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1  Indledning 
 
 
1.1 Baggrund for undersøgelsen 
 
I forbindelse med udfærdigelsen af ”Mål- og resultatsyringsrapport” i 2004 blev det be-
sluttet fremover at foretage en årligt tilbagevendende tilfredshedsundersøgelse blandt 
Musikskolens brugere således, at der nu foreligger resultater fra 2004, 2005, 2007, 
2008 og 2010.  
 
I al væsentlighed er spørgsmålene fra det oprindelige spørgeskema bevaret, dog med 
tilføjelse enkelte nye spørgsmål i 2010. Data blev indsamlet i perioden 29. april – 26. 
maj. 
 
 
1.2 Undersøgelsens metode 
 
Tilfredshedsundersøgelsen 2010 er gennemført som en web-baseret spørgeskemaun-
dersøgelse blandt Musikskolens brugere – elever og forældre. Invitation til at deltage 
udsendtes med e-mail, og besvarelsen skete via egen computer. Den tekniske side af 
undersøgelsen var lagt i hænderne på firmaet Enalyzer, på hvis server alle indsamlede 
data også befinder sig. 
 
Der udsendtes invitation til 1002 elever/forældre og 428 (42 %) heraf valgte at deltage. 
Kun 10 % af besvarelserne er foretaget af en musikskoleelev uden hjælp fra forældre, 
22 % af elev + forældre i samarbejde, resten (68 %) skyldes forældre alene.  
 
Alders- og fagfordelingen blandt respondenterne ligner den samlede elevskare på Mu-
sikskolen så godt, at undersøgelsens resultat kan regnes som signifikant. 
 
Eventuelle spørgsmål til Tilfredshedsundersøgelsen 2010 kan rettes til souschef Peter 
Normann (penorm@musikskolen.kk.dk) eller webmaster Per Michael Jensen (musi-
kintra@gmail.com). 

 

2  Opsummering af undersøgelsens resultat 
 
Spørgsmålene fordelte sig på 3 emner: Musikskolens tilbud, Musikskolens undervis-
ning og aktiviteter og Musikskolens serviceniveau. Dertil kom en række baggrunds-
spørgsmål, samt mulighed for skrive ”kommentarer, ris og ros”, - en mulighed 1/3 af 
respondenterne benyttede sig af.  
 
Størstedelen af spørgsmålene skulle besvares ved angivelse af tilfredsheden på en 
skala fra 1 – 5 eller ”ved ikke”. 
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2.1 Musikskolens tilbud 
 
Der er generel tilfredshed med Musikskolens tilbud; størst er tilfredsheden med det 
samlede udbud, mindre når det gælder det lokale udbud samt prisen for undervisning. 
51 % angiver at geografien var afgørende for valg af aktivitet. 
 
På spørgsmålet ”har du forslag til undervisning, som ikke findes blandt Musikskolens 
nuværende tilbud?” efterlyser flere instrumentalundervisning som starter tidligere end 
vi gør nu; Suzuki-violin bliver nævnt nogle gange. Andre forslag handler om brug af 
computer i undervisningen, mere sammenspil og om musikalske aktiviteter, hvor for-
ældre indgår sammen med deres børn. 
 
2.2 Musikskolens undervisning og aktiviteter 
 
Spørgeskemaet var udformet således at elever, der deltog i mere end en aktivitet, - 
typisk instrumental- og sammenspil, kunne gøre rede for begge aktiviteter. Som i fore-
gående undersøgelser gik topscoren til instrumentallæreren - 4,57! Musikskolens akti-
vitetsniveau – koncerter mm. – er steget de senere år, og det afspejler sig positivt i 
eleverne tilfredshed.  
 
Tilfredsheden med lokaler og inventar er generelt meget høj; størst på Musikskolen i 
Kalvehallen og lidt mindre på distriktsskolerne (se bilaget ”Tilfredshedsundersøgelse 
2004, 2005, 2007, 2008 og 2010”, side 3). 
 
2.3 Musikskolens serviceniveau 
 
På dette område har tilfredsheden i alle årene været stødt stigende, således at dette 
område nu matcher ”undervisning og aktiviteter”. I administrationen mener vi, at den 
efterhånden udstrakte brug af e-mail og SMS har forbedret vores kommunikation med 
brugerne væsentligt. Mange forretningsgange i administrationen er også blevet forbed-
rede de senere år. 
 
51 % af respondenterne angiver, at de fik kendskab til skolens eksistens via den sko-
leomdelte papirfolder. 92 % har besøgt hjemmesiden, hvorfra også langt størstedelen 
af elevtilmeldingen nu foregår. 
 
På spørgsmålet hvad ved du om Musikskolens bestyrelse? svarede 64 % intet. - Der 
skulle være plads til forbedringer. 
 
2.4 Kommentarer, ris og ros 
 
Musikskolens kapacitet og deraf følgende ventelister er en klar anstødssten. Der ligger 
en opgave i del, at sørge for at budskabet når det politiske niveau, dels at informere 
vores kunder om ventelistepolitikken, samt hvad det indebærer at stå/forblive på vente-
liste. 
 
Flere efterlyser mulighed for instrumentskift uden at skulle stå på venteliste. 
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Flere efterlyser mere rytmisk musik i form af flere pladser og mere synlighed for områ-
det. 
 
Mange savner også flere tilbud lokalt. Især for de yngre elever er det af stor vigtighed, 
at undervisningen foregår i lokalmiljøet. Flere amagerkanere føler sig forfordelt. 
 
I lyset af den relativt høje pris for musikskoleundervisning er mange irriterede over den 
ikke eksisterende vikardækning/erstatningstimer ved aflyst undervisning. Musikskolens 
politik med ikke at refundere betaling før efter 4 aflyste undervisningsgange vækker 
vrede hos adskillige kunder. 
 
