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Kære Niels

Du har den 28. november 2017 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:
”I budget 2018 blev der afsat 220 mio. til partnerskaber i udskolingen,
herunder eksplicit på musikskoleområdet.
1) Hvordan vil disse penge blive brugt og hvordan er beslutningsprocessen ift. dette?
2) Hvilke planer og tanker har I på musikområdet ift. dette?
3) Er det korrekt at der allerede er bevilliget penge til at projektet
‘mere musik til flere børn’ er permanent finansieret?
4) Er der andre kommende projekter og planer ift. at fremme musikundervisningen for byens børn?”

SVAR:

Ad. 1 - Anvendelse af midler og beslutningsproces
Borgerrepræsentationen har i Budget 2018 afsat 220 mio. kr. til styrket udskoling i perioden 2018-21 (40 mio. i 2018 og 60 mio. i hvert af
årene 2019-21). Midlerne skal udmøntes, så de kan tages i brug og
virker på skolerne fra skoleåret 2018/19. Af midlerne skal desuden
afsættes 1 mio. kr. til samarbejdspuljen i hvert af de fire år, som aftalt
mellem budgetforligsparterne (jf. budgetaftalen).
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Den 6. december 2017 drøftede BUU principper for udmøntning af
midlerne. Referatet kan se på www.kk.dk når det offentliggøres.
I 2018 inddrages sektoren i en dialog om udmøntningen. Dialogen har
til hensigt at generere idéer, opnå nuanceret viden og dele erfaringer
med henblik på at kvalificere udmøntningen. Dialogen skal ske på
tværs i 1-2 temamøder, hvor aktørerne drøfter prioriteringer og udvikling af indsatser. De enkelte indsatser vil derfor blive kvalificeret i en
bred inddragelsesproces med udgangspunkt i bl.a. 9 indsatser, jf. budgetaftalen.
Senest i marts 2018 vil Børne- og Ungdomsudvalget få forelagt forslag til en konkret udmøntning af midlerne.

Ad. 2 - Udskolingsmidler ift. musikområdet
Af budgetaftalen fremgår det, at midlerne kan udmøntes til bl.a. ”åben
skole-indsatser” med inddragelse af Musikskolen. Derudover vil der
være mulighed for at inddrage musikaktører eller undervisning i musik på flere forskellige måder inden for de ni indsatsområder, herunder
fx udskolingslinjer og talentcamps.
Det er i høj grad skolerne selv, der definerer, hvordan de vil arbejde
med udskolingen - herunder musik. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvorvidt eller hvordan midlerne lokalt anvendes på musik.

Ad. 3 - Permanent finansiering af ’mere musik til flere børn’
Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om, at permanentgøre bevillingerne til projektet ”Mere musik til byens børn”. Det er
sket i forbindelse med budget 18 som led i en intern indstilling

Ad. 4 - Øvrige kommende projekter og planer
Forvaltningen er ikke bekendt med andre kommende projekter og planer i forhold til at fremme musikundervisningen for byens børn. Forvaltningens såkaldte kompetencecentre har dog som opgave at fremme
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dels de praktisk-musiske fag i skolen, dels den praktiske-musiske dimension i alle fag i grundskolen. Det praktisk-musiske kompetencecenter har til huse på Sankt Annæ Gymnasieskole.

Med venlig hilsen

Marcello Linkimer
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