GLOSTRUP MUSIKSKOLE
MUSIKKENS KRAFTCENTER

TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER FOR
FREMTIDENS LOKALE MUSIKSKOLE

MUSIKGLÆDE

Vi kender vel alle det lille barn, der rokker i takt til musik ganske enkelt fordi, det ikke kan lade være. Pulsen er i
kroppen og i musikken. I alle kulturer er musik og dans vigtige elementer, der kan samle mennesker i hverdagen og
til fest. Musik skaber samhørighed og påvirker os følelsesmæssigt. At lege, synge, danse og spille sammen eller
fordybe sig i sit instrument er en måde at sætte fantasi og skaberkraft i spil.
På Glostrup Musikskole vil vi give så mange børn og unge som muligt, tilbud om musikundervisning i en bred vifte
af tilbud. Vi spiller fordi vi ikke kan lade være, og den glæde ved musikken håber vi, at give videre til vores
elever.
Marie Wärme, musikskoleleder

EN LEVENDE LOKAL MUSIKSKOLE –
FREMTIDENS MUSIKSKOLE
Glostrup Musikskole har været en del af Glostrups
lokale musikliv siden midten af 1970erne. Dengang
som i dag var ambitionerne at give børn bedre
adgang til musikundervisning, og musikskolen er siden
kun vokset i format og betydning.
Hvert år møder ca. 1000 børn og unge i Glostrup
musikskolen ved skolekoncerter, til undervisning eller
forskellige projekter.
Musikskolens elever får inspiration i undervisningen,
møder hinanden gennem musikalske fællesskaber i
orkestre og kor, og de får mulighed for at vise alt det
de har lært ved de mange koncerter og
arrangementer, som afholdes året rundt. Musikskolens
lærere og elever møder også kommunens børn, når
der holdes koncerter på skolerne og der samarbejdes
om musikundervisning i både skoler og dagtilbud. De
særligt dygtige elever møder elever fra Vestegnens
øvrige musikskoler i talentsamarbejder.
Glostrup Musikskole har cirka 220 elever, som
undervises i tværfløjte, klarinet, saxofon, messingblæs,
violin, klaver, guitar, trommer og sang eller
forældre/barn rytmik, musikværksted og minimusical.
Der er en korskole med tre kor på forskellige
niveauer, to blæserensembler, et violinensemble, to
bands, to guitarensembler, et slagtøjsensemble i
samarbejde med Brøndby Musikskole og et
fløjteensemble i samarbejde med Ishøj og Hvidovre
Musikskoler.

Musikskolen arrangerer og deltager hvert år i 40-45
koncerter. Både på Musikskolen, i skoler og øvrige
institutioner, i samarbejde med Vestegnens musikskoler
og ved større arrangementer i Hovedstadsområdet.
Derudover samarbejder musikskolen både skoler og
dagtilbud.
Gennem Glostrup Musikskole møder rigtigt mange
børn og unge musikken i deres dagligdag, men der er
desværre stadig mange børn og unge i kommunen,
som ikke bliver introduceret til den levende og
skabende musik. Musikskolen har derfor en ambition
om i højere grad at spille en mere aktiv rolle som
samlingspunkt i det lokale musikmiljø og derigennem
sikre at glæden ved at møde musik og skabe musik
spredes til endnu flere børn og unge.
Ambitionen er at:
Glostrup Musikskole skal være musikkens kraftcenter for
hele Glostrup Kommune, så glæden ved at møde og
skabe levende musik videreføres til nye generationer.
For at løfte ambitionen har musikskolen udvalgt tre
strategiske pejlemærker, som skal tegne fremtidens
musikskole:

Musik til flere
Musisk dannelse
Lokal musik

MUSIK TIL FLERE
Hvis endnu flere børn og unge i Glostrup skal møde
den levende musik og prøve kræfter med musikken, er
det nødvendigt at arbejde med de udfordringer, som
vi allerede kender.

For eksempel afspejler elevsammensætningen på
landets musikskoler ikke mangfoldigheden i
befolkningen. Der er en overrepræsentation af børn
fra familier med høj husstandsindkomst, højt
uddannelsesniveau og etnisk dansk baggrund. Det
skyldes bl.a. at brugerbetaling på undervisning
afholder nogle fra at deltage, men det kan også
skyldes at udbud i undervisningen ikke appellerer
bredt nok. Samtidig har musikskolen i Glostrup
desværre ikke plads til at tage imod alle dem, som
gerne vil lære at spille på de mest efterspurgte
instrumenter, og derfor er ventelisten også en konkret
udfordring.
Målet er at få musikken ud til endnu flere børn og
unge i kommunen. Ventelisten skal nedbringes og
elevskaren
skal
i
højere
grad
afspejle
befolkningssammensætningen.

For at nå målet vil musikskolen derfor arbejde
målrettet med at:
▪ udvikle tilbud og aktiviteter som efterspørges af nye
målgrupper bl.a. familier, de unge og dem med
særlige behov
▪ udvikle nye undervisningsformer bl.a. udbyde mere
holdundervisning i udvalgte instrumenter samt flere kor
og sammenspilshold
▪ skabe et socialt fællesskab omkring musikken, som
også lever uden for undervisningen
Glostrup Musikskole er allerede godt i gang. Der
arbejdes med at udvikle holdundervisning, som kan
sikre at flere får mulighed for at få undervisning på
det instrument, som de ønsker, til et lavere
deltagergebyr. Samtidig eksperimenteres med
undervisningsforløb i digital musikproduktion, hvor
målet er at tiltrække nye målgrupper med en ny type
tilbud. Musikskolen er derudover en del af et netværk
for musikskolerne på Vestegnen, hvor der samarbejdes
omkring talentudvikling og skabes musikalske
fællesskaber på tværs af kommunerne.

