
Otte containere er forvandlet til musikalske og 
kreative frirum med instrumenter og udstyr til fri 
udfoldelse og glæde for alle børn og unge i Varde  
og på Nordfyn. 

Målet med de Kreative Containere er at fremme 
børn og unges engagement i de kreative fag, både 
selvstændigt og i forbindelse med undervisning, ved 
at indrette containere med akustiske og elektroni-
ske instrumenter. Containerne er placeret på lokale 
folkeskoler og bliver brugt både i den obligatoriske 
musikundervisning i folkeskolen, i musikskoleunder-
visningen og til øvning og kreativ musikalsk udfold-
else før, i og efter skoletid. 

Alle kan benytte containerne, det koster ingenting 
og kræver kun, at man passer på tingene. Dermed 
er adgangen til musik og kultur blevet et reelt alter-
nativ eller supplement til fodboldbanen og anden 
idrætsaktivitet. 

Nye læringsmiløjer = engagerede børn 
Musikken og kunsten, der udfolder sig i containerne, 
skaber et miljø, hvor børn og unge mærker en anden 
ramme end i skolebygningerne, hvilket betyder, at de 
tager ejerskab for stedet. 

Samtidig er det hensigten at udvikle pædagogiske 
tilgange til musikken i feltet mellem skole og musik-
skole.

Desuden skaber containerne nye fysiske rammer 

for musikken og kunsten på skolerne, så børn får 
mulighed for at lege, eksperimentere og arbejde med 
musik - og på sigt andre kunstarter.

Containerne giver samtidig skolerne rammerne 
for nye læringsmiljøer, hvor langt flere børn er aktivt 
engagerede.

Containerne bruges i den obligatoriske musi-
kundervisning men er også et frirum og miljø for 
eleverne i frikvartererne til at fordybe sig individuelt 
på et instrument, eller lege, spille og være kreative 
sammen med andre.

Hos de 5. klasse-elever, som bruger containerne, 
er der tilfredshed at spore: 

”Det er fedt, at man selv har ansvaret, men det er 
også dejligt, at man får  opgaver i musik, så der ikke 
er fjol, men mere  fokus på at spille” 

“Det er fedt selv at bestemme, hvilket  instrument, 
man spiller på i containerne, det er der ikke altid 
plads til i musikundervisningen.” 

 Citater: Elever i 5.klasse
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