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Indledning 
 

Undersøgelsen om musiktilbud i bydelen har været udsendt i Brønshøj-Husum 

Borgerpanel fra den 17. oktober 2019 til den 29. oktober 2019. Der har 

været sendt en påmindelsesmail den 24. oktober. Derudover har 

undersøgelsen været distribueret gennem et link på facebook. 

 

I alt har 1124 borgere deltaget i undersøgelsen. Der er 54 respondenter, 

der ikke har gennemført hele spørgeskemaet. Det betyder, at der er 1070 

respondenter, der har gennemført hele undersøgelsen. 

 

Der er 418 respondenter, der har hjemmeboende børn. Vi har spurgt til 

antal børn og bedt respondenterne om at svare på spørgsmål vedrørende 

(alle) deres børns brug af musiktilbud. Da flere respondenter har mere 

end et barn, er der besvarelser for 756 børn. 

 

Det er de samme spørgsmål, der er stillet til voksne og børn – undtagen 
det om øvelokaler/spillesteder, som kun er stillet til voksne. 

 

Da det har været muligt at angive svar for op til 3 børn, er der under 

besvarelserne for børn angivet 3 grafer pr. spørgsmål, da det samme 

spørgsmål har været stillet pr. barn. 

 

Samlet status 
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Besvarelser voksne 

 

Dyrker du musikaktiviteter? Altså spiller du fx et instrument eller synger? 

 

 

Dyrker du musikaktiviteter? Altså spiller du fx et instrument eller synger? - Ja, 
på anden vis 

 Jeg spiller cello, klaver og synger og får undervisning i alle tre dicipliner 
 Fløjter, når jeg går/cykler. 
 Privat 
 Nej, men jeg har stærkt overvejet at starte til sang 
 Er igang med a lære 
 spiller klaver hjemme 
 improviserede jamsessions 
 klaver hjemme 
 Solo, i band, skriver musik, underviser i klaver (privat) 
 Er lærer på en musikskole - dog ikke Kbh.s musikskole 
 Har mit eget band 
 Spiller selv og af og til med andre 
 Min søn gør 
 spiller hjemme 
 Mine børn er interesseret i musikaftiviteter. 
 spiller guitar hjemme 
 lidt min søn 
 Fyraftenssang på Nørrebro Teater 
 privat 
 spiller klaver hjemme 
 Følger en børnegruppe til kor 
 Underviser i musik 
 en smule kor i kirke 
 Går til koncerter 
 Jeg lever af at lave musik 
 lytter til jazzfestival i vandtårnet 
 Annex sang i Husum Kirke 1 gang / mdr. 
 Skriver selv musik og spiller somme tider med min bror og nevø 
 jeg er dirigent for 3 kor 
 Prof. musiker i DR 
 Privat 
 hjemme 
 Jeg lever af at undervise (i Gladsaxe kommune) og spiller også professionelt) 
 Både solo og i kor 
 På arbejde 
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 Hjemme 
 Øver guitar selv 
 På hyggebasis 

 

Går du til musikundervisning? 

 

 

I hvilken bydel går du til musikundervisning? (Hvis du går til undervisning i 
flere bydele, skal du vælge én af dem) 

 

 

I hvilken bydel går du til musikundervisning? (Hvis du går til undervisning i 
flere bydele, skal du vælge én af dem) - Andet 

 Køge symfonieorkester og undervisning hjemme 
 jeg underviser selv som privat lærer i sang og klaver i Brønshøj- Husum 

 

Hvilken type musikundervisning i Brønshøj-Husum går du til? (Sæt gerne flere 
krydser) 
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Hvilken type musikundervisning tager du uden for Brønshøj-Husum for at gå 
til? (Sæt gerne flere krydser) 

 

 

Hvilken type musikundervisning tager du uden for Brønshøj-Husum for at gå 
til? (Sæt gerne flere krydser) - Andet 

 Elektronisk musik 
 
 

Hvor ofte går du til musikundervisning? 

 

Hvor ofte går du til musikundervisning? - Andet 
 6-7 gange årligt 
 hver 2. uge 

 

Hvor går du til musikundervisning henne? 
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Hvor går du til musikundervisning henne? - Andet 
 Rytmisk Center 
 Rytmisk Center, Vesterbro 
 Rytmisk center 
 Bandhotel sortedams dossering 
 Band-hotel 

 

Hvilken type tilbud modtager du musikundervisning gennem? 

 

 

Hvilken type tilbud modtager du musikundervisning gennem? - Andet 
 Rytmisk center 
 hvorfor kan man kun sætte et kryds? 

