
Temamødet 
 
Musik unik (El systema) 
På Tovhøjskolen. 
 
Helhedsskole, 350 elever, Ghetto børn, lederen har en socialpæd.baggrund. Skole og 
SFO er smeltet sammen. 
Skolen har mange musisk fag-lærer. 
Projektpengene bliver fortrinsvis brugt til at frikøbe musikskolelærere til arbejdet. 
 
Set fra Tovhøjskolen : 
1 
Personale : 
Har udviklet et løft i musikfagligheden på Tovhøjskolen. 
 
2 
Elever: 
Disciplinering….Glæde ved musik, del af fællesskabet. 
Musik kan noget universelt. 
Man  får resultat ved lidt slid. 
De oplever at få identitet. 
 
3 
Skolen : 
Forældre kommer, også de, der er svære at nå (og om noget positivt) 
En god historie for skolen. 
Kvalitetssikrer skole. 
 
Set fra Århus Musikskole 
Musiskskolen har set, at den kunne komme ind i folkeskolen via El sistema. 
Skoleverdenen er meget anderledes. 
Man skal arbejde med andre ting… Sociale ting,  
 
Hele klassen er med, man arbeder i grupper på 3-4 børn. Fungerer, men har svært ved 
det…Mangler soloundervisnigen : tid til den enkelte / fordybelse 
Mentorordning: Århus symfoniorkster har 4 ind over, men de er ikke meget inde i billedet. 
Musikunik vil hellere bruge store elever, rollemodeller. 
Skoleleders svar : 
Hvordan får man matrixen til at gå op ? 
Det er dyrt at lave soloundervisning i forhold til klasseundervisning 
 
Nødvendigt : 
Samarbejde mellem faggrupper ( musiklærer , pædagog, lærer),Kulturmøde 
 trygt klima, 
Åben kommunikation, forventningsafklaring., målsætning. 
 
Vælg en skole hvor skole der kan dele vision og hvor personalet har kvalifikationer der 
matcher. ( kan koordinere, vidensdele, lede personale) 



Kan det overføres til helhedsskolen ? 
 
En mulighed 
 Folkeskolen køber lærerkræfter i f.eks 8 timer  -   supplement til en hel stilling. 
Salg af knowhow- pakker  ( kor, musicalhjælp .kurser  etc.) 
 
Pæd udfordring : 
Musiklærer- Kollega-sparring : ”hæng” dig på klasselæreren. hvad gør jeg når? 
Musikskolelærer-arrogancen…hvordan kommer man ud over den? 
 
 
 
Opsamling 
 
I uge 10 bliver der møde omkring helhedsskolen ( besøg af kulturministeren)  
 
Forslag : 
paneldiskussion………… 
Denne historie vil være god at bringe i spil. 
F eks  4 case storys….. 
 
Vi skal tænke en klassisk Folkeskole, hvordan kan vi samarbejde. 
For musikskolerne er helhedsskolen  er en chance, - intet problem ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 


