
Ny statistik for musik- og 
kulturskoler

Webinar fredag den 11. marts 2022

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



Lovgrundlag og arbejdsgrupper

Bekendtgørelse om musikskoler:

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

Arbejdsgruppe:

Andreas Riegels Vestergaard Fuldmægtig Kulturministeriet

Henrik Huusom Specialkonsulent Danmarks Statistik

Niels Græsholm Musikskolekonsulent SLKS

Rasmus Byg Administrativ leder Køge Musikskole

Palle Friborg Kjeldgaard Kulturskoleleder Kulturskolen Viborg og 
næstformand i DMKs bestyrelse 



DMKs formål med  arbejdet  

DMKS statistik udvalg:
•Thomas Winther, formand DMK, leder Køge Musikskole.
•Lotte Trangbæk, generalsekretær DMK.
•Jan Jacobsen, leder Aalborg Kulturskole, medl. bestr. 
•Palle Friborg Kjeldgaard, leder Kulturskolen Viborg, næstformand DMK bestr.

•Fremme synlighed og politisk troværdighed for landets musik- og 
kulturskoler. 
•Større grad af sammenhæng mellem kommunal og national indberetning.
•Begrænset merarbejde i alles interesse.
•Den enkelte skoles andel af den nationale mangfoldighed.



Ny Musik- og Kulturskole statistik
• Fremtidssikret kulturskolestatistik, retvisende og troværdig. 

• Indeholder alle aktiviteter inkl. samarbejder, korte projekter og publikum.

• Forbedring af eksisterende statistik i samarbejde med Danmarks Statistik 
og Speedadmin.

• Tilstræber enkelhed og begrænset merarbejde.

• DMKs oplæg og kategorier fra november 2019  implementeres i 2021-22

• Endelig beslutning KUM, Danmarks Statistik og DMK 2. december 2020. 

• Information og vejledning fra 28. april 2021 og 11. marts 2022.

• Gældende fra skoleåret 1. august 2021- 31. juli 2022. 

• Første resultat kendes ultimo 2022. 

• Evaluering efter to år ultimo 2023. 



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.
4. Der sikres bedre kvalitetskontrol af indberetninger i samarbejde med DMK, 

Danmarks Statistik og speedadmin.  
5. DMK har udarbejdet nyt excel skema, for indberetning af kategori 2 og 3, som 

stilles til rådighed for DMKS medlemmer. Der indtastes løbende i 
indtastningsark, som er koblet til Virk skema.

6. Der udarbejdes nyt Virk skema i forbindelse med den årlige afrapportering til 
brug i oktober 2022.



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 arrangementer/besøgende. Ikke CPR-båret.

• Grundlæggende princip for kategori 2 og 3: 

• 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.
•Nuværende fagkoder bibeholdes med enkelte ændringer.
•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 = tilmeldte elever.
•Unikke elever = antal CPR elever.
•Unikke elever til og med 24 år. Unikke elever ældre.



Kunstarter
•Der er i alt 9 kunstarter/fag:

•Musik med fagkoder.

•Visuel kunst inkl. billedkunst, skulptur, installation 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.

•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, 
kulturklasser mv.
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 benævnes 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, evt. 
kunstart/er, og antal publikum/besøgende fremgår. 





Kategori 1 fagkoder og fejlretning
•Fagkoder sikrer en ensartet indberetning af aktiviteter til Danmarks Statistik. 

•Relativt få ændringer:

•Kunstarternes benævnelse konsekvens rettes.

•De tre aldersgrupper for forskoleundervisning samles i en aldersgruppe, som 
efterfølgende alders adskilles af Danmarks Statistik.

•Instrumentale fagkoder skelner fortsat ikke mellem genrer.

• Sammenspils fagkoder uændret og her skelnes mellem genrer i en vis grad.

•For hver person kan der kun være én aktivitet pr. fagkode, dvs. at flere tilmeldinger 
til samme fag i løbet af sæsonen kun tæller som én aktivitet.  Danmarks Statistik 
efterbehandler speedadmins ’rå data’ og sikrer denne fejlretning.

•Elev gennemstrømning. 

•Nye fagkoder vil blive ændret forud for skoleåret 2022-2023. 



Kategori 1 og Virk skema
•Talentindsats overgår til Virk skema.

•Talent elever er særligt udvalgte elever som modtager ekstra undervisning 
uden tilsvarende merbetaling.

•MGK indberetning til KUM bliver CPR båret.

•’De rå data’ giver fortsat Danmarks Statistik mulighed for at analysere 
fastholdelsesgrad, elevforløb, socioøkonomiske forhold med videre.

•Det anbefales at orientere sig om egen skole på Danmarks Statistik.

•Virk skema indeholder fortsat spørgsmål om organisering, generelt 
prisniveau, kontaktlærere med videre.

•Virk skema udvides med kategori 2 og 3. 

•Nyt Virk skema tages første gang i brug i oktober 2022. 



Information 

Oversigt over information i forlængelse af dagens webinar:

•Slides fra dagens webinar og vejledning.

•Indtastningsark til Virk fra DMK til kategori 2. og 3. og vejledning (3 bilag) 

•Oversigt over fagkoder inkl. kommende ændringer.

•Information om lovgrundlag for samarbejde med folkeskole. (2 bilag)

Dagens webinar forbliver tilgængeligt på DMKs hjemmeside.

Desuden henvises til DMKs hjemmeside

www.dmkskoler.dk 



Spørgsmål
• om forståelse af kategorier og fagkoder til Palle Friborg Kjeldgaard: 

pakj@viborg.dk 

• af principiel karakter til Lotte Trangbæk DMK: lt@dmkskoler.dk 

• om DMKs indtastningsark til Rasmus Byg: rasmus.byg@koege.dk

• om lovgrundlag og bekendtgørelse om samarbejde med folkeskole og 
musik- og kulturskole til Niels Græsholm: ngr@slks.dk

• Spørgsmål om brug af Speedadmin rettes til Speedadmin.


