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Vedr. Rødovre Kommunes budgetforslag til høring  

 

 

Bestyrelsen på Rødovre Musikskole har vedtaget følgende kommentarer til Rødovre 

Kommunes budgetforslag for Rødovre Musikskole for budgetåret 2020: 

 

Befolkningsprognose 

 

Ifølge befolkningsprognosen for 2020-2023 (Budgetforslaget 2020, side 7) for musik-

skolens målgruppe 0-16 år stiger børnetallet med 837 børn. Dertil kommer et 

ukendt antal unge i alderen 17-25 år – disse er ikke specificeret i prognosen. En del 

af disse børn vil søge undervisning på musikskolen.  

 

Musikskolen bliver i perioden 2018-2021 kompenseret for et stigende børnetal i 

musikskolens målgruppe. Vi håber, at musikskolen også fremadrettet kan blive kom-

penseret for det stigende børnetal. 

 

Når vi i 2021 flytter ind i nye, lækre og tidssvarende lokaler i den nybyggede musik-

skole med koncertsal, vil vi gerne have mulighed for at udnytte de fine ny faciliteter 

fuldt ud og tilbyde de mange nye børn undervisning. 

 

Kompagnonundervisning 

 

Udover almindelige musikskoleundervisning varetager musikskolen også kompag-

nonundervisning i 1. og 2. klasser på alle folkeskoler. Det øgede børnetal vil givet 

påvirke oprettelsen af flere spor på disse årgange med øgede udgifter for musiksko-

len til følge. 

 

Ny musikskole 

 

I sommeren 2021 forventes musikskolen at flytte til den nybyggede musikskole ved 

Viften, og her på musikskolen glæder vi os alle til at få nye omgivelser til glæde for 

børnene, musikskolens ansatte og ikke mindst alle borgerne i Rødovre Kommune, 

som forhåbentlig kommer til at få gode koncertoplevelser i den nye koncertsal.   
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Den nye musikskole bliver meget større end den nuværende, og der må derfor for-

ventes at komme øgede udgifter til teknisk service, vedligehold af instrumenter og 

lokaler samt afvikling af lyd og lysteknik til eksterne arrangementer. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Dato – 12. august 2019 

 

Louise Broch 

 

Bestyrelsesformand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


