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Aftalekontrakt 2015 og 2016 

 
1. Formål med aftalen: 
 
Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers 
Kommune.  
 
De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere 
udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for byrådet 
til at styre kommunen. 
 
Aftalen har desuden til formål at 

 skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlin-
ger, 

 koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mu-
lighederne for strategisk planlægning, og 

 skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for 
hvilken ramme dette skal foregå. 

 
Aftalens indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt afta-
leenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet 
kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige 
over/underordnelsesforhold.  
 
Denne aftale gælder for to år - for 2015 og 2016, og aftalen indgås mellem Randers Musik-
skole og Randers Byråd. 
 
 

2. Aftaleenheden: 
 
Lovgrundlag: 
Musikskolens virksomhed reguleres overordnet af Lov om musik fra 2000. Musikloven er æn-
dret ved flere lejligheder, senest i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen i 
2007, hvor musikskoler gøres lovpligtige.  
 
Musikskolens formål er i henhold til loven: 
”at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt 
i øvrigt at medvirke til fremme af det lokale musikmiljø”. 
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Målgruppe: 
Målgruppen for Randers Musikskole er borgere i Randers Kommune – primært børn og unge 
fra 0-25 år, men også voksne benytter sig af Musikskolens tilbud. Randers Musikskole sam-
arbejder med, og tilbyder decentral musikundervisning på folkeskoler med rimeligt elevgrund-
lag samt i daginstitutioner i Randers Kommune efter aftale med de pågældende institutioner. 
 
Det er musikskolens ønske, at Randers skal have en kulturskole, som udover musik, også 
tilbyder dans, drama og billedkunst samlet ét sted, med tilhørende mulighed for gensidig in-
spiration.  
Der er ingen tidsplan for etableringen, som i høj grad er afhængig af, at der findes kvalificere-
de undervisere, større, egnede lokaler samt at Kunstrådet vil yde samme støtte til deltager-
betalingen, som det er tilfældet ved musikskoleeleverne. Emnet drøftes, men er ikke afklaret.  
 
Det er musikskolens mål at opretholde og videreføre det høje faglige niveau, som kendeteg-
ner skolen i dag, og som er anerkendt hos de mange professionelle samarbejdspartnere. 
Randers Musikskole bruges som praktiksted for studerende fra konservatoriet i Århus  
 
Det er musikskolens mål i denne og kommende aftaleperioder løbende at udvikle og at forny 
skolens musiktilbud til eleverne ved at lytte til den enkelte elevs ønsker, forudsætninger og 
behov.  
Dermed skabes en rummelig musikskole, hvor der både er plads til eleven, som ønsker mu-
sikken for sjov, og til eleven, som har højere musikalske ambitioner. Alle skal føle, at de bliver 
modtaget engageret, indlevende og med oprigtig interesse i musikskolen. Til gengæld forven-
ter musikskolen en forberedt og engageret elev. Derfor er det også et mål at inddrage foræl-
drene i elevens musikundervisning, så de er medansvarlige for, at eleven øver sig hjemme. 
 
Det er musikskolens styrke, at interessen for musikskolens tilbud er meget stort. Ved sæson-
start 2014/115 var der elever på venteliste på de mest populære instrumenter, og musiksko-
len bliver løbende kontaktet af interesserede forældre og elever. 
 

Randers Musikskole - hvem er vi? 
 
Kontaktinformation  

Institution   Randers Musikskole 

Institutionstype  Kommunal institution 

Adresse Mariagervej 8 

Tlf.  86401955 

E-mail  post@randersmusikskole.dk 

Leder Jens-Erik Thomsen 

 
 
I sæson 2014/2015 har musikskolen 1.150 aktivitetselever, som har afleveret en skriftlig til-
melding til musikskolen og som pålignes en deltagerbetaling fordelt på fire årlige rater. Ele-
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verne fordeler sig med 542 elever til sammenspil og kor og 608 elever på instrumentalunder-
visning.  
Musikskolen forlænger tidligere års praksis med at tilbyde gratis sammenspilsaktiviteter og 
kor for instrumentaleleverne for at fremme det sociale miljø i musikskolen.  
 