Rigtig mange skriver om, hvor glade de er for deres musikskolelærer, kun få om det 
modsatte. - Kaffeautomaten i Musikskolens foyer er ligeledes meget værdsat… 
 
En del savner flere fællesaktiviteter som koncerter og især sammenspil. 
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3  Musikskolens tilbud  

    
    
    

 3.1  Total 

 
Det bedste ved at være elev på Musiksko-
len er Procent Antal 

 
timerne i instrument/sang (eneunder-
visning) 42% 180 

 sammenspil/kor 20% 84 

 koncerterne 4% 16 

 kammeraterne 4% 19 

 læreren 20% 85 

 andet 10% 44 

 Total 100% 428 
    
    

 3.2  Total 

 
Er du generelt tilfreds med bredden af Mu-
sikskolens tilbud? Procent Antal 

 utilfreds 0% 1 

 mindre tilfreds 5% 23 

 hverken/eller 6% 27 

 tilfreds 50% 212 

 meget tilfreds 33% 142 

 ved ikke 5% 23 

 Total 100% 428 
    
    

 3.3  Total 

 
Er du tilfreds med bredden af Musiksko-
lens tilbud der, hvor du bor? Procent Antal 

 utilfreds 4% 18 

 mindre tilfreds 19% 80 

 hverken/eller 11% 45 

 tilfreds 35% 151 

 meget tilfreds 22% 96 

 ved ikke 9% 38 

 Total 100% 428 
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 3.4  Total 

 
Er du tilfreds med prisen for undervisnin-
gen? Procent Antal 

 utilfreds 2% 10 

 mindre tilfreds 18% 77 

 hverken/eller 19% 82 

 tilfreds 47% 200 

 meget tilfreds 11% 47 

 ved ikke 3% 12 

 Total 100% 428 
    
    

 3.5  Total 

 

Har den geografiske placering af undervis-
ningen været afgørende for dit valg af akti-
vitet? 

Procent Antal 

 ja 51% 220 

 nej 49% 208 

 Total 100% 428 
    
    

 3.6  Total 

 
Har du stået på venteliste inden du blev 
optaget?  Procent Antal 

 nej 54% 232 

 ja, i 1-12 måneder 32% 135 

 ja, 1-2 år 11% 46 

 ja, 2-3 år 4% 15 

 Total 100% 428 
    
    

 3.7  Total 

 

Har du forslag til undervisning, som ikke 
findes blandt Musikskolens nuværende 
tilbud? 

Procent Antal 

 nej 79% 338 

 ja, jeg foreslår 21% 90 

 Total 100% 428 
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4  Undervisning og aktiviteter   
     

 4.1  Total  

 

Er du tilfreds med din musikskolelærer? 
 
(spørgsmålet omhandler eneundervisning i 
sang/instrument) 

Procent Antal 
 

 utilfreds 1% 4  

 mindre tilfreds 2% 6  

 hverken/eller 2% 6  

 tilfreds 23% 74  

 meget tilfreds 72% 234  

 ved ikke 0% 1  

 Total 100% 325  
     
     

 4.2  Total  

 

Er du tilfreds med lærerens forventninger 
til dig - er de i overensstemmelse med dine 
egne? 
 
(spørgsmålet omhandler eneundervisning i 
sang/instrument) 

Procent Antal 

 

 utilfreds 1% 3  

 mindre tilfreds 1% 2  

 hverken/eller 6% 20  

 tilfreds 39% 128  

 meget tilfreds 49% 160  

 ved ikke 4% 12  

 Total 100% 325  
     
     

 4.3  Total  

 
Er du tilfreds med lærerens evne til at mo-
tivere dig?  Procent Antal 

 

 utilfreds 2% 5  

 mindre tilfreds 2% 7  

 hverken/eller 7% 22  

 tilfreds 32% 105  

 meget tilfreds 54% 175  

 ved ikke 3% 11  

 Total 100% 325  
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 4.4  Total  

 

Er du tilfreds med graden af medbestem-
melse på undervisningens indhold - mu-
sikvalg etc.? 
 
(spørgsmålet omhandler eneundervisning i 
sang/instrument) 

Procent Antal 

 

 utilfreds 1% 2  

 mindre tilfreds 4% 12  

 hverken/eller 10% 32  

 tilfreds 38% 125  

 meget tilfreds 37% 121  

 ved ikke 10% 33  

 Total 100% 325  
     
     

 4.5  Total  

 

Er du tilfreds med aktivitetsniveauet - kon-
certer, sammenspil, øvedage etc.? 
 
(spørgsmålet omhandler eneundervisning i 
sang/instrument) 

Procent Antal 

 

 utilfreds 4% 12  

 mindre tilfreds 4% 14  

 hverken/eller 10% 33  

 tilfreds 44% 142  

 meget tilfreds 31% 101  

 ved ikke 7% 23  

 Total 100% 325  
     
     

 4.6  Total  

 

Er du tilfreds med din musikskolelærer? 
 
(spørgsmålet omhandler enten grundsko-
leundervisning eller sammenspil/kor) 

Procent Antal 

 

 utilfreds 1% 3  

 mindre tilfreds 2% 5  

 hverken/eller 5% 11  

 tilfreds 29% 63  

 meget tilfreds 60% 130  

 ved ikke 3% 6  

 Total 100% 218  
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 4.7  Total  

 

Er du tilfreds med lærerens forventninger 
til dig, er de i overensstemmelse med dine 
egne? 
 
(spørgsmålet omhandler enten grundsko-
leundervisning eller sammenspil/kor) 

Procent Antal 

 

 utilfreds 1% 2  

 mindre tilfreds 3% 6  

 hverken/eller 8% 18  

 tilfreds 40% 87  

 meget tilfreds 39% 86  

 ved ikke 9% 19  

 Total 100% 218  
     
     

 4.8  Total  

 
Er du tilfreds med lærerens evne til at mo-
tivere dig og holdet?  Procent Antal 

 

 utilfreds 2% 5  

 mindre tilfreds 4% 8  

 hverken/eller 6% 14  

 tilfreds 34% 75  

 meget tilfreds 49% 107  

 ved ikke 4% 9  

 Total 100% 218  
     
     

 4.9  Total  

 

Er du tilfreds med graden af medbestem-
melse på undervisningens indhold - mu-
sikvalg etc.? 
 
