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Musikhøjskolen 2019-2023 

 
Formål 
Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole, har til formål at udvikle og 
fremme elevernes kunstneriske og musiske kompetencer gennem sine 
undervisningstilbud, samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø. 
 
Musikhøjskolen opfylder bl. a. sit formål i forhold til eleverne ved: 

• At bibringe eleverne kunstneriske og skabende færdigheder som forudsætning 
for kreativ udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages 
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent 

• At udvikle elevernes kunstneriske udtryk og evner til personlig kunstnerisk 
stillingtagen 

• At skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet som udøvere 
og brugere 

• At give et bredt fagligt tilbud, som så vidt muligt omfatter alle samtidens 
kunstarter og kunstneriske udtryksformer 

 
 
Værdigrundlag 
Indfrielsen af Musikhøjskolens formål tager udgangspunkt i en række grundfæstede 
værdier: 
 

• Livsglæde 

• Fordybelse 

• Æstetik 

• Kreativitet 

• Kvalitet 

• Faglighed 
 
 
Strategiske mål 
Vi skal arbejde for en kulturskole for alle. 
Det overordnede mål er fortsat, at arbejde for at bryde skolens skæve sociale 
rekkruttering med en stor overvægt af elever fra familier med en kunstnerisk/kulturel 
tradition. 
 
Vi skal opbygge inkluderende fællesskaber i forbindelse med udøvelse og oplevelse 
af kunstneriske udtryk i pagt med skolens mangeårige historie. 
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Arbejdet med at udvikle Musikhøjskolen til en Kulturskole og projektering og bygning 
af en skole der rummer alle de kunstneriske genrer, er uløseligt forbundet med 
skolens strategiske mål og arbejdet med skolens tre strategiske hovedspor. 
 
 

• Skærpe og udvikle kommunikationen af vores værdier. 
Udvikle konkrete aktiviteter for børn og voksne, vi normalt ikke har kontakt 
med. 
 

• Udvikle vores samarbejde med folkeskolen.  

Folkeskolen er det sted, vi har mulighed for at komme i kontakt med børn fra 

hele Frederiksberg. 

 

• Danne netværk med relevante lokale institutioner inden for kulturelle og 
kunstneriske aktiviteter. 
Udvikle forpligtende samarbejder om den fælles udfordring, ”kulturinstitutioner 
for alle”. 

 
I arbejdet med udviklingen af Musikhøjskolen skal FN’s 17 verdensmål indgå som 
inspiration og retningslinje som en naturlig del af en lokalt forankret kulturinstitution. 
 
 
Processer og implementering 
 
I et samarbejde mellem lærere, ledelse og bestyrelse udvikles konkrete handleplaner 
inden for de tre strategiske hovedspor. 
 
I arbejdet med alle tre spor er det centralt, at tiltag og initiativer umiddelbart  
inkluderer et faktisk møde med udøvende børn og unge, der er målgruppen for 
Musikhøjskolens aktiviteter. 
 
I udarbejdelsen af handleplaner og delmål skal der tages hensyn til skolens 
overordnede resurser. 
 
Vedtaget af bestyrelsen d. 2.4.2020 
 
p.b.v. 
 
 
__________________________________________________ 
Maria Bruun Eichhorn 
Formand for Musikhøjskolens bestyrelse  