Deltagerne på disse gratis hold er ikke registreret som elev i musikskolen, selvom der bruges 
lærerresurser.  
 
Randers Musikskole har et meget tæt samarbejde med Randers Kammerorkester, da musi-
kerne i Kammerorkesteret underviser i musikskolen som en del af deres ansættelse i orkeste-
retret. Musikskolen og Randers Kammerorkester afholder flere fælles arrangementer i sæso-
nens løb.  
 
Musikskolen tilbyder undervisning på de fleste af kommunens i alt 25 folkeskoler.  
 
Økonomi 
Tabel over indtægter og udgifter for Randers Musikskole (i kr.):  

1.000 kr/ 2015-priser Udgifter Indtægter Netto 

Lønsum samt lønrefusioner 
Driftsudgifter i øvrigt 
Rammebesparelse 
Statsrefusion 
Elevbetaling 

9.378 
721 
-66 

 
 
 

1.197 
3.032 

9.378 
721 
-66  

-1.197 
-3.032 

I alt 10.033 4.229 5.804 

 
Tabellen viser budgettet for 2015. Alle driftsudgifter er overførselsberettigede. Udgifter til 
energi fremgår ikke særskilt, idet udgiften indgår som en fast del af Musikskolens lejeudgift til 
Værket. 
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3. Udviklingsmål for aftaleenheden 
 

Udviklingsmål 1: 
 
Videreudvikling af musikskolens talentarbejde 
 
Randers Musikskole har siden 2006 tilbudt særligt interesserede elever deltagelse i musik-
skolens talentlinje/udvidet linje. Deltagelse i talentlinjen sker ved indstilling fra elevens instru-
mentallærer, og eleven skal så aflægge en lille prøve. Linjen indeholder dobbelt hovedfag til 
normal takst. Som ekstra tilbud indeholder linjen sammenspil, teori-hørelære, musikforståel-
se, værkgennemgang mm. Disse aktiviteter er uden deltagerbetaling, idet Randers Musiksko-
le i årene har fået linjen finansieret via ansøgt støtte fra Statens Kunstråd. I indeværende sæ-
son 14/15 har musikskolen modtaget 150.000 kr i støtte.   
 
 
Initiativer:  
 
Talentlinien blev etableret mens Randers Musikskole også var vært ved Musikalsk Grundkur-
sus. Ved tabet af MGK i 2009 blev fokus på linien større, da det nu var fra den elevgruppe vi 
skulle hente de elever, som havde større ambitioner med deres musikalske aktiviteter. 
Talentlinien bestod af elever på klassiske orkesterinstrumenter, da der fra statslig side var 
afsat puljemidler til styrkelse af netop de instrumenter. Nu er puljen væk og vi søger nu midler 
hvert år. Vi er så småt begyndt at spille på flere strenge  på talentlinien: 
 
Den velkendte klassiske, som har eksisteret i mange år med jævnlig udskiftning af eleverne. 
De undervises som beskrevet ovenfor. Vi vil nu gerne udvide tilbuddet med to initiativer, som 
er på forsøgsstadiet, nemlig Talentspirerne og en rytmisk talentlinie.  
 
Spirerne er et tilbud til talentfulde klassiske elever i alderen ca. 8 – 11 år, som udover deres 
hovedinstrument undervises i teori/hørelære og kammermusik i vekslende, mindre grupperin-
ger. 
 
Den rytmiske linie skal tilbydes elever i aldersgruppen 12 – 18 år og instrumenterne bliver den 
typiske rytmiske, trommer, guitar, bas, klaver, keyboard og sang. Eleverne skal således have 
et rytmisk instrument som hovedinstrument, og den rytmiske linie bliver dermed et sammen-
spilstilbud på højt niveau.   
 
 
Opfølgning: 
Resultaterne på den klassiske linie kan måles allerede nu. Ved Musikkens Dag på Værket 
præsenterer eleverne et flot program på flere timer, og ved ”Unge spiller Klassisk” bidrager 
Randers Musikskole med flere dygtige elever. I de seneste år er nogle af eleverne kommet i 
finalen. 



