerede iværksatte musikklasser i 
Haderslev Kommune

Fra 1. august 2017 kan Haderslev Kommune bryste sig af at være den første kommune i 
hele landet, hvor alle børn kommer til at spille på det samme instrument i minimum 2 år i 
skoletiden.
Initiativet er forankret i musikskolens strategi om, at alle børn i kommunen skal have været 
en del af musikskolen. Det er en stor ambition - men folkeskolereformen har været 
løftestang for at få det muliggjort. I Haderslev Kommune er der nemlig allerede et godt 
samarbejde mellem musikskolen og samtlige folkeskoler.

Musikskolen har de seneste to år, i samarbejde med udvalgte folkeskoler, prøvekørt de 
musikpædagogiske, didaktiske og indholdsmæssige forudsætninger for at lykkes med at 
undervise en hel klasse på samme instrumenttype. Vi har knækket koden til denne 
musikundervisningsform, og starter nu fra sæson 17/18 på samtlige folkeskoler i 
Haderslev Kommune.

I denne sæson har musikskolen og folkeskolerne i Haderslev kommune satset og lavet 
fælles investering ved oprettelse af 28 musikklasser fordelt mellem 1. - 4. årgang (se 
skemaet herunder). Det årlige budget ligger på ca. 350.000 kr. for musikskolens 



lærerkræfter i en to-lærerordning. Musikskolen og folkeskolerne har desuden selv 
finansieret instrumenterne. 
Med musikklasserne ønsker vi at sætte læring i fokus og gennem fordybelsen i musikken 
og et instrument – kan vi bane vejen for, at børn og unge kan udvikle sig til kreative, 
innovative og dannede mennesker. 

Skole Årgang Antal 
klasser

Instrumenter

Favrdal 2. 3 ak. Guitar

Favrdal 3. 2 Klarinet og tværfløjte

Favrdal 3. 1 Trompet

Favrdal 4. 2 Trompet og basun

Lagoni 3. 3 Elbas

Fjelstrup 1., 2. og 3. 1 Sang

Sdr. Otting 1. 3 Klaver

Sankt Severin 4. 3 Klaver

Hoptrup 4. 1 Elguitar

Over Jerstal 3. 1 Guitar

Bevtoft 3. 1 Violin

Sommersted 3. 1 Klarinet

Nustrup 3. 1 Klarinet

Gram 4. 1 Elguitar

Starup 4. 3 ak. Guitar

Øsby 4. 1 ak. Guitar

Vedr. sæson 2017/18 (iværksat af skolernes egne budgetter)
Folkeskolens investeringer i musikskolelærertimer: 350.000 kr.
Folkeskolens investeringer i instrumenter: 180.000 kr. 
Musikskolens investeringer i instrumenter: 170.000 kr.
Musikskolen: koordination, administration, uddannelse:          50.000 kr.
Samlet budget for musikklasserne:            750.000 kr.

Dette er blot en forsøgsordning, som vi gennemfører denne sæson. Men vi ønsker at 
forsætte med musikklasserne og søger om ekstrabevilling til at drifte det fra sæson 
2018/19.



2.Samlet økonomisk redegørelse for alle mål i 
strategien

Her ses hele den økonomiske oversættelse af strategien, som er sat op som et samlet 
katalog fordelt på de tre universer.

Børneuniverset
A. Musikklasserne strækker sig pt. fra 1. til 4. klassetrin, og involverer således også 

junioruniverset. Vi beholder stadig musikklassernes budgetforslag under 
børneuniverset. Det koster 750.000 kr. årligt for en hel årgang. Modellen bygger over 
en 2-årig model, så fra sæson 2018-19 er ønsket, at der skal være to hele årgange i 
gang samtidig.

B. Musikalsk legestue for alle dagplejer og vuggestuer. Her ønsker musikskolen at invitere 
alle dagpleje- og vuggestuebørn til et 10-gers forløb á 45 min. For at dække alle skal 
det gentages 30 gange.

C. Musikalsk legestue i alle børnehaver. Alle 27 børnehaver/afd. får tilbudt et 10-ugers 
forløb á 45 min. 

D. Matemusik i alle daginstitutioner for børnene i storgrupperne. De første 13 børnehaver 
har været en del af matemusik som UBF tidligere har støttet med kr. 150.000 kr. 
Musikskolen anbefaler, at de resterende 14 børnehaver/afd. får samme tilbud.