 

Hvorfor går du ikke til musikundervisning? 

 

 

Hvorfor går du ikke til musikundervisning? - Andet 
 har ikke tid lige pt. 
 Jeg har ikke kendskab til musikundervisningstilbud 
 for gammel 
 Min tid er for knap, men vil gerne 
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 jeg er ikke interesseret selv, men synes at det skal være et tilgængeligt tilbud for børn. Det var det 
ikke, da vores børn var små. 

 Jeg er pensionist og har desværre aldrig været musikalsk. 
 Har ikke tiden 
 selvlært 
 Og jeg har travlt 
 Har ikke behovet for nuværende 
 ...Har allerede spillet i +45 år 
 Har for travlt. Vil genoptage mit spil når mine børn er blevet større 
 har ikke overvejet det som voksen 
 Jeg har ikke tid, men de gange jeg har haft, har det været for dyrt. 
 har ikke tid 
 jeg overvejer musikundervisning 
 Jeg er for gammel. ;o) 
 Har ikke tjekket tilbuddene i nærområdet og ved ikke hvor jeg skal finde ud af det 
 Har ikke overblik over hvor og hvornår jeg kan få undervisning 
 Jeg kan ikke spille på et instrument 
 ikke tid 
 Jeg har ikke tid 
 sker i orkesteret 
 Har ikke tid pt 
 jeg er blevet for gammel 
 Har ikke tid for øjeblikket 
 Jeg har ikke tid 
 Ingen børn 
 Jeg prioriterer det ikke for tiden, da jeg har små børn 
 Har ikke tid 
 Har ikke evnerne. 
 ikke tid 
 Har ikke tid 
 Har desværre ikke en tone i livet! 
 Har ikke undersøgt mulighederne 
 Manglende tid, har tidligere spillet classisk guitar , blokfløjte og altfløjte 
 Har ikke tid 
 Skal bare tage mig sammen til at komme af sted 
 Jeg har ikke tid og overskud 
 pensionist 
 Jeg har ikke interesse, men mine børn har/ vil få behov 
 Jeg har ikke følt behov længe, men kunne måske godt se idéen. 
 Har Parkinson 
 Familielivet tager den meste tid 
 tid og alder 
 Mangler tid 
 Det har ikke min interesse 
 Jeg er professionel musiker 
 Har ikke haft tid og råd i mange år 
 Jeg har p.t. ikke tid 
 Ved ikke hvad der er er tilbud... 
 Jeg har ikke tid 
 har ikke tid 
 Jeg har altid ønsket det, men har ikke prioriteret det højt nok 
 Jeg er ikke musikalsk. Kan ikke synge 
 Har ikke tid 
 Jeg er ikke blevet så moden endnu 
 Det har jeg faktisk ikke tænkt på at jeg kunne! Elsker at lytte - tror ikke jeg kan spille. 
 Jeg danser linedans 
 Jeg gør det på et tidspunkt 
 Jeg har ikke tid nok til at prioritere det 
 har ikke brug for undervisning 
 Har spillet musik i  mange år 
 Har ikke tid 
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 Mangler information om relevante tilbud. 
 har ikke tid 
 Tid 
 Jeg har ikke tid p.t. 
 Jeg gør ikke, men min søn gør 
 Korsang har min i interesse og skal dyrkes på et tidspunkt 
 Jeg ved ikke hvor(dan) man tilmelder sig 
 jeg har ikke tiden til det 
 jeg har ikke tid 
 har ikke tid 
 for gammel 
 Jeg har ikke tid jeg arbejder for meget mit instrument er i stykker 
 Har ikke tid 
 Koret giver sangundervisning 
 jeg forsøgte at finde undervisning, men kunne ikke finde noget lokalt 
 Jeg har ikke tid til det 
 Jeg har for travlt 
 laver andet 
 Ingen tid/hold eksisterer efter arbejde 
 kun på skolen lidt 
 er ikke musikalsk og derfor tror jeg det bliver op ad bakke 
 Jeg har sunget i kor, for tiden har jeg ikke tid til mere end jeg allerede har 
 tidmangel 
 Jeg har ikke tid 
 Jeg har ikke tid for øjeblikket 
 Jeg har ikke tid 
 Har spillet i ca 54 år 
 pause 
 Har ikke tid endnu 
 De tilbud, der findes ligger langt væk, er dyrt og for mine børn har tilbud efter skole ligget så tidlig 