 6 

Vi vil følge Spirerne for at se på deres musikalske udvikling, da de er en naturlig fødekæde til 
den Klassiske linie, som ved initiativet vil få et højere indgangsniveau. 
Det samme vil ske med den Rytmiske Linie. I samarbejde med spillestedet Rocksann er der 
to årlige rytmiske koncerter, hvor de rytmiske talentelever skal medvirke sammen med musik-
skolens øvrige sammenspilshold. 
 
Som ovenstående 
 
 

Udviklingsmål 2:  
 
Styrkelse af samarbejdet med folkeskolen. 
 
Med indførelsen af den nye folkeskolereform, er disse forpligtet til at indgå samarbejde med 
musikskolen. Denne lovgivning sker i erkendelse af, at den længere skoledag kunne medfø-
re, at musikskolen ville miste elever som følge af, at musikskolens aktiviteter fra kl 14.00 til  
kl 16.00 begrænses. Det er p.t. ikke sket, men implementeringen af reformen er i øjeblikket 
kun tre måneder gammel og udmøntningen har været præget af usikkerhed og mange uaf-
klarede spørgsmål.  
 
 
Initiativer: 
 
Nærværende kontrakt skal indeholde et samarbejdsprojekt med en anden enhed. Jeg vil 
gerne have en skoleleder inddraget i dette punkt, men usikkerheden forårsaget af forslaget 
til ny skolestruktur medfører, at jeg ikke inden deadline for nærværende kontrakt, kan etable-
re et samarbejde idet skolelederne ikke ved, hvilke skoler de fremover skal lede, og hvilke 
skoler som lukkes. 
 
Imidlertid står det klart at folkeskolen skal åbne dørene for musikskolen i skoletiden for at 
kompensere for børnenes mistede fritid. Musikskolen skal have mulighed for, mod deltager-
betaling, at undervise i løbet af elevens skoledag. Samtidig skal musikskolen have adgang til 
den understøttende undervisning, i fordybningstimer og eventuelt i lektiecaféen, hvis den 
forbliver frivillig.   
 
Det er musikskolens ønske, at de musikalske værkstedsaktiviteter medtages i den ordinære 
heldagsskoledag, således at værkstedstimerne i musikskoleregi, kan afvikles indenfor bør-
nenes normale skoletid og blive en løbende aktivitet i den ordinære skoledag. 
 
Derfor er det vigtigt med en god dialog fremover. De få erfaringer for nuværende er få, men 
drøftelsen af musikskolens adkomst til elever i skoletiden, er hidtil endt i praktiske forhindrin-
ger og det evige spørgsmål om deltagerbetalt undervisning i folkeskolen, der som udgangs-
punkt er gratis.   
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Desuden skal folkeskolerne giver tilsagn om, at musiklokalet er ledigt tidligt én dag om ugen, 
så musikskolen kan tilbyde eleverne undervisning i skoletiden.  
 
Opfølgning: 
 
Musikskolens ledelse tager løbende kontakt til skolelederne for at få opbygget et samarbej-
de, når usikkerheden ved skolereformen og skolestrukturreformen er afklaret.  
 

 
Udviklingsmål 3:  

 
Projekt Hadsundvejens Musiske Skole - måske 
 
I forbindelse med budgetforliget for 2009 besluttede Byrådet, at Hadsundvejens Skole skulle 
udvikles til en folkeskole med stor vægt på musik. 
 
Initiativer: 
 
Samarbejdet har nu fungeret i 5 sæsoner med aktiviteter som obligatorisk musikalsk værk-
sted for BH klasse, instrumentalundervisning i 3. klasse i blokfløjte, violin og klarinet.  Alle 
undervisningsgange afsluttes med sammenspil. Desuden er der igangsat Stomp for eleverne 
i overbygningen ligesom elever fra Hadsundvejens Skole kan deltage i musikskolens børne-
kor, Pixie Notes tirsdag fra 15.00 – 16.15 uden deltagerbetaling.     
 
