
Ny statistik for musik- og 

kulturskoler

Vejledning pr 11. marts 2022

§ 13. Musikskolen skal en gang om året indberette statistik
til Danmarks Statistik efter Kulturstyrelsens retningslinjer.



Principper ny statistik
1. For enhver indberetning i alle kategorier gælder, at skolerne udelukkende 

indberetter undervisning/konfrontationstid og aktiviteter for egne 
medarbejdere, eller for gæstelærere engageret af den pågældende skole. 

2. I kategori 1 og 3 indberetter skolerne alene egne aktiviteter. I kategori 2 
indberettes samarbejdsaktiviteter. 

3. Kategori 1 indberettes fortsat via speedadmin. Ønsker skolen direkte 
indberetning til Danmarks Statistik via anden teknologisk løsning er dette 
også muligt.

4. Skolerne er ansvarlig for korrekt og rettidig indberetning.



De tre kategorier
• Kategori 1: Nuværende statistik. Undervisning mv. CPR-båret registrering. 

• Kategori 2: Samarbejder i 4 grupperinger. Ikke CPR båret.  

• Kategori 3: Korte projekter og publikum/besøgende. Ikke CPR-båret.

• Grundlæggende princip for kategori 2 og 3 korte projekter: 

• Undervisningens indhold = kunstart.

• Undervisningens omfang = antal undervisningstimer/konfrontationstimer. 

• Antal elever. 

• Indberetning følger skoleåret fra 1. august til 31. juli.



Kategori 1
•Eksisterende indberetning med mindre ændringer.
•Der indberettes fortsat via speedadmin med CPR båret indberetning.
•Enkelt ændringer i fagkoder jf oversigt.
•For musik er der fortsat følgende overordnede grupperinger:
•Forskolelever 0-9 år
•Instrumental/sang undervisning. Solo og hold.

•Sammenspil fx orkestre, kor, bands mv. 

•Øvrige musik fx hørelære, lydteknik mv.

•Aktivitetselever = elever som har modtaget undervisning.
•Unikke elever = antal CPR elever.
•Der skelnes mellem elever til og med 24 år og ældre elever.



Kunstarter
•Der er i alt 9 kunstarter/fag:

•Musik med fagkoder.

•Visuel kunst inkl. billedkunst, skulptur, installation, arkitektur mv.

•Håndværk og design.

•Scenekunst inkl. drama, teater, musical. 

•Dans inkl. modern dance, ballet, breakdance, folkedans mv.

•Film og animation.

•Skrivekunst inkl. forfatter, litteratur mv.

•Medier.

•Øvrige. Inkl. tværæstetiske aktiviteter. 



Kategori 2 samarbejder
• Dagtilbud. 
• Folkeskole.
• Ungdomsuddannelser og ungdomsskoler
• Øvrige i 4 kategorier: 
• Folkeoplysning, inkl. aftenskole og lign.

• Videregående uddannelser, inkl mellemlange professions uddannelser mv. 

• Sociale og sundhedsmæssige formål. 

• Øvrige  

• Ikke CPR båret.

• De store tals lov.



Kategori 2 dagtilbud
•Indberettes med

•Kunstart, 

•Antal børn, 

•Antal undervisningstimer 

•Alder: 0-2 år (vuggestue) 3-6 år (børnehave)

•Ex. På beregning af samlet antal undervisningstimer: 12 besøg, 60 min pr 
besøg, i alt 12 timers undervisning.

Al undervisning beregnes i forhold til konfrontationstid med børnene.

I tilfælde hvor antal børn varierer i et forløb indberettes gennemsnitligt antal 
børn, evt. baseret på skøn. 



Kategori 2 folkeskole
•Indberettes med
•Kunstart, 
•Antal elever, 
•Antal undervisningstimer 
•Klassetrin 0. til 10 klasse.
•Kategori jf. lovgrundlag, obligatorisk, valgfag, frivillig, understøttende, kulturklasse.
•Indberetning under kategori 2 samarbejder med folkeskoler kan også omfatte 
samarbejder med friskoler og private grundskoler.

•Ex. På beregning af samlet antal undervisningstimer: 36 besøg, 45 min. pr. besøg, i 
alt 27 timers undervisning.
Al undervisning beregnes i forhold til konfrontationstid med eleverne.
I tilfælde hvor antal elever varierer i et forløb indberettes gennemsnitligt antal 
elever, evt. baseret på skøn. 



Folkeskole-samarbejdets  lovgrundlag
Undervisning jf Folkeskoleloven: 
•Obligatorisk 1-6 klasse, 
•Valgfag 7-9 klasse, 

•Understøttende, 

•Frivillig.

Samarbejder som ikke er omfattet af folkeskoleloven benævnes 
Kulturklasser fx kompagnonsamarbejde, orkestermester, musikklasser, 
samarbejde andre kunstarter.
Der henvises til vejledning i forhold til lovgrundlag for samarbejde mellem 
folkeskole og musik- og kulturskole.
Indberetning i kategori 2 samarbejder med folkeskoler kan også omfatte 
samarbejder med friskoler og private grundskoler. Sådanne samarbejder som ikke er 
omfattet af folkeskoleloven indberettes under kulturklasser.



Kategori 2 ungdomsuddannelser 
og øvrige.
•Ungdomsuddannelser og ungdomsskoler indberettes med

•Kunstart, 

•Antal elever, 

•Antal undervisningstimer 

•Øvrige indberettes med

•Kunstart, 

•Antal elever/deltagere, 

•Antal undervisningstimer

•Formål: Folkeoplysning, videregående uddannelser, sociale formål, øvrige.  





Kategori 3 korte projekter
Korte projekter forstås som f.eks. workshops, kurser, stævner, mesterklasse 
og lign. 

Et  forløb på mere end en dag kan f. eks være af en uges varighed 
(sommerstævner og lign) eller projekter fordelt over flere dage.

Korte projekter er aktiviteter som ikke pt. indgår i kategori 1. 

Korte undervisningsforløb på f. eks 6-10 uger, 3 måneder, halvårligt med 
videre indgår fortsat i kategori 1. 

I tvivlstilfælde træffer den enkelte skole beslutning om, hvorvidt et forløb 
indgår i kategori 1 eller 3.

Der må ikke finde dobbelt registrering sted. 



Korte projekter.
Korte projekter indberettes med: 
• kunstart, 
• antal dage, 
• antal deltagere, 
• antal konfrontationstimer.
Eks på beregning af konfrontationstimer ved kort projekt:
1 lærer i tre dage a 8 timer = 24 timer.
Derudover 2 gæste instruktører 1 dag a 4 timer = 8 timer.
I alt 32 timer.
I tilfælde hvor antal elever varierer i et forløb indberettes gennemsnitligt antal 
elever, evt. baseret på skøn.
For korte projekter, som arrangeres i samarbejde mellem flere skoler indberettes 
aktiviteten af værtsbyen/skolen.



Kategori 3 
publikum/besøgende
•Indberettes med
•Type: koncert, forestilling, fernisering/udstilling, øvrige.  
•Antal arrangementer. 
•Antal besøgende.

§ 2 Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø. 
Besøgende er gæster/publikum ved arrangementer, arrangeret af musik- og kulturskolen.
Ved arrangementer med billetsalg indberettes antal billetter og ved arrangementer uden 
billetsalg indberettes efter optælling på dagen og evt. skøn.  
Alle publikumstal i kategori 3 indberettes på baggrund af kalender, hvor dato, type, 
kunstart/er, og antal publikum/besøgende fremgår. 