at det kræver stor omlægning af arbejdstid for at må at følge dem 
 Jeg har ikke tid 
 Jeg har ikke undersøgt det 
 har ikke fået taget mig sammen 
 for travlt med arbejde og små børn 
 Jeg har ikke tid til at prioritere denne interesse på nuværende tidspunkt. 
 Har ikke tud 
 mangel på tid 
 Jeg er desværre ikke musikalsk, men ønsker meget for mine børn, at de bliver det. 
 Har ikke tid. 
 68 år og ret god! 
 er professionel musiker 
 Desværre ikke musikalsk 
 jeg er for gammel 
 proffessionel musiker 
 i kor 
 Har ikke haft tid 
 Mangel på tid 
 Ikke undersøgt mulighedene endnu. 
 Alder 
 jeg har ikke tid nu 
 er ikke musikalsk 
 Jeg har ikke behov 
 er desværre ikke musikalsk 
 laver andet i stedet 
 jeg har gjort det i årevis, men behøver det ikke længere 
 Ikke tid 
 Spiller professionelt og underviser selv 
 Jeg har ikke tid 
 Overvejer 
 Mine børn kunne ikke få plads panden kommunale musikskole så de fik undervisning privat 
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 Jeg har ikke rigtig tid 
 Jeg dyrker anden interesse (kunst) 
 Jeg har ikke tid til undervisning hvis det skal værehver eneste uge. 
 Har ikke tid 
 Jeg er umusikalsk 
 Har ikke talent 
 ikke tid. Ved heller ikke om der findes noget i bydelen 
 Jeg har desværre ikke evnerne 
 jegkan spille det jeg har behov for 
 Jeg har ikke tid 
 Jeg er så (old) gammel, at jeg blot vedligeholder mit musikalske niveau. 
 Jeg ville gerne, men har ikke tid 
 Jeg har små børn, som tager min fritid 
 jeg er selv musiklærer 
 Spiller selv 
 Dengang vi ville tilmelde vores datter var der nærmest kun én mulighed (husker ikke hvad det 

hed). Det var mega dyrt og pladserne blev revet væk. Man skulle være meget heldig og have 
pengepungen i orden for få plads. 

 hører dårligt 

 

Synes du, der mangler musikundervisningstilbud i Brønshøj-Husum? 

 

 

Hvilken type musikundervisning mangler du? (Sæt gerne flere krydser) 

 

 

Hvilken type musikundervisning mangler du? (Sæt gerne flere krydser) - Andet 
 tilbud til børn 
 Musiktilbud til børnehavebørn 
 Ved ikke nu men håber på det i fremtiden for min datters skyld 
 Harmonika 
 Flere pladser i den offentlige musikskole 
 deltager ikke 
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 Musik tilbud til børn 
 Større variation 
 Alle muligheder 
 Godt udvalg på Pilegården, men man kan altid bruge mer 
 Tilbuddene til mine børn er for få 
 Alt for mange af musiklærerne er dårligt kvalificerede undervisere (men sikkert fine musikanter) 
 Jeg mangler ikke undervisning til mig selv - men jeg finder det slående, at musikskolen ikke spiller 

en større rolle i bydelen 
 alt 
 Elguitar 
 Undervisning for voksne 
 alle - i et samlet format 
 Musik for børn 
 Jeg synes, der mangler musikundervisning for børn på Bellahøj Skole. 
 Generelt bedre tilbud til unge 
 Computer 
 for dem der ikke kan synge men gerne vil 
 På børnenes vegne 
 keyboard 
 Det hele 
 “Musik karrusel” hvor man kan prøve forskellige instrumenter af i løbet af det år undervisning er, 

(hvor man låner fx en violin en måned og næste måned er det så et nyt instrument man skal lære) 
og børne og voksen undervisning(hvor både den voksne og barn modtager undervisning i 
instrumentet) 

 Lære børnesange. Jeg arbejder i vuggestue med sangglade profil 

 

Synes du, at der mangler øvelokaler og/eller spillesteder i Brønshøj-Husum? 

 

 

Hvis du har kommentarer til mangel på øvelokaler/spillesteder, kan du skrive 
dem her 
 

186 respondenter har svaret ”Ved ikke” i kommentarfeltet, og en stor del af disse skriver, at de har 
svaret nej til spørgsmålet om øvelokaler, men det rigtige svar burde være "ved ikke". Derfor kan man 
ikke helt regne med overstående. 
 
 energicenter voldparken vil være egnet 
 mangler øvesteder til kor 
 Ikke for mit vedkomne, men kan ikke svare for demd er spiller 
 Utterslev skoles musik lokale har tit været indraget til noget andet og undervisning bliver så aflyst. 

