
Til Børne- og Ungeudvalget

Svendborg Musikskole og Skårup Skole ønsker at danne Kulturskole og således danne skole for kultur i 
skolen.

Skårup Skole og Svendborg Musikskole har i en årrække haft et udvidet samarbejde med særlig indsats i 
børnehaveklassen og med blæserklasser på 4 og 5. årgang, dette vil vi gerne videreudvikle og lave en 
Kulturskole, hvor Skårup Skole profilerer sig som musik- og kulturfolkeskole i samarbejde med (bl.a.) 
Svendborg Musikskole. 
Det er drøftet og godkendt i bestyrelserne for Svendborg Musikskole og Skårup Skole

Formål:
Formålet er at intensivere fokus på at skabe hele mennesker gennem musik og kunstnerisk dannelse og 
være løftestang i forhold til at skabe mangfoldige læringsmiljøer og derigennem styrke elevernes ”åndelige 
BMI” samt intensivere og udvikle den praktisk musiske dimension med kreativt og musisk kløpulver. 
Vi vil i dette partnerskab styrke børn og unges musiske og kreative kompetencer og dannelse gennem hele 
skoleforløbet ved at udvikle relevant undervisning på alle klassetrin og med progression og kontinuitet 
gennem hele skoleforløbet for øje. Projektet tænkes samtidigt som en logisk videreudvikling af ”Musik til 
Svend”1.

Samarbejdet:
Svendborg Musikskole og Skårup Skole byder ind med hver sine fagligheder for i samarbejdet at skabe 
noget fælles tredje, der er større end summen af enkeltdelene. 

Projektet:
Grundstenen i partnerskabet er udvikling af tværfaglige samarbejder om udvikling af ”det fælles tredje”2 
mellem musikskole/kreative undervisere og faglærerne i folkeskolen. Med udgangspunkt i ”Music Mind 
Games”, der er en kreativ legende tilgang til elementær musikteori og begreber for 0-1 klasse og f.eks. 
”Matemusik”3, der kombinerer matematiske og musiske termer og derved understøtter begge fag, samt 
eksisterende ”Blæserklasser i 4-5 klasse, udvikles en progressiv musisk / kreativ ”rød tråd” gennem hele 
skoleforløbet.
Vi vil implementere elektronisk/data skabt musik (via PC/MAC), studioteknikker og ekspressive 
undervisningsformer, der kan understøtte og drage nytte af Idrætsskoleprojektet. Der vil i projektet være 
fokus på, hvad der taler til henholdsvis drenge og piger.

Økonomi:
Vi vil gerne have mulighed for at konvertere midler fra Svendborg Projektet under den udvidede ramme, og 
om muligt, søge midler til gennemførelse og udvikling af dette i Svendborg Kommune.

Med venlig hilsen

Jesper Rützou Rosenkilde     &      Steen Christian Knutzen
      Musikskoleleder                             Skoleleder på Skårup Skole

 

1 ”Musik til Svend”, der har skabt en ny generation af musikparate børn, der alle har stiftet bekendtskab med Svendborg Musikskole i to 
gange tolv uger inden 0. klasse

2 Finn Holst: Udvikling af læringsarenaer og undervisningsformer i det tredje felt, Unge pædagoger nr. 4, 2017 side 58-67

3 https://haderslevmusikskole.dk/matemusik/
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