MUSISK DANNELSE

▪ Etablere et samarbejdsnetværk på tværs, der kan
udvikle undervisningsforløb og projektsamarbejder
▪ Tilbyde workshops

Musikskolen skal bidrage til at styrke den musiske
dannelse bredt set ved at sikre, at alle børn og unge i
Glostrup møder den levende musik og prøver kræfter
med at skabe musik i både dagtilbud, skole, klub og i
de unge år.
I musikloven og folkeskoleloven er krav om at etablere
samarbejder med det formål at få musikskolens
kompetencer mere i spil i folkeskolerne. Det har
medført en lang række gode projekter og
samarbejder både i Glostrup og i resten af landet.
Erfaringen viser dog også, at det har været vanskeligt
få realiseret potentialerne fuldt ud lokalt i
kommunerne. Et tættere samarbejde mellem musikskole, dagtilbud, SFO og skole kan dels sikre, at børn
og unge gennem deres opvækst møder musikken, dels
inspirere og styrke de musikpædagogiske miljøer i
såvel folkeskole og dagtilbud som musikskole
Målet er, at Glostrup musikskoles ressourcer
kommer bedre i spil gennem tættere samarbejder
med både dagtilbud, skole, klub og ungdomsområdet.
For at nå målet vil musikskolen de kommende år
arbejde målrettet i samarbejde med skole, dagtilbud,
SFO og klub om at:

▪ Tilbyde skolekoncerter
▪ Kompetenceudveksling med pædagoger og lærere
Der er allerede gode og frugtbare samarbejder med
Glostrup Skole og dagtilbud. Der afholdes to
skolekoncerter i Glostrup Bio for indskolingen, hvor i alt
350-400 børn får mulighed for at opleve Musikskolens
elever spille og synge. Den interaktive forestilling
”Farvespillet” fremføres af musikskolens lærere for
samtlige cirka 250 elever i 2. klasse.
Musikskolen har etableret en blæserklasse på
Skovvangskolen for elever i en 5. klasse. Tre af
Musikskolens lærere arbejder tæt sammen med
klasselæreren om at give eleverne et indblik i hvad det
vil sige at arbejde aktivt med musik. Kompagnonundervisningen er et tilbud til elever i 0. klasse, hvor
klasselæreren i samarbejde med Musikskolens lærere
indfører eleverne i grundlæggende musikforståelse ved
hjælp af sang, bevægelse, rim, remser og spil på
rytmeinstrumenter.
På dagtilbudsområdet tilbyder
Musikskolen bl.a. forløbene ”Musik og Sprog” og ”Musik
og natur”, hvor pædagogerne dokumenterer materialet
via video, suppleret med noder, tekster og indspillet
materiale til brug efterfølgende i dagligdagen på
institutionen.

LOKALT MUSIKLIV
Glostrup Musikskole har musikken som absolut
omdrejningspunkt. Musikskolen afholder et stort antal
koncerter lokalt i kommunen og har et
samarbejdsnetværk både i og uden for
kommunegrænsen. Ud over musikskolen spiller
amatørmusiklivet, ungdomsskolen og aftenskolerne
også en vigtig rolle i det lokale musikliv.
Musikskolen flytter til nye lokaler i det nyindrettede
medborger-, forenings- og kulturhus i Rådhusparken,
og her kommer musikskolen under samme tag som en
lang række foreninger. Det vil derfor være naturligt
for musikskolen at påtage sig en mere central rolle
som en aktiv samarbejdspartner for de øvrige lokale
musikudøvere. Ved at samle alle lokale kræfter og
interessegrupper omkring musikken kan der opstå
flere samarbejder, fælles projekter og større
synlighed omkring den lokale musik til en bredere
målgruppe.
Målet er, at Glostrup Musikskole bliver musikkens
kraftcenter og omdrejningspunkt for det lokale
musikliv.

For at nå målet vil musikskolen de kommende år
arbejde målrettet med at:
▪ Være et attraktivt hus med faciliteter til musisk
udfoldelse for forskellige grupper – fra
selvorganiserede til aftenskoler
▪ Samle de frivillige og professionelle kræfter
omkring musikalske projekter i lokalsamfundet

▪ Opstarte samarbejder med aktører inden for
ungeområdet
Samarbejde med øvrige musikaktører om udvikling
af nye typer undervisningsformer og projekter i
lokalsamfundet.
Glostrup Musikskole har allerede en bred
samarbejdsflade med en række institutioner,
foreninger og virksomheder i og uden for
kommunen. Samarbejdet er primært ifm. afholdelse
af koncerter ude i byen, og musikskolen deltager i
det lokale musiknetværk. Der vurderes at være
store potentialer i et øget samarbejde mellem
musikskolerne og øvrige aktører om at nå nye
målgrupper.