(spørgsmålet omhandler enten grundsko-
leundervisning eller sammenspil/kor) 

Procent Antal 

 

 utilfreds 2% 5  

 mindre tilfreds 3% 7  

 hverken/eller 17% 37  

 tilfreds 32% 70  

 meget tilfreds 25% 55  

 ved ikke 20% 44  

 Total 100% 218  
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 4.10  Total  

 

Er du tilfreds med aktivitetsniveauet - kon-
certer, sammenspil, øvedage etc.? 
 
(spørgsmålet omhandler enten grundsko-
leundervisning eller sammenspil/kor) 

Procent Antal 

 

 utilfreds 2% 4  

 mindre tilfreds 4% 8  

 hverken/eller 9% 20  

 tilfreds 42% 92  

 meget tilfreds 36% 79  

 ved ikke 7% 15  

 Total 100% 218  
     
 
     

5  Musikskolens serviceniveau  
     

 5.1  Total  

 
Er du generelt tilfreds med Musikskolens 
serviceniveau? Procent Antal 

 

 utilfreds 0% 1  

 mindre tilfreds 4% 15  

 hverken/eller 10% 42  

 tilfreds 50% 215  

 meget tilfreds 33% 142  

 ved ikke 3% 13  

 Total 100% 428  
     
     

 5.2  Total  

 
Er du tilfreds med Musikskolens betjening 
pr. telefon/SMS? Procent Antal 

 

 utilfreds 1% 3  

 mindre tilfreds 3% 14  

 hverken/eller 7% 32  

 tilfreds 44% 187  

 meget tilfreds 34% 146  

 ved ikke 11% 46  

 Total 100% 428  
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 5.3  Total  

 
Er du tilfreds med Musikskolens betjening 
pr. brev/e-mail? Procent Antal 

 

 utilfreds 0% 2  

 mindre tilfreds 2% 9  

 hverken/eller 8% 36  

 tilfreds 51% 218  

 meget tilfreds 33% 141  

 ved ikke 5% 22  

 Total 100% 428  
     
     

 5.4  Total  

 
Er du tilfreds med Musikskolens informati-
onsniveau? Procent Antal 

 

 utilfreds 1% 5  

 mindre tilfreds 4% 19  

 hverken/eller 10% 43  

 tilfreds 55% 236  

 meget tilfreds 25% 107  

 ved ikke 4% 18  

 Total 100% 428  
     
     

 5.5  Total  

 
Hvor/hvordan fik du kendskab til Musiksko-
lens eksistens? Procent Antal 

 

 skoleomdelt folder 51% 218  

 internettet 17% 71  

 kammerater/bekendte 22% 96  

 andet sted 23% 97  

 Total 113% 482  
     
     

 5.6  Total  

 
Har du besøgt Musikskolens hjemmeside - 
www.musikskolen.kk.dk? Procent Antal 

 

 ja 92% 393  

 nej 8% 35  

 Total 100% 428  
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 5.7  Total  

 Fandt du de informationer du søgte? Procent Antal  

 ja 91% 357  

 nej 9% 36  

 Total 100% 393  
     
 
 

6  Baggrundsoplysninger 
 
6.1 Aldersfordeling 

-2%
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 6.2  Total  

 Svarene er givet af: Procent Antal  

 musikskoleelev 10% 42  

 forældre 68% 293  

 forældre og musikskoleelev i samarbejde 22% 93  

 Total 100% 428  
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 6.3  Total  

 
Hvor længe har du været elev i Musiksko-
len? Procent Antal 

 

 1 sæson 27% 114  

 2 sæsoner 23% 100  

 3-4 sæsoner 29% 124  

 5-6 sæsoner 10% 43  

 mere end 6 sæsoner (skriv antal år) 11% 47  

 Total 100% 428  
     
     

 6.4 Total  

 
Regner du med at fortsætte i Musikskolen 
efter sommerferien? Procent Antal 

 

 ja 86% 367  

 nej 14% 61  

 Total 100% 428  
     
     

 6.5  Total  

 Hvad ved du om Musikskolens bestyrelse? Procent Antal  

 intet 64% 274  

 ved den findes 21% 91  

 kender en, der er med 3% 11  

 
ved at der står noget om den på hjemmesi-
den 4% 15 

 

 
ved at bestyrelsen har det overordnede 
ansvar for Musikskolens virksomhed 9% 37 

 

 Total 100% 428  
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7  Er du tilfreds med lokaler og inventar 
 
        
        

 Brønshøj Skole  eneundervisning hold- eller  
sammenspil i alt 

 utilfreds 22% 2 17% 1 20% 3 
 mindre tilfreds 22% 2 0% 0 13% 2 
 hverken/eller 11% 1 0% 0 7% 1 
 tilfreds 33% 3 83% 5 53% 8 
 meget tilfreds 0% 0 0% 0 0% 0 
 ved ikke 11% 1 0% 0 7% 1 
 
        
        

 Utterslev Skole  eneundervisning hold- eller  
sammenspil i alt 

 utilfreds 8% 2 0% 0 6% 2 
 mindre tilfreds 0% 0 0% 0 0% 0 
 hverken/eller 8% 2 0% 0 6% 2 
 tilfreds 40% 10 38% 3 39% 13 
 meget tilfreds 44% 11 50% 4 45% 15 
 ved ikke 0% 0 13% 1 3% 1 
 
        
        

 Korsager Skole  eneundervisning hold- eller  
sammenspil i alt 

 utilfreds 0% 0 0% 0 0% 0 
 mindre tilfreds 0% 0 0% 0 0% 0 
 hverken/eller 8% 1 0% 0 8% 1 
 tilfreds 75% 9 0% 0 69% 9 
 meget tilfreds 8% 1 100% 1 15% 2 
 ved ikke 8% 1 0% 0 8% 1 
 
        
        

 Hyltebjerg Skole  eneundervisning hold- eller  
sammenspil i alt 

 utilfreds 11% 2 0% 0 9% 2 
 mindre tilfreds 6% 1 0% 0 5% 1 
 hverken/eller 22% 4 0% 0 18% 4 
 tilfreds 44% 8 100% 4 55% 12 
 meget tilfreds 11% 2 0% 0 9% 2 
 ved ikke 6% 1 0% 0 5% 1 
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Rådmandsgades 
Skole  eneundervisning hold- eller  

sammenspil i alt 

 utilfreds 0% 0 0% 0 0% 0 
 mindre tilfreds 11% 2 0% 0 9% 2 
 hverken/eller 5% 1 25% 1 9% 2 
 tilfreds 37% 7 50% 2 39% 9 
 meget tilfreds 47% 9 25% 1 43% 10 
 ved ikke 0% 0 0% 0 0% 0 
 
