
Beretning 2019 

1. Bestyrelsen 
I november 2018 skete der en stor udskiftning i Musikskolens bestyrelse. Afgående bestyrelsesformand, 
Henrik Sevaldsen, overdrog en musikskole med en god og gennem mange år stabil økonomi, som har muliggjort 
et højt aktivitetsniveau og arbejdsro.  
Gentofte kommune valgte i 2018 at indgå en 4-årige kontrakt, som giver Musikskolen et sikkert fremadrettet 
økonomisk grundlag. 
 
Den nye bestyrelse har lagt vægt på at diskutere skolens fremadrettede udvikling. Bestyrelsen vil gerne 
udvikle og styrke det interne fællesskab i Musikskolen, men også i hele huset, så vi kan se og mærke al den 
energi, som udfolder sig på Kulturskolerne samlet set. Vi arbejder med udgangspunkt i Gentofte Kommunes 
kulturpolitik: Sammen om kulturen, som hviler på fællesskaber, virkelyst, dannelse og mangfoldighed som 
bærende værdier. Vi vil over de kommende år arbejde for at styrke skolens ansigt udadtil. Vi mener det er 
den bedste måde at stå stærkt i en fremtid med faldende børnetal.  

2. Økonomi 
Skolens aktivitetsniveau har medført nogenlunde konstante indtægter og udgifter. Året endte med 
et budgetteret underskud på knap 90 t. kr. Underskuddet skyldes, at bestyrelsen besluttede at bruge lidt af 
skolens egenkapital for at muliggøre skolens ønske om at indkøbe et nyt flygel. Resultatet er således 
økonomisk tilfredsstillende, og med en egenkapital pr. 31/12 2018 på 403.973 kr. Det er ikke bestyrelsens 
hensigt at opbygge en stor egenkapital, blot at sikre os kapital til dels at imødegå en eventuel nedgang i 
elevtallet, dels at kunne finansiere uforudsete udgifter eller spændende initiativer, der ikke kunne forudses 
på budgettidspunktet. Med en egenkapital i denne størrelsesorden er skolen fortsat økonomisk polstret til 
eventuelle fremtidige overraskelser. 
 
En del af lønudgifterne er gået til, at Musikskolen har varetaget den obligatoriske musikundervisning delvist 
på en folkeskole. Udgiften modsvares af en tilsvarende indtægt under øvrige indtægter og er således 
udgiftsneutral for Musikskolen. Samarbejdet har været godt, men skolen valgte desværre at opsige 
samarbejdet ved skoleårets udgang i 2019. 
 
Set i forhold til skolens samlede indtægter har tilskuddet fra Kulturstyrelsen procentuelt været fortsat 
relativt vigende i en længere årrække. Øvrige indtægter har i mange år befundet sig på et nogenlunde 
stabilt leje, hvis man ser bort fra dækningen af lønudgifterne til folkeskolearbejdet. Det fortsat relativt høje 
niveau for denne post skyldes en refusion fra Gentofte Kommune i forbindelse med, at Musikskolen har 
den administrative ledelse af Kulturskolerne på Duntzfelts Allé 8.  
 
Administrationsudgifterne styres stramt og ligger stabilt set over flere år.  

3. Undervisning og aktiviteter iøvrigt  
Pr. 28. august 2019 har skolen 1786 aktivitetselever. Af de 1786 er 726 instrumentalelever. Antallet af 
instrumentalelever er på samme niveau som samme tidspunkt i 2018, men antallet af holdelever er faldet 
en del, hvilket hovedsagligt skyldes, at samarbejdet med den folkeskole, hvor vi har varetaget den 
obligatoriske musikundervisning i indskolingen, er ophørt. En anden årsag til faldet er, at nogle skoler ikke 
længere er tresporede men nu kun tosporede, og den udvikling kan ses i antallet af elever, der deltager i 



