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N
yfødte vordingbor-
gensere får en dåbs-
gave af musikskolen:
Gratis baby-bongo.
Det er en succes så
stor, at der er ven-
teliste på nogle af
holdene.
Sammenmed øget

fokus på førskolebørnene generelt,
en såkaldtmusikkarrusel, hvor ele-
verne kan prøve fire instrumenter
af i løbet af en sæson og øget tilste-
deværelse i folkeskolen og såkaldte
starterhold til halv pris har detmed-
virket til, at VordingborgMusikskole

i dag er Danmarksmest populære,
nårman ser på, hvormange af kom-
munens 0-24-årige, der går der. Hele
12,28 procent er elever på skolen.
IfølgeHenrik Christiansen, der er
leder af VordingborgMusikskole,
har skolen haft heldmed at nedbryde
nogle af demangemyter, der findes
ommusikskolerne. Og samtidig har
man genopfundet sig selv.
–Musikskoler er ikke for de riges
børn. Vi er ikke elitære. Det er de
myter, vi prøver at slå ihjel. Tidligere
havde vi en venteliste på 150 elever.
Det havde allemusikskoler, og det er
der ingen, der harmere. Jeg tror, mu-
sikskolerne lidt er stivnet lidt i deres
selvforståelse. Det har vi forsøgt at
gøre opmed. Vi skal ikke sidde i et
eller andet elfenbenstårn og vente
på, at der kommer elever rendende.
Vi skal gøre os kendte, og det taler vi
hele tiden om, hvordan vi bedst gør,
siger han.

Win-win
Kommunen finansierede fra ogmed
sidste år, at alle børn i de tremindste
klasser jævnligt får besøg afmu-
sikskolen. 20 timer om året kom-
mer enmusikpædagog forbi og laver
såkaldt kompagnon-undervisning
sammenmed klassernesmusiklæ-
rer. Derefter tilbydes eleverne plads
på starterhold. Selv om det er til halv

VORDINGBORG
AFLIVER MYTERNE
OMMUSIKSKOLEN
Musikskole er ikke kun for eliten, mener man i Vordingborg, hvor
mere end 12 procent af børnene er indskrevet.

tekstMADS BRANDSEN

DE FEM MED FLEST
MUSIKSKOLEELEVER
Andel af de 0-24-årige i kommunen
i procent, der er elever på kom-
munens musikskole. Tallene er for
2018-2019.

Kilde: Danmarks Statistik.

1. Vordingborg 12,28

2. Vallensbæk 11,35

3. Ballerup 11,32

4. Lejre 10,99

5.Ærø 10,96

pris, er det udgiftsneutralt formu-
sikskolen, fordi der ikke er tale om
nær såmeget enkeltundervisning
som på de normale hold.
– Det bliver et win-win, for der kom-
mer også et socialt element ind i det.
Det bliver nogle små lommer, som
eleverne elsker. Samtidigmed at vi
lægger grundlaget for instrumen-
talundervisningen, rammer vi nogle
forældre, der godt kan se fidusen i
det, når det er noget billigere, fortæl-
ler Henrik Christiansen.
Han er kun glad for, at kommunen
stiller konkrete krav til musikskolen.
– Det kan jeg ikke rose politikerne
nok for. Det er så fint at kræve noget
af en institution, så vi ikke går og
putter os. Vi er til for borgerne. Og
så er vi til for at skabe nogle talenter.
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Derfor holder vi også den faglige fane
højt, siger han.
Men sommusikskole må man også
lytte til efterspørgslen. Når uku-
lelen bliver populær i X Factor, må
musikskolen selvfølgelig oprette
nogle hold, så børnene og de unge
kan lære at spille på det hawaiian-
ske strengeinstrument. Selv om det
måske ikke lige var med i den oprin-
delige undervisningsplan.
– Vi skal være nærværende. Og så skal
vi også gøre opmed enmyte om, at
man skal gå påmusikskole i ti år, før
det givermening. Det behøverman
ikke.Man kan også gå her i to eller tre
og stadig få enmasse ud af det. I den
bedste af alle verdener kom alle børn
og unge gennemmusikskolen, siger
Henrik Christiansen.

Hvis du skal kommemed et konkret
mål for hvormange børn og unge, der
kommer påmusikskole, hvad lyder det
så på?
– Lad os bare sige 20 procent. Så nær-
mer vi os de norske kulturskoler. De
ermeget bevidste om at nå såmange
sommuligt. Selv om de har nogle ret
svære logistiske forhold. Der ligger
de ogsåmusikskoleundervisningen
ind i skoletiden. Det var jo planen, at
vi også kunne detmed folkeskolere-
formen,men det blev droppet. Så nu
konkurrerer vimed andre fritidsak-
tiviteter, fortæller Henrik Christian-
sen.•mdbr@kl.dk

Jeg tror, musikskolerne
lidt er stivnet lidt i deres
selvforståelse. Det har

vi forsøgt at gøre opmed. Vi skal
ikke sidde i et eller andet elfen-
benstårn og vente på, at der kom-
mer elever rendende.
Henrik Christiansen, leder af VordingborgMusikskole

Ingen steder i landet
går så mange børn

og unge i musiksko-
le som i Vordingborg.
Musikskolen ses her
optræde under Årets

Musikskole Dage i
Tivoli.


