ODSHERRED MUSIKSKOLE

MUSIKSKOLEPOLITIK

Formål
Musikskolens formål er defineret i vedtægterne, som er udarbejdet i overensstemmelse med
Kunststyrelsens vejledning:
•

gennem udvikling af elevernes kreative 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, såvel i fællesskab med andre som individuelt,- gennem
beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge
deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
at virke til fremme af det lokale musikmiljø

•

•

Musikskolens virksomhed er desuden tilrettelagt under hensyntagen til Statens retningslinjer og
rammeplan for musikskolevirksomhed.
Formålet opfyldes gennem 3 hovedområder i musikskolens virke:
Musikskolens kerneydelser, understøttende undervisningstilbud og øvrige udadvendte aktiviteter

Musikskolens kerneydelser:
•
•
•
•
•

Understøttende undervisningstilbud:
•
•

Instrumentalundervisning
Sammenspilsundervisning
Korsang
Talentpleje
Elevkoncerter

•
•
•
•

Musikalsk legestue
Kompagnonlærerundervisning i
børnehaveklasser
Undervisning i børnehaver
Anderledes uger
Kortere workshop forløb
Musikterapi

Øvrige aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Samarbejde med andre
kulturinstitutioner
Dramaforløb
Koncerter ud af huset
Samarbejde med musikforeninger
Koordinator af skolekoncerter
Kulturnat

Vision
Odsherred Musikskoles vision er at være et skabende læringsmiljø og en attraktiv arbejdsplads,
kendetegnet ved fokus på faglig kvalitet og nytænkning. Et sted, hvor kreativ udfoldelse
individuelt og i fællesskaber trives og fremelskes i balance mellem bredde og elite. Odsherred
Musikskole påtager sig et medansvar for en positiv udvikling af hele kommunens musikliv.

Mission
Odsherred Musikskole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prioriterer glæden ved musik
sætter elevens musikalske udvikling i centrum
underviser på højt fagligt niveau
tager hånd om elever med særlige talenter
udvikler, afprøver og arbejder med nye pædagogiske metoder
udvikler og dyrker samarbejdet med folkeskolerne i Odsherred
arbejder for at styrke den almene musikinteresse hos børn
har gratis tilbud, der dækker bredt
tilstræber et moderat prisniveau
har centralt placeret undervisning og decentrale tilbud
deltager i og understøtter det lokale kulturliv og musikmiljø

Handlinger
Talentpleje
•

Tager hånd om elever med særlige talenter

Musikskolen understøtter musikalske talenter. Talentfulde elever tilbydes supplerende
undervisning på gunstige vilkår med det formål at bringe eleverne på niveau med
optagelsesprøven til MGK eller musikkonservatoriet. Herved indgår musikskolen som en
nødvendig og naturlig basis i den musikalske fødekæde til det professionelle musikliv.
Talentlinien tilrettelægges individuelt. Elever, som ønsker at deltage i konkurrencer eller
gradsprøver opmuntres og støttes i deres forehavende.
Pædagogisk udvikling
•

Udvikler, afprøver og arbejder med nye pædagogiske metoder

Musikskolen arbejder til stadighed med udvikling og afprøvning af pædagogiske metoder med
henblik på at tilbyde eleverne en opdateret undervisning. Lærerne gives mulighed for
efteruddannelse og der afsættes ressourcer til eksperimenterende undervisning.
Der arbejdes med udvikling af gruppeundervisning.
Der arbejdes med Colour Keys metoden for tidlig klaverundervisning, Musikforståelsessystemet
Music Mind Games og det stort anlagte projekt Power Percussion – talentudvikling for unge
klassiske slagtøjsspillere.

Samarbejde med folkeskolen
•

Udvikler og dyrker samarbejdet med folkeskolerne i Odsherred

Musikskolen og folkeskolen har et forpligtende samarbejde og god dialog om såvel lokaler,
undervisning og udvikling af samarbejdsflader. Konkret samarbejdes om kompagnonundervisningen i børnehaveklasserne og kor i SFO eller musikværksted. Musikskolen stiller
faglighed til rådighed for folkeskolerne mod godtgørelse af udgifterne.
Musikskolelederen koordinerer kommunens indsats på skolekoncertområdet. Der afholdes årlige
dialogmøder mellem skolens ledelse, musiklærere og musikskolen.
Elevbetaling
•
•

Har gratis tilbud, der dækker bredt
Tilstræber et moderat prisniveau

Der er betalingsfri tilbud, undervisning i børnehaveklasserne og korsang/musikværksted på alle
kommuneskoler. Endvidere udbydes kortere workshopforløb som kan benyttes af alle, selv om
man ikke er tilmeldt musikskolens øvrige undervisning. Der etableres en fripladsordning med
mulighed for hel eller delvis friplads.
Den geografiske spredning
•

Har centralt placerede undervisningstilbud og decentrale tilbud

Centrale tilbud
Musikskolen udøver sine kerneydelser i tre musikcentre på folkeskoler i Nykøbing Sj. og Højby
samt i Musikskolens egne lokaler i Asnæs. Hermed sikres et stærkt musik - og undervisningsmiljø, fleksibilitet i undervisningen, muligheder for at etablere holdundervisning i
instrumentalfag og gode muligheder for tværfaglige aktiviteter. Dertil sikres maksimal
udnyttelse af ressourcerne og en række pædagogiske fordele.
Decentrale tilbud
Hver folkeskole tilknyttes en musikskolelærer, som dels varetager kompagnonundervisning i
skolens børnehaveklasse(r), dels tilbyder forskoleundervisning for elever fra 1. og 2. klassetrin
– for eksempel korsang eller musikværksted. Musikskolelæreren kan i tilgift tilbyde
instrumentalundervisning (på normale betalingsvilkår) og indgå i aktiviteter i skoletiden (for
skolens regning).
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