Der mangler et fælles musikhus, hvor der også kan dyrkes samspil på tværs af instrumenter 
 Enten mangler lokalerne, eller også er de 'hemmelige' 
 Vi øver i egen kælder, så har ikke tænkt over det! Men øvelokaler hjælper altid hvis man er 

interrasseret i at øge musiklivet i lokalmiljøet! 
 Der mangler spillesteder, eller også mangler jeg at vide hvor de findes. 
 Har ikke undersøgt 
 Gerne flere spillesteder. 
 Aner det ikke, men det må være ledige lokaler på skolerne ellers kan den lille skole ved Brønshøj 

gadekær blive brugt til musikskole for børn og voksne 
 Jeg ved ikke om der mangler muligheder for dem som har et behov 
 Svært på skolerne 
 Rart at se, at Vandtårnet er blevet et musiksted. 
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 Har selv været på udkig efter mulige steder for Dansk Vandrelaugs Sangkor at øve og har heldigvis 
aktuelt en aftale om at kunne øve i menighedssalen i Husumvold Kirke. 

 Jeg studerede i Kolding fra 1998-2003, og Kolding Kommune tilbød øvelokaler hos spillestedet 
"Godset". For blot 130 kr pr Måned (!) havde jeg adgang til et fuldt ekviperet øvelokale: 
Trommesæt, el-bas, el-guitar, keyboard, og PA anlæg med mikrofoner. Man kunne booke op til 2 
spilleaftener pr.uge. Det var her jeg havde mulighed for at spille trommer med ligesindede, og det 
savner jeg i dén grad i København.  
Jeg ved godt det er utopisk at tro, at ovenstående eksempel fra Kolding er muligt i Brønshøj-
Husum, men blot at have adgang til at leje et tomt øvelokale for et beskedent beløb burde være 
muligt. Det behøver ikke være top-moderne ;) 

 Det ved jeg intet om men steder at høre små koncerter er altid skønt. Engang var der live musik på 
cafe Stålvand det var skønt. 

 Jeg har forhørt mig blandt de unge, derfor har jeg svaret ja til ovenstående 
 Det kunne da være herligt med nogle flere spillesteder, siger jeg både som musiker og publikum 
 Jeg mangler et øvelokale til sang, men det er for dyrt, det, jeg har set. 
 Pilegården er fint og vi har også øvelokale i kælderen 
 Her tænker jeg på lokaler med god akustik 
 I forhold til mine børn er det vist kun Pilegården, der har begrænsede tilbud, ellers er det private 

undervisere, man skal benytte. 
 Hvad er der af muligheder? 
 Primært spillesteder, hvor der kan afholdes mindre koncerter etc. Om det er lokaler der mangeler 

eller om det er udbydere, der mangler ved jeg ikke 
 Ved ikke, men det gør der vel altid, ligesom andre faciliteter til fritid og kultur, da det er en luksus 
 Jeg er sikker på at de der spillet musik godt kan bruge flere øvelokaler 
 Jeg ved ikke hvor øvelokaler er. Findes et overblik? Jeg skrev til en person vedr øvelokalet i 

"bunkeren" under Brønshøj Torv, og fik blot svaret "alt optaget". Ikke info om venteliste eller 
hvordan, man kommer i betragtning til at bruge lokalet. 

 Kan jo kun svare for mig selv :-) 
 Især lokaler der kunne bookes af private undervisere 
 Mangler info om muligheder. 
 Det ved jeg ikke, men hvad med skoler og andre offentlige bygninger som står tomme når Djøferne 

går hjem ? 
 Formodentlig 
 jeg ved intet om musiktilbuddet i Brønshøj 
 Øvelokaler i omk Husum Brønshøj passer bedste for mig. 
 Der mangler adgang til øvelokaler for voksne og børn, Samt et sted hvor der kan afholdes ugentlige 

jams for alle interesserede. Lad os få sat Brønshøj på det musikalske landkort og få det gjort muligt 
at få udviklet de musikalske talenter der helt sikkert er i bydelen, men ikke har en chance for at 
komme til at udøve talentet sammen med ligesindede 

