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Beskrivelse:
Etablering af skoletjeneste ved KulturskolenKolding
Samarbejdet med folkeskolen omkring løftet af kulturen og integration af kulturen i børnenes
nære hverdag er centralt for den almene dannelse og virker som et løft for den enkelte elevs
selvværd og færdigheder samt styrker det kulturelle sammenhold i klassen/på skolerne.
KulturskolenKolding med Musikskolen og Billedskolen ønsker at udvikle egentlig Skoletjeneste,
der taler ind i folkeskolens læreplaner/mål for de enkelte fag, men som bonus også virker som
selvstændig rekruttering til Kulturskolens undervisningstilbud.
En skoletjeneste, der sammen med folkeskolens faglærere understøtter og løfter elevernes
praktisk musiske kompetencer i fagene musik og design. Herunder arbejder med kunstens
grundelementer og instrumental mestring og sammenspil.
Men også en skoletjeneste der med musiske kompetencer og fokus understøtter læringen i hele folkeskolens fagpakke – engelsk, dansk, matematik, naturfag, historie – ved at arbejde med
kreative rummelige læringsstile samt inddrage kulturens/musikkens umiddelbarhed til konstruktiv læring. Tilrettelagt i teamsamarbejde med faglærerne i folkeskolen i kortere og længenere varende undervisning/projektforløb.


En skoletjeneste, der med særligt fokus på Indskolingen på sigt sikrer at ALLE børn i
Kolding Kommune får minimum et Kulturskoleforløb i 0. – 2. klasse (A`la Ind I Musikken el lign) samt i mellemtrinnet faciliterer børnenes møde med kunsten i forskellige
projektforløb inspireret af Kolding Stadsarkivs praksisnære skoletjeneste tilbud.



En skoletjeneste, der med musiske kompetencer og fokus, understøtter læringen i hele
folkeskolens fagpakke i såvel mellemtrin som udskoling (4. – 10. klasse) – engelsk,
dansk, matematik, naturfag, historie – ved at arbejde med kreative rummelige læringsstile samt inddrage kulturens/musikkens umiddelbarhed til konstruktiv læring. Tilrettelagt i teamsamarbejde med faglærerne i folkeskolen i kortere og længenere varende
undervisning/projektforløb.
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Med konkret i mellemtrinnet årligt at facilitere fælles sangprojekt for alle ca. 3000 mellemtrins elever med tematiseret sangforløb, hvor Musikskolen leverer færdigt pædagogisk materialer inkl. noder, sangtekster og lydfiler, så folkeskolemusiklærerne kan forestå den nære indlæring. Pædagogisk materiale som inddrager ikke alene faget musik,
men også som eksempel faget historie ved ex. fokus på tidsalder musikken kommer
fra. Materiale som i kvalitet svarer til det andre kommuner kender fra LMS (Levende
Musik i Skolen). Lige til at gå til for folkeskolelærerne. Hvorefter alle eleverne samles
centralt (Kolding Stadion/Sydbank Arena/Skamlingsbanken etc.), hvor Musikskolens lærere/MGKelever samler trådene i en fælles Sang-performance, der løfter sangkulturen
og fællesskabet blandt Kolding Kommunes børn til nye højder.

Skoletjenestens undervisningsforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole. Skolerne bidrager med deres deltagende læreres arbejdstid, men selve Skoletjenesten er som udgangspunkt gratis for skolerne i øvrigt.
Dette i erkendelse og oplevelse af, at Skolerne ikke har frie ressourcer til at kunne finansiere
samarbejdet med Kulturskolen, men er meget glade for det løft, Kulturskolen kan bidrage
med.
Dette udvidelsesforslag ligger i fuld tråd med visionsplanen for KulturskolenKolding/Musikskolen 2018-28 som er vedtaget i efteråret 2018.
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