        
        

 Vibenshus Skole  eneundervisning hold- eller  
sammenspil i alt 

 utilfreds 0% 0 7% 1 3% 1 
 mindre tilfreds 20% 3 14% 2 17% 5 
 hverken/eller 27% 4 7% 1 17% 5 
 tilfreds 27% 4 64% 9 45% 13 
 meget tilfreds 27% 4 7% 1 17% 5 
 ved ikke 0% 0 0% 0 0% 0 
 
        
        

 Ålholm Skole  eneundervisning hold- eller 
sammnspil i alt 

 utilfreds 0% 0 0% 0 0% 0 
 mindre tilfreds 0% 0 9% 1 9% 1 
 hverken/eller 0% 0 18% 2 18% 2 
 tilfreds 0% 0 45% 5 45% 5 
 meget tilfreds 0% 0 9% 1 9% 1 
 ved ikke 0% 0 18% 2 18% 2 
 
       
        

 
Sankt Annæ 
Gymnasium  eneundervisning hold- eller 

sammnspil i alt 

 utilfreds 1% 1 0% 0 1% 1 
 mindre tilfreds 4% 3 0% 0 3% 3 
 hverken/eller 14% 10 9% 3 12% 13 
 tilfreds 56% 39 69% 24 60% 63 
 meget tilfreds 20% 14 14% 5 18% 19 
 ved ikke 4% 3 9% 3 6% 6 
 
        
        

 Skolen v. Sundet  eneundervisning hold- eller 
sammnspil i alt 

 utilfreds 0% 0 0% 0 0% 0 
 mindre tilfreds 9% 2 0% 0 6% 2 
 hverken/eller 4% 1 0% 0 3% 1 
 tilfreds 43% 10 58% 7 49% 17 
 meget tilfreds 35% 8 33% 4 34% 12 
 ved ikke 9% 2 8% 1 9% 3 
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Musikskolen, 
Staldgade 29  eneundervisning hold- eller 

sammnspil i alt 

 utilfreds 1% 1 1% 1 1% 2 
 mindre tilfreds 1% 1 2% 2 1% 3 
 hverken/eller 3% 4 7% 8 5% 12 
 tilfreds 38% 51 42% 52 40% 103 
 meget tilfreds 56% 75 46% 56 51% 131 
 ved ikke 1% 2 3% 4 2% 6 
 
 

8  Kommentarer, ris og ros 
 
! min datter går til klaver - en klaverstol ville være fint at have, så den kan stilles op og 

ned i højde efter børnene. / Det ville også være rart med en hurtigere tilbagemelding på 
tilmelding (gen-) og cirka ventetider på hjemmesiden 

! vi fortsætter hvis er det noget nyt 
! service og kvalitet er tip top, udbuddet af instrumentundervisning i eget lokalområde 

mindre god og prisen for høj! 
! Eftersom jeg har gået på musikskolen i 9 år nu savner jeg at spille til koncerter, hvor 

der også spiller lidt ældre elever. Kunne man ikke samarbejde med MGK-eleverne? 
! Vi er så begejstrede for læreren NN. Hun må gerne roses! 
! Vedr. elektronisk tilmelding: Desværre havde jeg problemer med at gentilmelde mig via 

hjemmesiden, det fungerede bare ikke, og derfor kom jeg til at overskride fristen 20. 
april. Med mindre det faktisk er et krav, at man skal gå i skole i kommende sæson OG 
kende den nye skole, man måske skal gå på i kommende sæson, for at være berettiget 
ansøger, er det ikke smart, at man ikke kan gen/tilmelde sig, med mindre man kan ud-
fylde skole/klasse-rubikkerne i det elektroniske skema. / Vedr. skemaet her: der mang-
ler en 'ved ikke'-mulighed i spørgsmål 8 om jeg har været på venteliste, for det er så 
mange år siden, det måske var aktuelt, at jeg ikke kan huske, om jeg har været på ven-
teliste. 

! Anton har haft den mest fantastiske og engageret lærer. Han har betydet meget for 
Antons engagement, så det er bestemt ikke pga ham, at Anton ønsker at skifte instru-
ment i næste sæson. Stor tak til NN. Du gør en forskel! Er rigtig ked af, at jeg har tre 
børn som brænder utrolig meget for musik og for at spille på et instrument, MEN at vi 
flere gange har oplevet at de ikke har fået deres ønske opfyldt og derved skal vente et 
helt ÅR inden der er mulighed for at søge igen. Det er superærgerligt, men sikkert ikke 
jeres skyld... 

! Det ville være rart med flere tilbud på Amager skolerne. 
! jeg syntes blæser akademiets øve lørdage er rigtig sjove, hyggelige og lærerige 
! NN er en fantastisk dedikeret, engageret, motiverende lærer, der yder langt mere end 

vi kunne drømme om. / Tak til NN 
! for min datters vedkommende ligger undervisningen for sent - ca. 2 timer efter skolefri, 

og hun kan ikke tage hjem i mellemtiden, da hun næsten har en times transport. Det er 
lidt surt for hende. 

! glad for blæserworkshop lørdag / og junior ork. koncerter 
! Endnu en gang ville det være dejligt at kunne spille mere end et instrument i Musiksko-

len. 
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! Mine børn spiller også i KKSO, som er en fremragende basis for oplevelser og kamme-
ratskaber 

! Vi er ellevilde med vores klaverlærer NN. Hun er bare så dygtig! 
! Savner bedre supervision af læreren. 
! Det ville være fint at elever der har været musikskoleelever i flere år kan have et fortrin 

frem for andre elever, hvis de ønsker at skifte instrument. 
! jeg skriver nu ikke som forældre men som skolelærer i mit lokalområde Kbh s: / Musik-

skolen er for elitær. Den er alt for dyr, forældre skal kunne hente og bringe fra Staldga-
de, ventelisterne er lange og der er ikke nok rytmiske tilbud. Musikken har ikke gode 
kår i Københavns kommune set i forhold til fodbold, håndbold m.m. 

