
Handleplan Gentofte Musikskole 2019 

Musikskolen arbejder med delmål, der relaterer sig til de fire bærende værdier i Gentofte Kommunes 

Kulturpolitik: Sammen om kulturen. Handleplanen understøtter desuden Gentofte Musikskoles formål og 

udmønter Gentofte Musikskoles vision. 

Værdigrundlag 
Vision i Gentofte Kommunes kulturpolitik: Sammen om kulturen 

Kultur binder os sammen og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af 

virkelyst, dannelse og mangfoldighed. 

 

Fire værdier bærer visionen 

• Fællesskaber 

• Virkelyst 

• Dannelse 

• Mangfoldighed 

Vision Gentofte Musikskole 

Gentofte Musikskole vil være en attraktiv, synlig og markant medspiller i Gentofte Kommunes kulturliv. 

En skole, hvor  

• eleverne opbygger identitetsskabende fællesskaber, og oplever undervisning og aktiviteter, som 

giver musikalsk udvikling, sociale og personlige kompetencer, glæde og almen dannelse 

• alle møder høj faglighed og engagement  

• åbenhed og fleksibilitet præger mødet med omverdenen 

 

Delmål for 2019: 
Bestyrelsen har besluttet nedenstående delmål i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019, som 

understøtter visionerne. 

Fællesskab 

Vi udvikler aktiviteter, der understøtter musikalske fællesskaber for eleverne, både fagspecifikke og på 

tværs. Som en del af et forpligtende musikalsk fællesskab udvikler eleverne personlige og musikalske 

kompetencer.  

Handleplan for 2019:  

Aktivitet: I forbindelse med gennemførelse af Undervisningsmiljøvurdering (UMV) i 2019 

undersøges bl.a. elevernes ønsker i forhold til fællesaktiviteter. Især klaver- og trommeelever 

formodes at have behov for fællesaktiviteter. 

Forventet resultat: Musikskolen får udviklet nye aktiviteter, der er forankrede i elevernes egne 

idéer og ønsker. 

Effekt: Eleverne skaber flere relationer i Musikskolen og føler større tilknytning til stedet. 



Virkelyst 

Vi opfordrer eleverne til at arrangere aktiviteter selv og støtter dem i udvikling og gennemførelse af de 

idéer de måtte have. 

Handleplan for 2019: 

Aktivitet: Vi vil arbejde for at få elevrepræsentanter i bestyrelsen og ad den vej arbejde med 

elevernes engagement, indflydelse og virkelyst. Vi vil udvikle en arbejdsform i bestyrelsen, som kan 

være meningsfuld for elevrepræsentanterne 

Forventet resultat: 1 elevrepræsentant og 1 elevrepræsentant suppleant i bestyrelsen fra 

november 2018.  

Effekt: Eleverne får større indflydelse og de tager mere ansvar for udvikling af aktiviteter. 

Dannelse 

Vi værner om læringsprocesser, der giver anledning til fordybelse og dygtiggørelse. Vi udfordrer eleverne i 

forhold til deres udgangspunkt og skaber derved udvikling og anledning til refleksion. Vi understøtter og 

udvikler elevernes kreativitet ved at tilbyde dem mulighed for at arbejde med egne skabelsesprocesser. 

Gennem arbejdet med musikken dannes eleverne som hele mennesker. 

Handleplan for 2019: 

Aktivitet: Vi arbejder med skabende processer og komposition på Talentlinjen, på 

sangskrivningshold og på computermusikhold. 

Forventet resultat: Eleverne kan i stigende grad præsentere egne værker 

Effekt: Elevernes musikalske læring nuanceres, og musikalsk kreativitet styrkes og udvikles. 

Mangfoldighed 

Vi arbejder for, at udbuddet af undervisningstilbud er mangfoldigt i forhold til genrer, instrumenter og 

undervisningsformer, og at der findes et meningsfuldt tilbud til enhver elev, der starter i Musikskolen. 

Vi arbejder også for at have en mangfoldighed i brugergruppen ved at anerkende forskellige 

borgergruppers behov og udvikle tilbud, der imødekommer disse behov.   

Handleplan for 2019: 

Aktivitet: Pædagogisk udvalg arbejder med en gennemgang af det samlede udbud af 

undervisningstilbud med henblik på at sikre tidssvarende, relevante og meningsfulde muligheder 

for nye og nuværende elever. Klippekortet evalueres og justeres, hvis nødvendigt, og andre former 

for fleksibilitet som f.eks. mulighed for undervisning i skoletiden undersøges.   

Forventet resultat:  En bred vifte af tilbud i musikskolen, som tilgodeser forskellige ønsker og behov 

i målgruppen. 

Effekt: Nuværende elever fastholdes i Musikskolen og nye typer elever melder sig ind. 

 

Handleplanen er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 29. november 2018. 


