Folkeskoleforlig er indgået
Efter langvarige forhandlinger hen over foråret er der nu indgået aftale om en reform af folkeskolen.
Undervejs i forhandlingerne af reformen har DMpF i sit politiske arbejde lagt særlig vægt på, at der, uanset
hvordan det ville ende omkring skoledagens længde og indhold, burde indgås aftale om et gensidigt
forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler. Dette er nu med den indgåede aftale blevet en
realitet, idet det fremgår, at folkeskolen og musikskolen forpligtes til gensidigt samarbejde, og at det vil
være op til den enkelte skoles ledelse at beslutte, hvordan dette samarbejde udmøntes i praksis. Al erfaring
viser, at et veletableret, positivt samarbejde mellem de to skoleformer styrker musikmiljøet i folkeskolen
samtidigt med, at der ses øget tilslutning til musikskolens tilbud. Ved en udbredelse af samarbejde til alle
landets kommuner og folkeskoler må man forvente en klar – og tiltrængt – styrkelse af musikfaget.
Som noget helt nyt åbnes der mulighed for, at skolelederen konkret kan give tilladelse til, at en elev
opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning i den kommunale musikskole, fx i stedet
for valgfagstimer. (Valgfag udgør 2 timer pr. uge i 7.-9. klasse.)
En anden væsentlig nyskabelse er, at den enkelte kommune kan ansøge Ministeriet for Børn og
Undervisning om tilladelse til at oprette forsøg med særlige talentklasser i musik.
Ved siden af disse positive elementer må vi dog samtidigt erkende, at reformen også bringer musikskolerne
store udfordringer, idet skoledagen bliver længere end i dag.
Tilbage står den helt afgørende opgave: at udfylde de nye rammer lokalt på en sådan måde, at
musikskolerne får de bedst mulige vilkår. DMpF vil i den kommende tid sætte fokus på netop dette.
Da ikke alle forligspartier er med i aftalen, vil reformen i sin helhed først kunne træde i kraft efter et
folketingsvalg.
Se også www.huskmusikskolen.dk og den tilhørende facebookside.