! for mange aflysninger fra lærers side via sms. Lidt mærkeligt, at hjemmet ikke informe-
res! Der har nu været 4 aflysninger, hvilket er meget, taget prisen i betragtning! 

! Stor ros til NN for hendes tålmodige væremåde og dejlige væsen. 
! Stor ros til NN. 
! hørelære og musikteori ønskes - og det gerne før 18:00, som er for sent når man har 

haft både eneundervisning og juniororkester 
! hørelære og musikteori mangler i de daglige tilbud - gerne i forbindelse med junioror-

kesteret, eller eneundervisning, og gerne tidligere end 18:00 som det har været på for-
søgsbasis 

! der skal måske være lidt frugt eller mad i selvbetjenings køkkenet!!!! 
! Der kunne godt tages bedre hensyn til de elever der kommer fra en anden skole (spe-

cielklasse elever), de kan have svært ved at nå at deltage i undervisningen 
! Vi synes, at der er for få tilbud. Vi har haft børn på venteliste i årevis uden at få tilbudt 

undervisning og uden at få tilbud om alternativ undervisning. Det er utroligt synd for 
den der venter længe - man burde som minimum ved meget lange venteliste oplyse de 
ventende om at det er udsigtsløst, så man enten overvejer alternative instrumenter el-
ler undervisningstilbud. 

! Når I inviterer til koncerter, må de gerne sendes ud lidt tidligere. Lige nu kommer de på 
e-mail samme dag som koncerten afholdes. 

! Nodestativerne er elendige, køb gerne nogle bedre 
! Det er uigennemskueligt at finde ud af tilmeldings kriterierne. Først til mølle eller.... Er 

det en fordel at være nuværende elev?  /  / Min datter vil gerne fortsætte, men hun kan 
ikke få at vide om det er muligt. 

! Vi synes det er dumt at man kun kan gå til et instrument i musikskolen! og at musikkar-
rusel tæller for et instrument. Derudover kunne der godt være flere sammenspilstilbud 
til klaverelever. Og det burde være muligt at se sin plads på ventelisten, der i øvrigt er 
alt for lang! 

! glæder mig til masser af orkestersammenspil 
! Jeres informationer om tilmeldning på jeres hjemmeside passer ikke med de informati-

oner, som jeg får fra jeres medarbejder. Det skal være en enighed i det. 
! Jeg synes at det er for dårligt at der ikke sættes virkar ind ved barsel og omsorgsdage 
! Min søn har haft 3 forskellige lærere i 2009-2010, som har vanskeliggjort det hele en 

del. 
! Gerne bedre mulighed for sammenspilsgrupper som supplement til instrumentalunder-

visning 
! Spørgeskemaet passer ikke til elever, der har deltaget i undervisningen i hørelære.  /  / 

Min søn fortsætter ikke næste år, da han skal på Orkesterefterskolen. Ellers ville han 
gerne fortsætte. 

! jeres hjemmeside er elendig... 
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! Når I afsender mails fra musikskolen, skal emne eller afsender være Københavns mu-
sikskole og ikke navnet på den person, der har sendt mailen, da I risikere at mailen ik-
ke bliver åbnet. 

! Gør det muligt at ændre I tilmeldingen online indtil den dag, der er lukket for tilmeldin-
ger. Det kan f.eks. være svært at bestemme sig for, hvilket instrument der skal være 1. 
prioritet....og det  villle være godt, at man selv kan ændre det, indtil bordet fanger. 

! Selv om eleven har kunnet starte direkte i musikskole, står hun stadig på venteliste til 
det instrument, hun helst ville spille på. Og det ser ud til at fortsætte på 3. år efter 
sommerferien. Det er ærgerligt, synes vi.  /  / Vi har været meget glade for undervisnin-
gen det første år, men dette år har været præget af skiftende vikarer og en del aflys-
ninger, og det er gået ud over barnets motivation. 

! Det er for vanskeligt at blive optaget på musikhold på skolen ved sundet. 
! Det er kun roser vi har -vi kører gerne langt for at få kvalitet. / NN er jo selvfølgelig me-

re end optimal på sit instrument, men derudover er han også et dejligt varmt menne-
ske, der holder af børn, har masser af energi og kan formidle på en unik måde. 

! Musikskolen bør prøve at tiltrække ældre elever, og opbygge en større prestige om-
kring den rytmiske afdeling. 

! Musikskolen er et fantastisk sted. Jeg kunne tænke mig instrument undervisning for før 
skole alderen, på eksperiment niveau - måske. 

! Der er rigtig mange sygedage og mange aflysninger fra musiklærernes side. 
! dejligt med kaffeautomaten! 
! der er for få udbudte hold. 
! Savner at kor tager på stævner eller koncertrejser 
! Der har været meget lidt information til forældrene om hvordan det foregår i undervis-

ningen, det pædagogiske udgangspunkt, hvordan man følger op hjemme osv. og heller 
ikke speciel mulighed for feedback på ens barns deltagelse, motivation og talent. Som 
forælder har jeg ikke følt mig velkommen og budt indenfor. 

! Jeg syntes det er lidt dyrt. Det ville være fint, at få tilskudsordning i forhold til forældre-
nes indkomst. 

! det virker godt, men der er langt fra min skole til Sankt Annæ 
! Jeg er meget glad for min klaverlærer. 
! Den eneste information som jeg oplevede, at jeg manglede, handlede om hvornår man 

kunne tilmelde sig til næste sæson, og om man kunne tilmelde sig før nye elever, når 
man var gammel elev.  Læreren vidste ingenting, og på hjemmesiden stod der, at man 
godt kunne melde sig til en måned før alle andre, hvis man var gammel elev - men det 
viste sig kun at omhandle elever, der går til eneundervisning og ikke eleverne, der går 
til grundskoleundervisning. Det stod ingen steder. Så en bedre oplysning om dette vil 
være rart. 