 Renovering af det udendørs anlæg ved Bellahøj er stærkt påkrævet. 
 Fx use school facilities when schools are done for the day/holiday 
 fx EnergiCenter Voldparken 
 Aner ikke om der er øvelokaler nok, men sætter kryds i ja, da hellere for mange end for lidt. 
 Vi mangler musik- og kreative miljøer. Det ville være skønt hvis alle skolerne blev brugt, så alle 

børn ville have let adgang til at deltage. 
 Jeg har udøvende musikere i familien og de må tage langt for ar få adgang til et øvelokale. 
 Ja, der mangler øvelokaler i Brønshøj/Husum. Jeg er nødt til at have mit musikudstyr i et øvelokale 

på Nørrebro. 
 kender mange unge, der mangler et billigt øvelokale 
 Det ved jeg i virkelighedne ingenting om. 
 Ved ikke om der magler øvelokaler. Men der mangler spillesteder: jeg hører kun koncerter udenfor 

Bønshøj 
 Ønske om mere/hyppigere live musik fx på caféer og restauranter 
 Ja der er øvelokale men det er bare for det meste over booket 
 Ved det ikke, min mand er musiker og øver i vores kælder. 
 Der mangler øvelokaler 
 jeg ved ikke om det er aktuelt nu, men det gjorde der da vores børn ville spille 
 Der mangler både øvelokaler og spillesteder. 
 Det tror jeg ikke - jeg har ingen anelse om hvor mange der er 
 Brønshøj mangler et moderne spillested med et bredt udbud af koncerter inden for forskellige 

genre. Jeg så gerne at der også var tilknyttet øvelokaler, og at man arbejdede på at få skabt et 
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fællesskab omkring spillestedet og øvelokalerne, så man måske var forpligtet til at deltage i det 
frivillige arbejde omkring spillestedet for at kunne være bruger af øvelokalerne.. 

 Mangler for de unge musikkere 
 Der mangler øvelokaler 
 Er der nogen spillesteder? 
 Jeg svarer ja, men jeg ved det reelt ikke. Den mulighed var der dog mystisk nok ikke. 
 Masser af ledig kapacitet på skolerne efter skole tid 
 Forslag: Brønshøj gamle skole !!!! 
 Flere cafemiljøer med mulighed for musikalske oplevelser, ala Chr.Havns beboerhus eller 

Pilegården. 
 der mangler spillested for nyere jazz 
 Da vi blev sagt op, da Utterslev Kirke blev solgt, havde vi meget svært ved at finde et nyt 

øvelokale. 
 Jeg har ingen anelse, da jeg ikke kender markedet 
 Spillesteder er der få af. Kunne være skønt med et lokalt spillested. 
 Vores kor har øvelokale 
 Tænker at skolerne har plads 
 Jeg har ikke kendskab til forholdene om øvelokalet og spillesteder i området 
 Mangler et sted som Amager Bio. 
 Husum skole nedlagde deres musiklokale og det havde også betydning for lokale eftermiddags-og 

aftenbrugere.Forkert beslutning. Det var et dejligt rum hvor eleverne på skolen øvede både musik 
og drama. 

 Jeg synes i hvert fald at der mangler informationer omkring øvelokaler og spillesteder. Jeg kender i 
hvert fald ikke umiddelbart til nogle i området. 

 Der mangler steder, hvor større sammenspil kan optræde. Orkestre, kor mv. 
 Akustikken er ikke altid særlig god. 
 Jeg har ihvertfald ikke opdaget hvis der er nogen..? 
 Et antal øvelokaler af forskellig størrelse - mod betaling - fx i kældre tage ville dække et behov. 

Under virksomhed eller Energicenter Voldparken. 
 Øvelokaler kunne være fint, men der mangler i den grad også muligheder for ar høre musik live. 
 Det er jeg ret sikker på 
 Vi skal flytte rundt på møbler i lokalet og flytte klaver frem og tilbage hver øveaften. Det ville være 

rart at der bare var klart når vi kom 
 ja, det ikke mit indtryk at der findes øvelokaler eller spillesteder i BRH. Jeg har i hvert fald ikke hørt 

om nogen 
 Har hørt det fra mine børnebørn 
 Er der ikke mulighed for at bruge bunkerne ved Brønshøj torv som kommunale studier/øvelokaler? 
 Der er aldrig noget i lokalavisen om tilbud 
 Øvelokaler med forstærkere og trommesæt 
 Jeg kender ikke til andre spillesteder end Pilegården. 
 Det er ikke mit eget behov, men min søn på 18, som spiller i band. 
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Besvarelser børn  

 

Har du hjemmeboende børn? 

 

 

Hvor mange hjemmeboende børn har du? 

 

 

Dyrker dit første barn musikaktiviteter? Altså spiller dit første barn fx et 
instrument eller synger? 

