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Notat vedr. skoleorkestervirksomhed på 

Silkeborg Kommunes skoler  
 

Nærværende notat vedrører de tre skoler i kommunen, hvor der er skoleorkestre med en 

fælleskommunal medfinansiering: Balleskolen, Sejs Skole og Skægkærskolen.  

 

Ramme  

Skægkærskolen, Sejs Skole og Balleskolen modtager i skoleåret 2014/15 et tilskud fra 

Skoleafdelingen på 180.000 kr.  

Tilskuddet gives til at tilbyde orkesteraktiviteter til skolens elever jf. Folkeskolelovens § 3, stk. 

6.  

 

Organisering  

Skolens leder har ansvaret for, inden for rammerne af Folkeskolelov, Lærings- og 

Trivselspolitik samt MindSet for Social inklusion, at tilrettelægge og organisere undervisningen.  

Det er en forventning, at der på hver enkelt skole organiseres såvel blæserskole som  

orkesteraktiviteter for skolens elever.  

Skolens leder afgør i forbindelse med fagfordelingen, hvem der i det kommende skoleår  

varetager undervisningen og ledelsen af skoleorkesteraktiviteterne. Opgavens indhold aftales  

mellem den pågældende underviser og skolelederen.  

 

Samarbejde  

Folkeskolelovens § 3, stk. 4: ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af 

partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- 

og kulturskoler, med lokale fritidshjem og ungdomsklubber og med de kommunale eller 

kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af 

folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.  

Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter 

principper for samarbejdet.”  

 

Der er tradition for, at de tre skoleorkestre samarbejder tæt med orkesterforeningerne, hhv. 

Balleskolens Brass Band, Skægkær Blæserne og Sejs Blæserne.  

 

Samarbejdet mellem den enkelte skole og den stedlige orkesterforening er baseret 

på følgende præmisser 

Instrumenter til brug i blæserskolen købes, ejes og vedligeholdes af orkesterforeningen. 

Foreningen kan opkræve leje af instrument. 

 

Undervisningen i frivillig musik, ”blæserskole”, er (bortset fra evt. leje af instrument) 

vederlagsfri og foregår uden binding til indmeldelse i orkesterforeningen. Undervisningen 

tilbydes til alle børn.  

Blæserskole er for elever indmeldt på skolen. Undervisningen kan finde sted i eller udenfor 

skoletiden.  

Skolen tilbyder orkesteraktiviteter for børn, der er indmeldt på skolen.  
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Orkesterforeningen beslutter egne kriterier for optagelse af medlemmer i orkesterdelen.  

Orkesterforeningen har egen bestyrelse og økonomisk ansvar for egne midler, indhentet ved 

f.eks. kontingenter og sponsorater. Orkesterforeningen ansætter og lønner selv 

orkesterleder/dirigent. Der er tradition for, at denne person også underviser eleverne i 

blæserskolen, men det er ikke en forudsætning.  

 

Silkeborg Kommune ønsker i løbet af efteråret 2014 at etablere en formel samarbejdsaftale 

med de tre orkesterforeninger med følgende målsætning og motivation, vision og 

succeskriterier:  

 Folkeskolereformen har som sit overordnede formål, at alle elever skal lære mere. Blandt 

skolereformens øvrige mål er det et politisk ønske, at folkeskolen i højere grad skal åbne 

sig mod omverdenen. Her vil det være naturligt at inddrage forskellige interessenter og 

aktører i forslag til reformens konkrete udformning i Silkeborg Kommune.  

 Målsætningen er at understøtte det allerede eksisterende samarbejde mellem 

skoleorkestrene og orkesterforeninger bl.a. m.h.t. fælles brug af lokaler og lærerkræfter, 

men også med hensyn til at udvikle nye samarbejdsformer og projekter sammen, der kan 

indgå i skoledagen. Der vil være flere niveauer i samarbejdet såsom undervisning i de 

understøttende timer samt projekter, der indgår i den længere og mere varierede 

skoledag, den åbne skole og på sigt profilskole.  

 Visionen er, at skoledagen brydes op af bevægelse og kreative indslag, samt at eleverne 

gives muligheder for differentieret undervisning i løbet af dagen.  

For eleven vil skoledagen være en læring i en mangefacetteret palet af fag, der giver 

mulighed for individuel fordybelse og oplevelse af social sammenhæng. 

 

Skoleafdelingen og repræsentanter fra Skægkærskolen, Sejs Skole og Balleskolen samt 

Balleskolens Brass Band, Skægkær Blæserne og Sejs Blæserne, den 14. august 2014 