Kompagnonordningen, hvor Musikskolen sender en lærer ud til de kommunale 0. klasser og underviser 
eleverne i 16 uger i deres hjemklasse.  
Skolen har med den gældende kontrakt med Kommunen søgt at fastholde det øvrige aktivitetsniveau 
fra 2018.  
Interessen for Musikkarrusel og Spirerock har igen i denne sæson samlet set været stor, hvilket lover godt 
for sammenspilsgrupperne fremover. Også vores initiativ med oprettelse af diverse skolekor for elever i 1. 
og 2. klasse, Sanglopperne, på udvalgte skoler er fortsat en succes. Rytmikundervisningen for de helt små 
elever er inde i en fortsat positiv udvikling. Denne aktivitet er til glæde for elever, forældre og lærere, og er 
en vigtig aktivitet i forhold til at forberede eleverne til den videre undervisning i Musikskolen.  
Bestyrelsen mener, at det er vigtigt at fastholde en stærk kultur omkring Musikskolens kor. Korene gør det 
muligt at skabe flotte resultater for både nybegyndere og øvede. I korene opbygges sociale netværk 
mellem eleverne og så er korene for mange elever det første møde med musikken og Musikskolen og en af 
de første musikalske præstationer, som eleverne oplever at være en del af. Derfor besluttede bestyrelsen i 
2019 at styrke korene ved at gennemføre 2-lærer samarbejde på alle skolens kor.  
 
I samarbejde med fire andre musikskoler: Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe, i det såkaldte Kvintorat, 
arrangerer vi fortsat en række instrumentspecifikke stævner for elever, der spiller hhv. 
strygerinstrumenter, guitar og blokfløjte. Kvintoratet har mange andre former for samarbejde, som er til 
gavn for elever, lærere og ledelser.  
 
I august 2019 deltog Musikskolen for anden gang i et fælles Kick-off for lærerne i de fem musikskoler, hvor 
lærerne kunne vælge sig ind på i alt 11 forskellige kurser fordelt over to dage. Bestyrelsen ønsker at støtte 
op om lærernes ønske om at lave aktiviteter, som styrker det faglige og sociale liv på og omkring 
Musikskolen. Kick-off projektet er en stor succes og samarbejdet med andre musikskoler har både faglige, 
sociale og økonomiske fordele. Det er fantastisk, at initiativet er ved at udvikle sig til en tradition. 
 
Musikskolen har også samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal musikskoler i de såkaldte 
4K-kommuner om et kompetenceudviklingsprojekt for i alt 16 lærere fra de fire musikskoler. Projektet har 
løbet over hele sæson 18/19 og har været udbytterigt både fagligt og i forhold til netværksdannelse på 
tværs af fag og musikskoler. Vi ser store fordele i at samle kræfterne på tværs af kommunegrænserne og 
undersøger muligheder for nye tiltag. 
 
Talentlinje er et tilbud, hvor et begrænset antal elever får mulighed for at dygtiggøre sig gennem udvidet 
undervisningstid suppleret med sammenspil, hørelære m.m. Derudover er Musikskolen en del af et 
mangeårigt talentudviklingsprojekt i samarbejde med Ballerup, Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk 
musikskoler, som er støttet af Statens Kunstfond. Samarbejdet gør det muligt at løfte ambitiøse faglige 
tilbud, og mødet med elever uden for Musikskolen skaber en betydelig social værdi.  Målet for Musikskolen 
er over en treårig periode at give eleverne plads og opbakning til at fordybe sig, afprøve hvor langt de kan 
nå på deres instrument og for nogen at forberede dem til optagelsesprøve på det 
konservatorieforberedende kursus MGK. Ordningen er en succes, og i denne sæson har vi optaget 8 elever 
på talentlinjen, så det samlede antal på talentlinjen er 12 elever.  
 
Bestyrelsen bakker op omkring Talentlinjen, fordi det er vigtigt at Musikskolen giver plads til udfordring og 
fordybelse for de elever som gerne vil, og fordi det styrker skolen at kunne samles om de flotte resultater.  
 
Musikskolen gennemførte igen i 2019 en projektuge, hvor den ugentlige undervisning blev erstattet af 
fællesaktiviteter – i år under temaet Brasilien. Initiativet er en videreførelse og videreudvikling af et initiativ 
fra 2017. Projektugen har til formål at styrke samarbejdet og sammenspillet på tværs i Musikskolen. 
Projektugen giver eleverne mulighed for at prøve sig selv af i nye sammenhænge og samtidig møde et nyt 
socialt fællesskab. Samtidig giver projektugen et opbrud i lærernes arbejdsrutine, og mulighed for at mødes 
på tværs omkring et fagligt og socialt fællesskab. Bestyrelsen mener, at projektugen er et vigtigt initiativ for 



at udvikle og styrke Musikskolens identitet, og vi glæder os til 2020, hvor fokus bliver på Argentina og 
tango.   
 