 

Dyrker dit andet barn musikaktiviteter? Altså spiller dit andet barn fx et 
instrument eller synger? 
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Dyrker dit tredje barn musikaktiviteter? Altså spiller dit tredje barn fx et 
instrument eller synger? 

 

 

Dyrker dit første barn musikaktiviteter? Altså spiller dit første barn fx et 
instrument eller synger? - Ja, på anden vis 

 skole 
 Ad hoc 
 Kor i skolen, når de har arrangementer 
 Elektronisk musik på computer 
 På efterskole 
 Han spiller alt muligt og har gået til privat undervisning i Brønshøj 
 I børnehaven går de til kor i lokal kirke 
 På børnehave 
 Klaver 
 Ikke mere. Han har fået guitarundervisning i Pilegården for nogle år siden 
 Undervisning 
 Spiller med venner privat 
 Fagot undervisning og orkester på korsagerskole med musikalliancen 
 Har gjort. 
 teater 
 Mit barn er kun 4 måneder 
 kun for sjov hjemme 
 på Livets Skole 
 spiller klaver og synger, men går ikke til musikundervisning 
 vi spiller sammen 
 Musikalliancens gratis tilbud på Korsager Skole 
 Musik på A-niveau på gymnasiet 
 De har begge tidligere sunget i kor 
 undervisning 
 Privat 
 går til guitarundervisning 
 Bedstefar underviser i guitar 
 Musikskole 

 

Dyrker dit andet barn musikaktiviteter? Altså spiller dit andet barn fx et 
instrument eller synger? - Ja, på anden vis 

 Eneundervisning og lidt samspil 
 Alle mine 3 børn har stået på venteliste og aldrig kommet ind. Yngste klarer undervisning over 

Youtube, vi har opgivet Kbh´s kommune 
 Hun går til musik 
 på efterskole 
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 privat undervisning 
 Går til baby rytmik 
 Han har engang gået til noget sammenspil, men ikke længere 
 skolekor 
 via gymnasiet NørreG 
 spiller i klubben 
 Derhjemme for sjov. Også masser af rytmik i vuggestuen. 

 

Dyrker dit tredje barn musikaktiviteter? Altså spiller dit tredje barn fx et 
instrument eller synger? - Ja, på anden vis 

 Synger i Drengekortet på Sankt Annæ 

 

Går dit første barn til musikundervisning? 

 

Går dit andet barn til musikundervisning? 

 

Går dit tredje barn til musikundervisning? 

 

 

I hvilken bydel går dit første barn til musikundervisning? (Hvis dit barn går til 
undervisning i flere bydele, skal du vælge én af dem) 
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I hvilken bydel går dit andet barn til musikundervisning? (Hvis dit barn går til 
undervisning i flere bydele, skal du vælge én af dem) 

 

I hvilken bydel går dit tredje barn til musikundervisning? (Hvis dit barn går til 
undervisning i flere bydele, skal du vælge én af dem) 

 
 
 

I hvilken bydel går dit første barn til musikundervisning? (Hvis dit barn går til 
undervisning i flere bydele, skal du vælge én af dem) - Andet 

 Han undervises på sin skole af musiklæreren 
 Søborg 
 Hos farfar 
 Privat lærer 

Hvilken type musikundervisning i Brønshøj-Husum går dit første barn til? (Sæt 
gerne flere krydser) 
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Hvilken type musikundervisning i Brønshøj-Husum går dit andet barn til? (Sæt 
gerne flere krydser) 

 

Hvilken type musikundervisning i Brønshøj-Husum går dit tredje barn til? (Sæt 
gerne flere krydser) 

 
 

Hvilken type musikundervisning i Brønshøj-Husum går dit første barn til? (Sæt 
gerne flere krydser) - Andet 

 Musikalsk værksted 
 Elementær musikhold 

Hvilken type musikundervisning i Brønshøj-Husum går dit andet barn til? (Sæt 
gerne flere krydser) - Andet 

 rytmisk teori og tekst delen 
 Keyboard 
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Hvilken type musikundervisning tager dit første barn uden for Brønshøj-Husum 
for at gå til? (Sæt gerne flere krydser) 

 

Hvilken type musikundervisning tager dit andet barn uden for Brønshøj-Husum 
for at gå til? (Sæt gerne flere krydser) 

 

Hvilken type musikundervisning tager dit tredje barn uden for Brønshøj-Husum 
for at gå til? (Sæt gerne flere krydser) 
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Hvilken type musikundervisning tager dit første barn uden for Brønshøj-Husum 
for at gå til? (Sæt gerne flere krydser) - Andet 

 Sangskrivning og produktion 

 

Hvor ofte går dit første barn til musikundervisning? 