! Super gode engagerede lærer! 
! Ville ønske flere valg muligheder mht undervisningsdage over hele ugen samt tids-

punkter for instrumental-undervisning, nær Vanløse området. 
! Hvis det er muligt at finde penge /plads at have skabe på musikskolen staldgade hvor 

eleverne kan låse instrumenterne inde 
! Det er meget utilfredsstillende, at der ikke er afsat tid til, at lærerne i sammenspil (som 

jo er afgørende for soloelevernes motivation) kan forberede sig i fællesskab, så de for-
skellige instrumentgrupper kan gå op i en højere enhed. Øv, hvor er det ærgerligt, for 
det fjerner tid fra eleverne og giver samtidig lærerne alt for ringe vilkår at arbejde un-
der. Det fører til mindre glæde, selvom de bestemt gør sig stor umage for ikke at lade 
det skinne igennem. 
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! NN er en fantastisk klaverlærer som er fleksibel, når man har meget travle perioder i 
gymnasiet. Det motiverer rigtig meget. 

! 16 1/2 minut om ugen er alt, alt for lidt.... også fordi nogle gange er læren syg, det er 
ferie og nogle gange er jeg selv syg osv., så på en hel sæson bliver det kun nogle få 
timer.. og så er det en høj timepris. 

! forvirrende at I kører opkrævning over PBS og så girokort en gang imellem - hvorfor? 
! Når man kommer på venteliste - dette gælder barn to - ville det være rart at vide hvilket 

nr. man var og evt. hvis der var ledige pladser på et andet hold. F.eks. man er kommet 
på venteliste til klaver men der er ledige pladser på fløjte. Så ville man måske prøve 
det i stedet. Det ville være fantastisk hvis I have mulighed for det. 

! for få pladser for lang ventetid, dygtige, engagerede lære. 
! Der kunne godt være "huskoncerter" hvor eleverne kunne spille et stykke solo - vise 

hvor langt de var nået 
! Jeg synes, at lærerne er meget dygtige og det undrer mig at selv om børnene synes 

musik er kedelig at lære, så kommer de glade fra undervisning. 
! Der mangler store fælles aktiviteter - liv og spontanitet. fredrikke deltager ikke i nogen 

koncerter - har ikke hørt om nogle i denne sæson, modsat andre år. 
! Min datter går egentlig på X Skole, men har musikskoleundervisning på Y Skole. Det 

samme gælder min søn. I den optimale verden skulle de begge gå i musikskole på de-
res lokale skole, men det er svært at få plads på instrumentalundervisning dér, og der 
udbydes meget få instrumenter. Det er synd, for det afholder mange fra at spille. Det er 
jo især et problem for familier uden bil og yngre elever, der ikke selv kan transportere 
sig. 

! glæder mig til at komme tilbage til musikskolen efter mit skoleår 10/11 på langelands 
musikefterskole. 

! NN - du er for sej 
! Vi mangler nogle ordentlige nodestativer. 
! Det er ærgerligt, at man når man er så glad for at gå på musikskolen ikke kan fortsætte 

efter flytning til nabokommunen, Frederiksberg, hvor der er kortere afstand til undervis-
ningen end ved tidligere bopæl. ØV! Men tak for et godt undervisningsår! 

! Det er et meget velfungerende koncept. 
! Skolen har ikke videregivet jeres brochure i år endnu. / Vi ville ønsker at man kunne 

have eneundervisning i 2 fag hvis der alligevel var pladser i de enkle fag! 
! Det er rigtigt rart, at Musikskolens nye bygning er blevet mere "færdig" omsider, og en 

god detalje med kaffeautomaten til de ventende forældre og andre. 
! Musikskolen er en enestående mulighed for elever at få musik erfaring - instrumentalt 

især. Fantastisk 
! Det vil være en hjælp med en kort personlig kommentar efter en sæson. 
! ikke forkorte spilletiden 
! jeg syntes at det er for dårligt at min musik lærer korter noget af min tid af. da vi har 

betalt for 25 min. og jeg får kun 15-20 min. 
! Der har været er del aflysninger, de fleste gange har vi fået besked på forhånd, men 

enkelte gange er det blevet aflyst ved undervisningens start. 
! Det er virkeligt fint, at undervisningen finder sted på skolen. Det gør hele forskellen. 

Tak for det. 
! Som I kan se af svarene er vi meget glade for skolen. Det er undervisningen er samlet 

et sted, giver en god motivation for børnene. 
! jeg føler slet ikke at vi får nogen info omkring den musikalske legestue for de mindste i 

Ålholm skole. Tidspunktet er dårligt- det burde være direkte efter skoletid- dvs. kl 13. 
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Når min søn først skal på fritidshjemmet i en time inden han igen skal i musikskole går 
det tit galt. Der har været rigtig mange gange at han ikke har været til musikskole pga 
misforståelser og aflysninger :( 

! Herre toilet lugter af tis. 
! Vi har været rigtig glade for vores datters lærer, samt undervisning. Desværre har vo-

res datter fået andre interesser. Vi kan kun anbefale musikskolen. 
! Udvid tilbuddet, så det er lokalt på Langelinieskolen, det muliggør at flere børn kan gå 

til musik 
! jeg mener det er meget skidt at elever der står på venteliste ikke optjener anciennitet, 

således at de hvis de har stået på venteliste året før får højere anciennitet end hvis de 
lige er kommet på ventelisten. Denne mangel betyder at elever kan stå år efter år på 
venteliste uden at komme længere frem. 