Det er bestyrelsens ønske at styrke musiske fællesskaber både inden for Musikskolen og med andre vigtige 
aktører i Gentofte. Derfor besluttede bestyrelsen i 2019 at støtte samarbejdet med Bunkeren. Musikskolen 
er nu en fast samarbejdspartner i Lift-off, som er et gratis tilbud for unge musikere i alderen 13-18 år, 
som gerne vil spille i band og lave deres egen musik. Underviserne på Lift-off er både medarbejdere 
fra Bunkeren og lærere fra Musikskolen. 
 
I flere år varetog Musikskolens den obligatoriske musikundervisning i indskolingen på Skovshoved Skole. 
Skovshoved Skole oplevede et kvalitativt løft af musikundervisningen, og der var stor gensidig tilfredshed 
med ordningen. Af økonomiske årsager blev Skovshoved Skole desværre nødt til at opsige aftalen pr. 1/8-
2019 og dermed selv stå for musikundervisningen. Vi håber på igen at kunne udvide dette samarbejde, og 
kunne hjælpe til med at løfte niveauet for musikundervisning i folkeskolen. 
 
Samarbejdet mellem Gentofte Musikskole og børneinstitutionerne i Kommunen er nogenlunde stabilt. Vi vil 
dog gerne ud i flere daginstitutioner, men oplever, at institutionerne er pressede på deres økonomi. Efter 
aftale kommer Musikskolen ud på den enkelte institution og laver rytmikundervisning for de helt små. Vi 
sætter stor pris på ordningen og arbejder fortsat for at styrke den, så flest mulige børn kan møde musikken 
tidligt i deres liv.  
 
I 2018 fik Kulturskolerne en ny hjemmeside. www.kulturskolerne.dk er hjemmeside for Drama, Billed og 
Forfatterskolen samt Kulturskolernes Kulturpakker. Der er et ønske i bestyrelsen om fortsat at udvikle 
Duntfeltz Alle 8, så huset kommer til at fremstå som et samlende og synligt sted i Gentofte med en stærk 
fælles identitet.  
 
At Musikskolen spiller en aktiv rolle i Kommunen, kan også aflæses af den fortsat stigende deltagelse af 
skolen i kommunale arrangementer som en samarbejdspartner, der naturligt inddrages. Musikskolens 
elever og lærere har atter i år medvirket ved talrige arrangementer og koncerter, herunder lokalt på de 
enkelte skoler. Tak til alle for entusiastisk medvirken.  

4. Arrangementer og koncerter i sæson 2018/19 
Musikskolens elever og lærere har medvirket ved talrige musikarrangementer og koncerter arrangeret 
lokalt på de enkelte skoler og på Kulturskolerne, særligt jule- og forårskoncerter/afslutningskoncerter. Ud 
over arrangementer inden for Kommunens grænser indgår GM også i samarbejde med andre musikskoler i 
københavnsområdet om at arrangere større stævner, hvor vore elever kan komme ud og spille sammen 
med andre.  
 
Udover ovennævnte aktiviteter har sæsonen indtil nu været markeret af følgende større arrangementer:  
- GentofteNatten  
- Projektuge på Kulturskolerne med temaet Brasilien  
- Julekoncert på Gentofte Rådhus  
- Julefest for rytmikelever på Kulturskolerne  
- Julesoiré i Hellerup Kirke  
- Jamaftener  
- Koncerter for eleverne på Talentlinien i samarbejde med Kvintoratet  
- Musikskolernes dage i Tivoli  
- Musikfestival på Kulturskolerne.  
 



Bestyrelsen ønsker at vi bliver ved med at videreudvikle og gøre vores arrangementer skarpere og endnu 
mere nærværende for både elever, lærerne og tilskuere. Arrangementerne og koncerterne er et vigtigt 
rum, som skal være med til at definere, hvad det vil sige at gå på Musikskolen.  
 
I forbindelse med X-factor finalen på TV2, var en elev fra musikskolen, Benjamin i finalen. Der blev på 
Musikskolen taget initiativ til at holde en finale aften, hvor alle elever var inviteret til at spise pizza, drikke 
sodavand og se Benjamin synge på storskærm i Musikskolens sal. Arrangementet blev en helt anden måde 
at mødes omkring musikken og styrke det sociale fællesskab mellem eleverne.    
 