Økonomi:
A. Musikklasser (to hele årgange. Se budget øverst) = 1.500.000 kr.
B. Musikalsk legestue for alle dagplejer og vuggestuer = 84.375 kr.
C. Musikalsk legestue i alle børnehaver = 75.938 kr.
D. Matemusik i alle daginstitutioner = 170.000 kr.

Junioruniverset
E. Musikskolen faciliterer musikevents i form af fælles sammenspilsdage for musikklasser 

i Haderslev Kommune. Det vil musikskolen gøre med en årlig “kæmpekoncert” for alle 
musikklasser. 

F. Desuden etableres der sammenspilsprojekter for musikklasserne på tværs af skolerne 
(2-3 skoler ad gangen).

G. Skoleorkestre: Det er i Junioruniverset, der skal prioriteres at styrke rekrutteringen af 
musiktalentelever til talentklasserne. Dette skal styrkes ved at etablere orkestre for de 
musikklasseelever, som har evnen og viljen. Derfor skal de elever tilbydes en plads i 
skolens orkester. Skoleorkestrene vil blomstre op i takt med, at musikklasserne har 
været i gang 1 - 2 år.

H. Matemusik: Haderslev kommune har nu et udviklet produkt, som UVM har støttet med 
kr. 350.000. De folkeskoler, der har været en del af Matemusik har responderet virkelig 
godt på faget, og ønsker at forankre det på skolerne. De fleste folkeskolelærere er ikke 



klar til at undervise i faget endnu - men kan med tiden lære matemusik bedre ved at 
fortsætte matemusik med lærerassistance fra musikskolen. Musikskolens oplæg er at 
udvælge to skoler, hvor matemusik kan fortsætte på 3. årgang. Herved kan skolernes 
lærerstab med tiden overtage og på sigt videndele og efteruddanne andre 
lærerkollegaer på andre skoler i kommunen. Materialet ligger klar som færdige 
lektioner (power points). 40 ugers undervisning i fire 3. klasser fordelt på 2 skoler.

Økonomi:
E. Kæmpekoncert på Harmonien (4 timer á 250 kr. x 10 musikskolelærere) = 10.000 kr.
F. 6 mindre sammenspilsprojekter (4 timer á 250 kr. x 6 dage x 5 lærere) = 30.000 kr.
G. Skoleorkestre på 14 matrikler (60 min. 40 uger á 375 kr.) = 210.000 kr.
H. Matemusik (50 min. 40 uger á 375 kr. x 4 klasser) = 50.000 kr.

Ungeuniverset
I. Musikskolen faciliterer bands eller orkestre på alle overbygningsskoler. Undervisningen 

skal være frivillig, og alle kan deltage - uanset om de er musikskoleelever eller ikke. 32 
ugers undervisning á 90 min. på 4 skoler. Undervisningen er lige efter skoletid

J. To årlige musikarrangementer med fokus på de sociale relationer for elever i 
ungeuniverset. Det kan fx være koncerter eller talentkonkurrence á la X Factor.

K. I samarbejde med Haderslev Sangakademi og ungeuniverserne styrkes korsangen. 
Det skal være projektundervisning (gerne i den understøttende undervisning), som 
munder ud i en eller flere koncerter.

Økonomi:
I. 32 ugers undervisning á 90 min. på 4 skoler (32 uger x 90 min x 4 x 375 kr.)=  72.000 kr.
J. To årlige musikarrangementer (lærere, planlægning, udstyr mm.)=  50.000 kr.
K. Korsangsprojekter (4 timer ´375 kr. x 20 dage x 4 skoler) =120.000 kr.

Samlet budget (A-K) = 2.372.313 kr. på årsbasis.

3.Prioriteret rækkefølge af seks mål fra 
strategien i en fireårig periode

Hermed følger musikskolens oplæg til første fase af udmøntningen over en fireårig 
periode. De fire udmøntninger er også skitseret i to skemaer på sidste side.

