Rapport: Undersøgelse om musiktilbud i
bydelen i Brønshøj-Husum Borgerpanel
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Indledning
Undersøgelsen om musiktilbud i bydelen har været udsendt i Brønshøj-Husum
Borgerpanel fra den 17. oktober 2019 til den 7. november 2019. Der har været sendt en
påmindelsesmail den 24. oktober. Derudover har undersøgelsen været distribueret
gennem et link på facebook.
I alt har 1146 borgere deltaget i undersøgelsen. Der er 54 respondenter, der ikke har
gennemført hele spørgeskemaet. Det betyder, at der er 1091 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 (op til 3 af) deres børns brug
af musiktilbud. Da flere respondenter har mere end et barn, er der besvarelser for 785
børn.
I undersøgelsen er der en stor gruppe af respondenterne, der ikke dyrker musik eller går
til musikundervisning, og dermed ikke har den store interesse i selve musikområdet.
Alligevel ses det i resultaterne, at der blandt de respondenter, som bruger musiktilbud i
byen og har en interesse for musikområdet, er nogle retningsgivende holdninger.

Samlet status
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Besvarelser voksne
Dyrker du musikaktiviteter? Altså spiller du fx et instrument eller synger?

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)

Hvilken type tilbud modtager du musikundervisning gennem?
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Hvorfor går du ikke til musikundervisning?

Kommentarfelt til ’Andet’
•
•
•

Mange skriver, at de ikke har tid.
Flere skriver, at de ikke har kendskab til tilbuddene, eller ved hvor de skal finde information om
dem.
Flere påpeger, at der ikke er lokale tilbud, og at det er for dyrt.

Synes du, der mangler musikundervisningstilbud i Brønshøj-Husum?

Hvilken type musikundervisning mangler du? (Sæt gerne flere krydser)
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Besvarelser børn
Dyrker dit barn musikaktiviteter? Altså spiller dit barn fx et instrument eller
synger?

Går dit barn til musikundervisning?

I hvilken bydel går dit barn til musikundervisning? (Hvis dit barn går til
undervisning i flere bydele, skal du vælge én af dem)
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Hvilken type tilbud modtager dit barn musikundervisning gennem?

Hvorfor går dit barn ikke til musikundervisning?

Kommentarfelt til ’Andet’
•
•
•
•
•

Mange af kommentarerne handler om, at børnene ikke er gamle nok til at gå til
musikundervisning.
Flere kommenterer, at børnene har andre interesser og derfor ikke tid til musikundervisning.
Nogle skriver, at de ikke har kendskab til tilbuddene, eller ved hvor de skal finde information om
dem.
Flere ønsker, at musiktilbuddene er på den skole, deres børn går på.
Derudover påpeger flere, at det er for dyrt, og tilbuddene ikke er lokale 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)
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