Vi arbejder løbende på at udvikle projektugen til et arrangement, der styrker fællesskaberne i Musikskolen, 
både for eleverne og for lærerne. Via fællesskaber giver aktiviteterne endnu større mening og relationerne 
styrkes så vores brugere føler ejerskab og tilknytning til stedet.  
Vi arbejder også for at bruge projektugen som platform for at nå ud til andre i kommunen og som en del af 
den kommende projektuge i uge 12 i 2020 har vi sammen med Biblioteket arrangeret en koncert på 
Hovedbiblioteket med et professionelt tangoorkester, hvor en af Musikskolens lærere spiller med i. På den 
måde viser vi andre borgere i kommunen, hvad Musikskolen kan og står for. Der er også planer om andre 
samarbejder med aktiviteter i projektugen, der rækker ud over Musikskolens sædvanlige virke. 

5. Musikskolelærere  
Der er i indeværende sæson i alt 41 lærere tilknyttet skolen. Ansættelse ved en musikskole er i sagens natur 
usikker, idet det faktiske behov for undervisning først er kendt, når tilmeldingsfristen er overstået. Det er 
bestyrelsens ønske at knytte lærerne så fast til skolen som muligt og udvide det gennemsnitlige timetal for 
den enkelte.  
 
For at kunne tilbyde kvalificeret undervisning på alle niveauer lægger skolen stor vægt på at tilknytte lærere 
med musikfaglig og -pædagogisk uddannelse og erfaring til skolen. Vi takker lærerne for deres entusiastiske 
arbejde for skolen.  
 
Implementering af det nye arbejdstidssystem tilbage i 2016/17 evalueres og udvikles stadig. Det nye system 
var en stor omvæltning, men der arbejdes konstruktivt på at udvikle og tilpasse de nye muligheder, som 
systemet har givet. Bestyrelsen ser frem til at udvikle et tættere samarbejde og dynamik med lærerne 
gennem de nye faglige udvalg.  

6. Musikkoordinatorerne  
Musikkoordinatorerne ved de kommunale skoler udgør et vigtigt bindeled i det daglige arbejde. 
Musikskolen har koordinatorer på alle 11 folkeskoler. Det er et utrolig vigtigt samarbejde, som styrker 
relationen mellem Musikskolen og folkeskolerne. Vi vil gerne sige tak for den store indsats der ydes i 
forbindelse med undervisningen og ikke mindst i forbindelse med arrangementer og koncerter på skolerne.  

7. Den daglige ledelse  
Ligesom tidligere år kan vi konstatere, at der er styr på alle administrative funktioner. Det er en 
udfordrende opgave at administrere Gentofte Musikskole og Kulturskolerne og pleje og den ånd, som 
hersker i skolen, og som det er bestyrelsens mål at bevare og udvikle.  
 
Det er skolens mål at holde administrationsudgifterne nede, men samtidig sikre tilstedeværelsen af hele 
det apparat, der er nødvendigt, for at en skole af vores størrelse kan fungere på et effektivt og forsvarligt 



niveau, der imødekommer de behov og krav, eleverne og deres forældre, lærerne, vore 
samarbejdspartnere samt offentlige myndighed har til skolen.  
 
Det er et stort arbejde at få lokaleforhold og undervisning til at passe sammen og få taget hensyn til såvel 
elevers som læreres berettigede ønsker om gode undervisningstidspunkter. Dertil kommer administration 
af elevbetalinger, lærerlønninger, forhandlinger med Kommunen og andre samarbejdspartnere. 
Bestyrelsen vil gerne takke skolens daglige ledelse og administration for en stor og dygtig indsats. 

8. Elev/hjemsamarbejde  
Vores nyhedsbrev GM-nyt, er et elektronisk nyhedsbrev, som orienterer om skolens virke og 
arrangementer. Vi har indtil nu udgivet 3 nyhedsbreve i 2019 og regner med at udgive 3-4 i 2020. Vi har kun 
modtaget positive reaktioner på denne form for kommunikation. Musikskolens 
elevadministrationsprogram SpeedAdmin sikrer mulighed for elektronisk kommunikation med elever og 
forældre; det er både nemmere og hurtigere, og så er vi ikke afhængige af papir og porto. Musikskolen har 
en side på Facebook, ”Gentofte Musikskole”, hvor det er muligt at følge med i skolens daglige liv og 
kommentere opslag.  
 
Det er bestyrelsens mål, at videreudvikle Musikskolens kommunikationsplatform. Budgettet er meget 
begrænset, men vi ønsker at udvikle, hvordan vi fortæller historien om hvem Musikskolen er – både når du 
møder den på Duntzfelts Alle eller i folkeskolen.  

