
Musikskolen underviser 
hele klasser 

Haderslev Kommune kan bryste sig af at have 52 
musikklasser fordelt på alle skolerne i kommunen. 
Det betyder at alle børn – i skoletiden – kommer til 
at spille på et instrument i minimum to år.

Initiativet er forankret i musikskolens strategi om, 
at alle børn i kommunen skal være en del af musik-
skolen. Det er en stor ambition – men folkeskolere-
formen har været løftestang for at få det muliggjort. 
I Haderslev kommune er der nemlig allerede et 
stort  samarbejde mellem musikskolen og samtlige 
folkeskoler. Musikskolen har de seneste syv år – i 
 samarbejde med kommunens folkeskoler – prøvekørt 
de musikpædagogiske, didaktiske og indholdsmæssi-
ge  forudsætninger for at lykkes med at undervise en 
hel klasse på samme instrumenttype.

Ideen er, at udvalgte klasser, fra 2. kl. og  opefter, 
udstyres med et klassesæt af instrumenter. I én 
lektion om ugen møder de en lærer fra musiksko-
len, der sammen med en skolelærer afholder timen. 
Indholdet er en nøje tilrettelagt instrumentalunder-
visning, der får alle i gang med at spille på instru-
mentet, og lære basale musikalske færdigheder.

Skaber vækstlag for musikken
Som i alle andre kommuner har Haderslev oplevet 
et markant fald i interessen for musikundervisning 

gennem de seneste par årtier. Derfor har musiksko-
len som deres mission på systematisk vis at udbrede 
kendskabet til aktiv musikudøvelse blandt kommun-
ens børn.

Initiativtagerne har været ambitiøse og tænkt alle 
børn i kommunen med i visionen. Og netop det har 
skabt stor lydhørhed på skolerne. På den måde kan 
Haderslev bryste sig af 52 musikklasser i kommunen.

Det vil sige, at de for nuværende når ca. 1.200 
børn. Målet er at genskabe et vækstlag for musikken 
– både den klassiske og den rytmiske – så der igen 
kan skabes en fødekæde.

Effekter af Haderslev-modellen
Underviserne oplever, at børnene i musikklasserne 
udvikler deres musikalske færdigheder ved at have 
en aktiv fordybelse i et instrument. De oplever også, 
at den dannende udvikling i musikkens fællesskab 
kan inkludere alle børn, når de spiller på det sammen 
instrument sammen. 

Vil du vide mere?  
Kontakt: Musikskoleleder Jesper Ry  
jery@haderslev.dk
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