! hvorfor jeg ikke skal have jeres musikundervisninger er fordi jeg skal på efterskole efter 
sommerferien... ikke fordi jeg ikke ville :) 

! så gerne at det var meget lettere at få plads på instrumentalundervisningen - altså at 
der var mange flere lærere og udbudte timer 

! Den nye tilmeldingsmetode via nettet virker ikke helt tryg 
! Alt for lidt udbud af undervisning, fx på Amager. Og meget forvirrende spørgeskema, jf. 

mine andre kommentarer. 
! Det er godt, at læreren koncentrer sig om musikken. Og så er det bare sjovt at gå til! :D 
! Det kunne være fint, hvis aldersgrænsen på diverse instrumenter blev rykket ned. 
! det er svært at svare på spørgsmål som er rettet mod eleven og ikke forældrene. 
! Ønske om eneundervisning på Ålholm Skole 
! Tak for en fin forårskoncert.  
! Det tager meget af undervisningen, at instrumentlæreren skal lære eleven at læse no-

der. Hørelære ved siden af instrumentalundervisningen ville være et must! 
! gerne have at lærerne lægger møderne andre dage en dem vi har undervisning på så 

vi får den fulde undervisning 
! Vi synes der er drøn god stemning på vores musikskole i Kødbyen. Det er dejligt at 

komme der. 
! Fantastisk varm og musikglad stemning på Kødbyens musikskole dejligt 
! Læreren er ofte syg og vi har endnu ikke modtaget økonomisk kompensation. 
! Storesøster har været rigtig glad for Musikskolen indtil i år hvor hun er vokset lidt fra 

det. Lillesøster derimod er meget ked af at have stået i kø flere år til Skolen ved Sundet 
uden at få en plads. Hun kan ikke selv tage ind til Staldgade. Vi ønsker os større kapa-
citet herude hvor vi bor. 

! Magnus fortsætter ikke, fordi han skal på efterskole. Han regner med at starte igen i 
2011. 

! Jeg synes det er for dyrt. 
! Har oplevet det som urimeligt og dårlig kapacitetsstyring at elever efter musikkarussel 

2009 ikke kunne fortsætte på musikskolen til tværfløjte, men har måtte gå på den dyre-
re, private ordning i et helt år. 

! Vi får desværre aldrig besked om aflysninger, og der bliver ikke tilbudt erstatningstimer. 
/  / Vi har heller aldrig modtaget noget information fra Musikskolen om arrangementer, 
koncerter ell. lign. 

! Generelt en rigtig god skole med gode lærere. Men jeg ville ønske at man kunne gå til 
flere forskellige fag og at lærerne til sammenspilsundervisningen havde mere forbere-
delsestid. 
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! Vi ledte forgæves efter gentagelse af sidste vinters fantastiske to-dages sammenspil 
og teater med forældre. Fik senere at vide, at det var aflyst pga for få tilmeldte... Giv 
venligst god info, hvis I laver det igen til næste år :-) 

! Jeg synes, at tidspunkter for undervisning til de små elever skulle tilpasse sig bedre 
forældrenes arbejdstid. Der er ikke meget efter kl. 16. 

! Vil gerne have en anden underviser og ønsker flere gode lærere at vælge i mellem. 
! Generelt er informationsniveauet alt for dårligt. Nogen gange ringer lærer til elev andre 

gange til forældre om f.eks. afbud. Nogen gange svarer musikskolen på mails, andre 
gange svares ikke på mails med spørgsmål. Man savner også som forældre en slags 
status-tilbagemelding på elevens udvikling mm. Dette kunne evt. komme ved en sæ-
sons slutning. Naturligvis kan man kontakte læreren, men der savnes en fast procedu-
re. Et andet eks er forårskoncert, der står nogen datoer på hjemmesiden, men ellers in-
tet. Skal man melde sig til, koster det noget, hvordan plejer det at foregå osv. Informa-
tionsniveauet er ikke godt. Der savnes konkret information om de enkelte 
fag/instrumenter/aktiviteter/arrangementer: en nyhedsmail hvor der står om evt. arran-
gementer, koncerter mm henvendt til eleven. Eller en bedre hjemmeside med mange 
flere informationer. 

! Efter vi havde gået i børnehavealderen var det ikke muligt at komme til i BH klasse og 
1. klasse. Vi fik at vide at der ikke var noget i vores område, men ville da gerne have 
fået at vide hvilke andre muligheder der var. Vi måtte selv være meget vedholdende og 
opsøgende for at finde plads.  / Vi har været meget tilfredse med NN som lærer, men 
har de sidste år ønsket at skifte instrument, men er blevet afvist to gange, der må ger-
ne være flere muligheder her, så også nye kan komme til. Det er ellers svært når de 
samme fortsætter. 

! Min datter startede til samspil, men oplevede det meget uroligt og ikke super stemning. 
Ensemblespil er motiverende og rigtig fedt, men det skal tilbydes dem, der er interesse-
rede. Hun holdt op efter nogle måneder, men vi vil prøve igen efter sommerferien! 

! Jeg synes der er et stort behov for et bedre trommesæt. / Svært at få åbnet vinduerne 
når vi gerne vil lufte ud. / (og hvis lyset ved en fejl slukkes - tager det meget lang tid in-
den det har godt blus på igen) 

! Har kun deltaget ½ sæson, så kendskabet er endnu begrænset, men meget glad for 
det. 

! manglende info om koncerten den 10. maj 
! Kun de to som allerede er nævnt tidligere: 1) nemlig at jeg har haft svært ved at kom-

me igennem på telefonen, og 2) at min datter egentlig gerne ville have valgt trompet, 
men ikke kunne pga. sin alder 

! Vores indtryk er generelt rigtig godt... 
! Jeg synes det er meget ærgerligt, at man ikke kan få alt den instrumentalundervisning 

som man har lyst, tid og penge til. 
! Vi er utilfredse med, at min datter efter 3 års undervisning ikke er blevet tilbudt at spille 

i et band eller sammen med andre. Det bliver meget ensomt med eneundervisning nu 
på 3. år. Vi har forespurgt hos læreren. 

! Vi synes, at I gør et fantastisk arbejder, desværre flytter vi, så vi kan ikke fortsætte. 
Tak! :) 

! Jeg synes Musikskolen i Staldgade er rigtig rar og lækkert indrettet. 
! I kkso tager vi på to øveweekends om året, der måtte gerne være flere.  
! Ja, min datter vil, som jeg har svaret, gerne fortsætte næste sæson, men der er ikke 

noget tilbud til hende på X Skole, idet hun skal i tredje klasse og har været med på Mu-
sik Karrusel i år!!! /  / Tidspunkterne er problematiske i forhold til at deltage på hold an-
dre steder, idet det kræver, at man skal gå meget tidligt fra arbejde for at kunne nå at 
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hente og bringe sit barn. I tredje klasse er man stadig lige lille nok til selv at komme 
rundt i byen. 

! NN er helt fantastisk og meget vellidt af eleverne! / Der er vist ikke så mange musiktil-
bud på Østerbro? - det kunne vi godt ønske os. 