9. Støttekredsen 
Som andre foreninger har den selvejende institution Gentofte Musikskole en støttekreds af passive 
medlemmer. Vi takker alle, der har meldt sig ind i støttekredsen, og håber på deres fortsatte velvilje, og på 
at flere vil melde sig ind og arbejde for at udvikle kredsens muligheder for indflydelse på Musikskolens 
hverdag.  

10. Handleplan for 2020  
2018 indgik Musikskolen en 4-årig driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Den afløste de tidligere 
kontrakter, som har været et meget væsentligt element i sikring af skolens udvikling fra en beskeden 
musikskole med begrænsede muligheder til at være den samlende musikskole, der kan sikre Kommunens 
børn og unge mulighed for at dyrke deres musiske interesserer på en givende og stimulerende måde. Et 
vigtigt element i aftalen er opfølgningen, der giver såvel Musikskolen selv som Kommunen en klar 
fornemmelse af, at skolen når sine mål og samtidig åbner for dialogen mellem parterne om, hvilken vej vi 
ønsker Musikskolen skal udvikle sig.  
 
I hele forløbet omkring dannelsen af Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8 og indgåelse af ny driftsoverenskomst 
har det været og er fortsat bestyrelsen magtpåliggende at sikre skolens fortsatte eksistens som selvejende 
institution.  
 
Som det fremgår af ovenstående, har Musikskolen været deltagere ved en række forskellige arrangementer 
og koncerter. Det er fortsat vores mål at være repræsenteret i denne udadvendte form. På det 
pædagogiske område vil skolen fortsætte den kurs, der blev lagt for år siden, med et bredt udbud af 
musiske aktiviteter til børn og unge, således at der er et kvalificeret tilbud til alle uanset alder. Det skal 
derfor være muligt at modtage undervisning i Musikskolen fra de tidligste år og til det fyldte 25. år. 
Musikskolen har etableret en rød tråd gennem sine aktiviteter, så der hele tiden er naturlig udvikling og 
udfordringer i aktiviteterne, og skolen vil fortsætte med at udvikle disse tilbud.  



 
I forlængelse af lærernes nye arbejdstidssystem har det været muligt at nedsætte en række arbejdende 
udvalg, der beskæftiger sig med hhv. pædagogisk udvikling, branding, koncerter/aktiviteter og 
projektugen.  
 
Pædagogisk udvalg arbejder på at udvikle vores tilbud, så de kan fastholde nuværende og tiltrække nye 
elever. Brandingudvalget har stået i spidsen for udarbejdelsen af en vision for Musikskolen, som blev 
vedtaget i bestyrelsen i november 2017. Siden har udvalget arbejdet med branding internt og eksternt og 
er nu i gang med at se på Musikskolens visuelle identitet.  
Koncert- og aktivitetsudvalget udvikler nye koncepter og stiller forslag om justering af det samlede koncert- 
og aktivitetsudbud. Projektugeudvalget planlægger og arrangerer den årlige projektuge, hvor den 
almindelige undervisning erstattes af fællesaktiviteter og workshops. Udvalgenes arbejde udmønter sig 
løbende i konkrete tiltag.  
 
Da Musikskolen vægter sammenspil højt, vil vi også i 2020 forsøge at få elever til primært at vælge 
instrumenter, der kan indgå i forskellige former for sammenspil og orkester. Der gennemføres således i 
foråret forskellige arrangementer på Kommunens skoler, hvor grupper optræder og instrumenter 
præsenteres.  
 
Skolen vil fortsat indgå i samarbejde med andre musikskoler, så vores elever kan komme ud og afprøve sig 
selv i større grupper.  
For at sikre også vores største talenter et tilbud vil vores talentlinje også i de kommende år optage elever, 
så vi hele tiden har ca. 15 elever på linjen. I forlængelse heraf ser vi frem til samarbejdet med vore 
samarbejdspartnere blandt de øvrige musikskoler om fælles indsats for at forbedre talentelevernes 
udviklingsmuligheder.  
 
I august 2018 vedtog Gentofte Kommune en kulturpolitik, som har fire bærende værdier: Fællesskab, 
virkelyst, dannelse og mangfoldighed. De fire værdier vil være omdrejningspunkter for Musikskolens 
handleplaner. Driftsoverenskomst og handleplaner m.v. kan findes på vores hjemmeside.  
 
BESTYRELSEN  