 

Hvor ofte går dit andet barn til musikundervisning? 

Hvor ofte går dit tredje barn til musikundervisning? 

 

Hvor ofte går dit første barn til musikundervisning? - Andet 
 hver 14 dag 
 2 x om ugen 
 3 gange om ugen 
 2 gange om ugen 
 det varierer, da det er en klippekortsordning 

 

Hvor ofte går dit andet barn til musikundervisning? - Andet 
 Barnet har en diagnose og undervises efter overskud. Jeg bruger musikundervisning 
 Hver anden uge 
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Hvor går dit første barn til musikundervisning henne? 

 

Hvor går dit andet barn til musikundervisning henne? 

 

Hvor går dit tredje barn til musikundervisning henne? 

 
 

Hvor går dit første barn til musikundervisning henne? - Andet 
 Rødovre musikskole 
 Kbh musikskole 
 Rytmisk center på Vesterbro 
 Skole og kirke 
 Københavns kommunale Musikskole 
 Og privat 

 

Hvor går dit andet barn til musikundervisning henne? - Andet 
 I kirken gennem børnehaven 

 



20 

 

 

Hvilken type tilbud modtager dit første barn musikundervisning gennem? 

 

Hvilken type tilbud modtager dit andet barn musikundervisning gennem? 

 

Hvilken type tilbud modtager dit tredje barn musikundervisning gennem? 

 

 

Hvilken type tilbud modtager dit første barn musikundervisning gennem? - 
Andet 

 Faktisk går mine børn ikke mere men har gjort. Nu underviser han selv og går til undervisning på 
mgk 

 Skole 
 Børnehaven går til kor i kirken 
 Musikalliancen 
 Københavns musik skole 
 Gennem skolen som jeg mener burde være meget mere tilknyttet foreningslivet 
 Og privat 
 Vi har haft en musik lærer fra rytmisk center til at undervise tre drenge i samspil. Det foregik på 

Husum skole efter eget initiativ. Det kostede ret meget, men var ret nemt at få i gang. 
 

Hvilken type tilbud modtager dit andet barn musikundervisning gennem? - 
Andet 

 NørreG 
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 på skolen 

 

Hvorfor går dit første barn ikke til musikundervisning? 

Hvorfor går dit andet barn ikke til musikundervisning? 
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Hvorfor går dit tredje barn ikke til musikundervisning? 

 

 

Hvorfor går dit første barn ikke til musikundervisning? – Andet 
 

30 af disse kommentarer handlede om, at barnet ikke er gammelt nok til at gå til musikundervisning. 
 dyrt, kvaliteten for dårlig 
 Både for dyrt og ikke interesseret. For var det mindre dyrt ville jeg gøre meget mere for at motivere 

hende for at spille videre. Hun har gået til klaver 
 Der er for langt 
 Brugte al sin tid på elitefodbold 
 Går til noget andet 
 Hun går til svømning, og så synes vi ikke der er tid til flere fritidaktiviteter da hun ikke er så 

gammel. 
 Hun dyrker fodbold og spejder. Hun har ikke tid til andet pt 
 Spiller håndbold 
 mit "barn" er 21 år og interesserer sig ikke for musik som undervisning. Hun hører dog musik i 

hverdagen 
 har gået i mange år, er nu holdt op 
 Går til andre aktiviteter 
 Prioritering, vi har lyst, men ikke tid til alt, og sporten har vundet 
 Ikke tid 
 Hun er 19 og fundet andre muligheder 
 Er vokset fra de tilbud som vi gik til, og har ikke fundet anden interesse 
 Jeg ved ikke hvad mulighederne der er for dem 
 Vi har planer om klaverundervisning næste år 
 Mit første barn har gået til guitar i 10 år, men er nu 19 og modtager ikke længere undervisning 
 Hun er ikke klar tidligere, men nu er hun klar. 
 Det må I spørge ham om 
 har spillet klaver i 6 år 
 Har gjort 
 fordi den er ikke her i vores område 
 Mangel på undervisere 
 Går til kor på gymnasiet 
 Far er musiker 
 Han gik til det, men læreren måtte desværre stoppe, og den nye lærer var meget ensidig 

musikgenren 
 Jeg har ikke fuld klarhed over, hvilke muligheder, der findes i bydelen 
 Dyrt, for langt væk 



23 

 

 Han har gået hele sin barndom, og nu øver han bare selv 
 Bor primært ved mor i Kastrup 
 Handicappet 
 Hvis der var flere tilbud på skolen ville vi måske benytte dem, men pt. Har vi ikke den store 

interesse. 
 Mit barn går både til spejder og svømming og så er tiden ligesom brugt. 
 Overvejer 
 Ville gerne - for 5 år siden men kunne ikke finde plads 
 går til kor 
 Han er kun 7 år. Og bruger fritiden på fodbold 
 Vi har ikke prioriterer 
 Hun er genert 
 Musikundervisninggen foregår på en anden skole længe før jeg har fri til at følge mit barn. 
 