! vi har oplevet en dejlig positiv tilgang hos underviser og dirigent omkring særlige for-
hold / betingelser for at spille hos vores datter. 

! Kunne rigtig godt tænke mig, at der er erstatningstimer ved aflyste lektioner på grund af 
lærerens sygdom 

! Jeg har af og til læst jeres nyhedsbrev (jeg er forælder) men det har ingen interesse for 
mig, da det omhandler arrangementer der har været afholdt, men hvor min datter der 
går på musikskolen ikke har været inviteret. Det er en smule indforstået. / Men selve 
undervisningen er vi meget glade for! 

! Nina har spillet for nogen år siden, men ville hellere have spillet althorn. Kombinationen 
af spillested og tidspunkt gjorde det umuligt. Hun er meget tilfreds med kor. 

! Min datter har gået til musikkarrusel. Går nu til eneundervisning i slagtøj. Hun ville ger-
ne fortsætte med både slagtøj og klarinet. Måske skulle der være en aldersbegræns-
ning, jeg synes hun er ung til at kun at beslutte sig til et instrument. 

! ærgerligt med de lange ventelister 
! Vi måtte melde fra, da undervisningen kun kunne tilbydes en onsdag og forholdsvis 

langt væk fra vores hjem. Nu håber vi at få plads tættere på og på en mandag:-) 
! En lille kantine/ bar hvor elever og forældre...osv. kan købe sandwich, slik, juice...osv. 
! en lille kantine/bar hvor elever, og forældre kan købe mad som: Sandwich, kage, juice, 

slik. Osv. 
! Jeg kan kun fortsætte, hvis jeg får mulighed for at få enkeltinstrumentundervisning. 
! Selvom jeg forstår argumenterne derfor, synes jeg det er meget forkert, at  man skal 

starte bagest igen på venteliste, hvis man skifter instrument, når man har haft 2 børn 
på musikskolen i årevis og betalt i den tid. Hvis et barn ønsker instrumentskifte og fal-
der ud af skolen i flere år, for at vente, så er tiden gået og måske er det for sent, barnet 
er blevet demotiveret og har fundet andre veje, andre hobbys. Meget ærgerligt. 

! I skal huske i god tid at informere forældre om børnekoncerter, så eventuelle familie-
medlemmer kan inviteres. / Jeg synes i øvrigt, at det er lidt underligt, at man ikke får 
erstatningstimer, når der er aflysninger - først efter 3. gang, så vidt jeg husker. Det sy-
nes jeg, I burde give efter hver aflysning. 

! Informationen når man er på venteliste kunne være bedre. Der kunne også være mere 
info for ene-elever, der jo i sagens natur er alene og ikke føler de hører til en Musiksko-
le. 

! Vi har været meget tilfredse med musikskolen og er kun udmeldt pga flytning til anden 
kommune 

! Fortsætter ikke p.g.a. efterskoleophold. Ellers er vi meget tilfredse. 
! Der har været mange aflysninger af undervisningen. Det er lidt frustrerende. 
! Rebecca fortæller, at hun er rigtig glad for NN og hans måde at undervise på. 
! Datter stopper, fordi hun afslutter gymnasiet. Vi har været meget glade for hendes un-

dervisning med virkelig dygtig og pædagogisk lærer gennem 5-6 år. 
! Ville gerne have fortsat, men der er ikke "karrusel"-tilbud på X Skole. 
! Jeg synes det ville være en god idé at opdatere udstyr til bl.a. kontrabas, så instrumen-

tet er håndterbart. 
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9  Tilfredshedsundersøgelse 2004 - 2010 
 
Spørgsmål: 2004 2005 2007 2008 2010

Er du generelt tilfreds med bredden af Musikskolens tilbud? 3,73 4,21 4,10 4,18 4,17
Er du generelt tilfreds med bredden af Musikskolens tilbud, 
hvor du bor? 3,20 3,63 3,60 3,78 3,58

Er du tilfreds med prisen for undervisningen? 3,31 3,40 3,39 3,41 3,48

Er du generelt tilfreds med Musikskolens serviceniveau? 3,52 3,97 3,96 4,07 4,16

Er du tilfreds med betjening pr. telefon? 2,94 3,91 3,90 4,04 4,21

Er du tilfreds med betjening pr. brev/email? 3,14 3,97 4,01 4,06 4,20

Er du tilfreds med Musikskolens informationsniveau? 3,24 3,68 3,75 3,91 4,03

Er du tilfreds med din musikskolelærer? 4,54 4,60 4,54 4,66 4,57

Er du tilfreds med lærerens forventninger til dig? 3,94 4,38 4,39 4,41 4,35
Er du tilfreds med graden af medbestemmelse på undervisnin-
gen? 3,68 4,20 4,27 4,26 4,10

Er du tilfreds med aktivitetsniveauet? 3,18 3,92 4,02 4,04 4,08

Er du tilfreds med lokaler og udstyr? 3,53 3,62 3,87 4,21 4,15
      
 
Har den geografiske placering af undervisningen været afgørende for dit valg? 
 
år 
 

ja nej 

2004 46 % 54 % 
2005 51 % 49 % 
2007 42 % 58 % 
2008 49 % 51 % 
2010 51 % 49 % 

 
Har du stået på venteliste inden du blev optaget? 
 
år nej ja, 1-12 mdr. ja, 1-2 år ja, 2-3 år ja, i mere end 3 

år  
2004 61 % 29 % 7 % 2 % 1 % 
2005 62 % 31 % 5 % 2 % 1 % 
2007 62 % 28 % 7 % 4 % 0 % 
2008 64 % 31 % 4 % 1 % 0 % 
2010 54 % 32  % 11 % 4 % - 

 
Hvor fik du kendskab til musikskolens eksistens? 
 
år skoleomdelt 

folder 
internettet kammerater 

/bekendte 
andet sted 

2004 70 % 6 % 13 % 11 % 
2005 67 % 6 % 14 % 13 % 
2007 66 % 7 % 12 % 15 % 
2008 56 % 12 % 13 % 19 % 
2010 51 % 16 % 23 % 23 % 

 