 
Der har således foregået musikskoleaktiviteter i normal skoletid. En udvidelse i fremtiden 
kunne være, at tilbyde samtlige elever instrumentalundervisning, hovedsageligt i de klassi-
ske orkesterinstrumenter. Derved kan skolen få sit eget ensemble, og der ville komme mere 
opmærksomhed på de sjældne klassiske instrumenter.  
 
Alle igangsatte aktiviteter frem til dato er finansieret af Hadsundvejens Skoles og Musiksko-
lens eget budget. Der fulgte ikke ekstra økonomiske resurser med beslutningen om den Mu-
siske Hadsundvejens Skole.  
 
Opfølgning:  
 
Ved udarbejdelsen af nærværende kontrakt er Hadsundvejens Skoles fremtid særdeles 
usikker efter nuværende skoleår 14/15, hvor skolen som resultat af skolestrukturreformen i 
Randers Kommune, foreslås lukket. Derfor er det min vision, at der udpeges en ny musi-
kalsk profilskole til erstatning for Hadsundvejens Skole, hvis den lukkes. 
 
I den forbindelse skal det fremhæves, at Musikskolen har et mangeårigt og inspirerende 
samarbejde med Hornbæk Skole, som også leverer et stort antal elever til musikskolens øv-
rige aktiviteter. Derfor vil jeg foreslå Hornbæk Skole som ny samarbejdsskole, hvis Had-
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sundvejens Skole lukkes. 
 
Alternativt kan der foregå en politisk udpegning af den fremtidige profil/samarbejdsskole li-
gesom det skete i 2010 med valget af Hadsundvejens Skole  
 
 

Udviklingsmål 4:  

Styrkelse af det sociale miljø gennem musikalske aktiviteter. 

Initiativer: 
Som det nævnes i indledningen tilbyder musikskolen gratis deltagelse i stomp/dans og be-
vægelse, børnekor og strygersammenspil for musikskolens instrumentalelever. Initiativet er 
det første lille skridt mod virkeliggørelsen af en vision om, at alle elever i musikskolen, som 
bliver undervist solo på et instrument, skal deltage i en sammenspilsaktivitet sammen med 
andre musikskoleelever. I sportens verden kan man træne flere gange om ugen og spille 
kamp om søndagen, og det samme vil vi arbejde på, at få musikskoleeleverne til at gå posi-
tivt ind til. Det er vigtigt at have et formål med at øve sig, og netop det, at man skal præstere 
i en sammenspilssituation, kan være topmotiverende og sætte fart i elevens udvikling på sit 
instrument. For at tilbyde alle soloelever sammenspil på hold skal musikskolens normering 
udvides med tre fuldtidsstillinger, så projektet må igangsættes over tid med brug af de resur-
ser, som aktuelt er til rådighed. 

Opfølgning:  

 

Ved afslutning af sæson evalueres resultaterne ud fra antal deltagende elever og regelmæs-
sigt fremmøde. Hvis initiativet er blevet modtaget positivt vil vi udvide tilbuddet med nogle 
fællesaktiviteter, som kan rumme mange elever samtidig, da de derved bliver realiserbare 
uden den store udgift. 
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4. Evaluering af aftalen  
 
Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i 
plenum informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene.  
 
Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og 
effekter af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en 
vidensbaseret dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i 
forhold til det opstillede udviklingsmål. 
 
Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbej-
der ud fra: 

 Børn og unge oplever at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i. 

 Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børn og ungeper-

spektiv med fokus på ressourcer og potentialer. 

 Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammen-

hænge. Med standarder menes en beskrivelse af procedurer der sikrer sammenhænge 

omkring og for barnet, den unge og forældrene 

 
Derudover har den enkelte aftaleenhed opstillet følgende effektmål i forhold til det konkrete 
aftalemål: 

 Fastholdelse af elevtal efter skolereformen. 

 Brugertilfredshedsundersøgelse. 

 Instrumentalundervisning og øvrige musikskoleaktiviteter i skoletiden. 

 Videreudvikling af musikalsk profilskole. 
 
 
Dialogmøder: 
 
Der er aftalt dialogmøde med Kulturelt Udvalg mandag d. 3. november 2014. 