Hvorfor går dit andet barn ikke til musikundervisning? – Andet 
 
20 af disse kommentarer handlede om, at barnet ikke er gammelt nok til at gå til musikundervisning. 
 Er 15 år med lidt andre interesser. Tidligere forsk. sportsaktiviteter 
 Går til noget andet 
 går til musikundervisning på sin efterskole 
 Dyrker andet sport 
 Hun selvstuderer og far kan undervise 
 Er vokset fra det vi gik til og har ikke fundet anden interese indenfor musik 
 Ved ikke hvad der er at vælge imellem 
 Vi har planer om klaverundervisning næste år 
 Har gjort 
 Går på musikefterskole 
 Har ikke fundet baby-rytmikhold 
 Pga sygdom 
 Ikke endnu 
 på efterskole 
 ikke tid 
 Passer ikke m andre fritidsaktiviteter 
 Spillere i band 
 Mangel på tid 
 For ung 
 går til kor 
 Der findes kun rytmik hold for børn under 1 år. 
 Undervisning foregår på en anden skole end mit barns og jeg har ikke mulighed for at tage fri til at 

følge f. Eks. Kl 13. 
 

Hvorfor går dit tredje barn ikke til musikundervisning? - Andet 
 
15 af disse kommentarer handlede om, at barnet ikke er gammelt nok til at gå til musikundervisning. 
 Fodboldtræning fylder alt for meger 
 vi hører kun om musikskolen og at lærere tilbyder ekstra undervisning for nogle elever. Da hun var 

mindre var tilbuddene tit meget tidligt om eftermiddagen, hvor vi havde svært ved st følge og hente 
hende. 

 går fast til kor i kirken, det er nok 
 

Synes du, der mangler musikundervisningstilbud til børn i Brønshøj-Husum? 
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Hvilken type musikundervisning mangler dit barn/dine børn? (Sæt gerne flere 
krydser) 

 

 

Hvilken type musikundervisning mangler dit barn/dine børn? (Sæt gerne flere 
krydser) - Andet 

 Guitar 
 Blandet musik/rytmik til indskolingsbørn 
 musikskoletilbud i nærheden 
 Mine børn mangler ikke men dem som måske ikke har råd mangler. Det er dyrt at gå til musik. Vi 

har i mange år brugt 6000 om året for to børn 
 Generelt meget mere at vælge imellem 
 Rytmik 
 violin 
 1:Vi har flere gange oplevet, at der var begrænsede pladser, og en gang, at vi var for sent ude til at 

få en plads. 2: Min datter blev tilmeldt samspil, men der var kun hold i Husum, lidt langt fra hvor vi 
bor (holdet blev dog ikke oprettet pga for få tilmeldte) 

 Der er gode muligheder for mine børn gennem MusikAlliancen/Rytmisk Center. Men jeg synes, der 
mangler en masse fra musikskolen, når jeg ser hvad musikskolerne i andre kommuner byder ind 
med, fx i forhold til samarbejde med skolerne og mere varierede fritidstilbud 

 alt 
 sangskrivning, musikproduktion. Styret jamsessions. 
 Der skal være en samlling af muligheder lige på skolen eller i helt nærhed af skolen, som er 

børnenes centrum 
 Tilbud, som man kan betale med en almindelig indkomst. Derudover er Pilegården for langt til, at 

hun selv kan cykle 
 Musik og bevægelse 
 Jeg ville rigtig gerne have, at min datter på 6 år (i 0. klasse) kunne gå til noget, fx samspil på 

Bellahøj Skole, dvs. direkte fra fritidshjemmet uden at skulle følges af en voksen. Men der findes 
ingen former for undervisning, som hun kan gå til i nærheden af skolen. Der burde være noget ifm. 
alle skoler af den størrelse. 

 Computer 
 Rytmik og musiklære for 6-årige 
 Musiktilbud for børn i førskole 
 Se tidligere kommentar 

 
 
 