1. Musikklasserne strækker sig pt. fra 1. til 4. klassetrin og involverer således også 
junioruniverset. Vi beholder stadig musikklassernes budgetforslag under 
børneuniverset. Det koster 750.000 kr. årligt for en hel årgang. Modellen bygger 
over en 2-årig model så fra sæson 2018-19 er ønsket, at der skal være to hele 
årgange i gang samtidig. Den årlige budgetpost på 350.000 til instrumenter er 
vigtig, da der løbende skal repareres samt nye instrumentanskaffelser til de 
kommende musikklasseårgange. Første år er valg af instrumenttyper baseret på de 



billige. Fx guitar og trompeter til ca.1000 kr. pr. stk. For at skabe skoleorkestre og 
diversitet er det nødvendigt, på sigt, at udvide instrumentparken. En saxofon koster 
fx. fra 4500 kr. Hvis vi skal have 27 saxofoner beløber det sig i 121.000 kr. (og det 
er blot et klassesæt). Musikskolen ønsker at musikklasserne skal forankres og blive 
en fast del af alle kommunens folkeskoler. Derfor søger vi om fuld finansiering til 
musikklasserne. Fra 1. august 2018 fortsætter en musikklasseorgan samt en ny 
årgang som starter op (75/12 af 750.000 x 2 årgange) = 625.000 kr. fra 2019 
1.500.000 årligt.

2. Skoleorkestre: Det er i Junioruniverset, der skal prioriteres at styrke rekrutteringen 
af musiktalentelever til talentklasserne. Dette skal styrkes ved at etablere orkestre 
for de musikklasseelever, som har evnen og viljen. Derfor skal de elever tilbydes en 
plads i skolens orkester. Skoleorkestrene vil blomstre op i takt med at 
musikklasserne har været i gang 1 - 2 år. Når Haderslev kommune har etableret 
musikklasser skal disse orkestre selvfølgelig også prioriteres. Den årlige udgift er 
210.000. Dog i 2019 kun 5/12 af 210.000 (87.500)

3. Musikalsk legestue for alle dagplejer og vuggestuer. Her ønsker musikskolen at 
invitere alle dagpleje- og vuggestuebørn til et 10-ugers forløb á 45 min. For at 
dække alle skal det gentages 30 gange. Musikskolen ønsker at dette tilbud skal ske 
hvert andet år. I alt 84.375 kr. 

4. Musikalsk legestue i alle børnehaver. Alle 27 børnehaver/afd. får tilbudt et 10-ugers 
forløb á 45 min. Musikskolen ønsker at dette tilbud skal ske hvert andet år som 
supplement til de forløb, daginstitutionerne vælger at købe for egne budgetter. Det 
vil dække de behov for udvidelser af musikforløb, børnehaver har, og som de ikke 
har budgetmidler til at prioritere. I alt 75.938 kr.

5. Matemusik: Haderslev kommune har nu et udviklet produkt som UVM har støttet 
med kr. 350.000. De folkeskoler, der har været en del af Matemusik har 
responderet virkelig godt på faget, og ønsker at forankre det på skolerne. De fleste 
folkeskolelærere er ikke klar til at undervise i faget endnu - men kan med tiden lære 
matemusik bedre ved at fortsætte matemusik med lærerassistance fra musikskolen. 
Musikskolens oplæg er at udvælge to skoler, hvor matemusik kan fortsætte på 3. 
årgang. Herved kan skolernes lærerstab med tiden overtage og på sigt videndele 
og efteruddanne andre lærerkollegaer på andre skoler i kommunen. Materialet 
ligger klar som færdige lektioner (power points). 40 ugers undervisning i fire 3. 
klasser fordelt på 2 skoler. Efter en toårig periode (Skolesæson 18/19 og 19/20) 
vurderer musikskolen, at Matemusik har forankret sig på de to skoler, og at det 
uddannede personale har en vejledende funktion i forhold til at uddanne personale 
fra kommunens øvrige skoler. I alt 50.000 kr. pr. sæson. Dog i 2018 kun 5/12 af 
50.000 (20.830 kr.)

6. I samarbejde med Haderslev Sangakademi og ungeuniverserne styrkes korsangen. 
Det skal være projektundervisning (gerne i den understøttende undervisning), som 
munder ud i en eller flere koncerter. Korsang er en vigtig og yderst dannende 
disciplin. Den danske sangskat og højskolesangbogen er rygraden i vores samfund. 
Derfor ønsker musikskolen og sangakademiet, at korsangen skal være et bærende 
fundament i Haderslev Kommunes ungeuniverser. I alt 120.000 kr. på år



2018 2019 2020 2021
(1)Musikklasser 625.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
(2)Skoleorkestre 87.500 210.000 210.000
(3)Musikalsk legestuer 84.375 84.375
(4)Musikalsk legestuer 75.938
(5)Matemusik 20.830 50.000 50.000 50.000
(6)Kor i ungeunivers 120.000 120.000

I Alt: 645.830 1.721.875 1.955.938 1.964.375


