Information om musikskolen i coronatiden og den tid der følger efter.
Kære musikskoleelever og forældre
Søndag den 17. maj har I måske bemærket nogle radio- og tv-indslag om musikskolerne. Her fik musikskolerne
nemlig hul igennem, endda i DR TV Avisen. Måske har I, elever og forældre, oplevet, at musikskolerne blev
overset eller glemt i Regeringens genåbningsplaner. Jeg kan forsikre jer om, at vi gennem vores
landsorganisation Danske Musik- og Kulturskoler har presset på for at gøre både Kommunernes Landsforening
og Kulturministeren opmærksom på musikskoleelevernes behov for at komme på musikskolerne igen, men det
er altså først i forgårs lykkedes at krone indsatsen med radio- og tv indslag.
Sikkerheden skal være i top når vi genåbner.
Mens vi utålmodigt venter på den politiske / ministerielle afklaring af, om og hvordan musikskolen tænkes ind i
genåbningsplanerne, så har Assens Musikskole udarbejdet meget detaljerede planer for sikker genåbning.
I musikskolens egne bygninger er det uproblematisk at åbne for eksempelvis soloundervisning.
Og hvis vi skulle være så heldige at kunne åbne for sammenspil oa. så er vi også klar med planer for dette.
Musikskolens gode samarbejdspartnere - skolerne - har tilkendegivet at også her er det uproblematisk og
sikkert at genåbne for soloundervisningen.
Vi håber og håber, og jeg ved at vi alle glæder os til den dag hvor vi igen kan sige:

”MUSIKSKOLEN ER ÅBEN!” kom trygt til musik, sang og spil
Status på tilmeldinger til næste sæson
Jeg må konstatere at de nuværende elever må være meget glade for deres musikskole, for selvom lærere og
elever ikke har set hinanden i flere måneder, så er gentilmeldingen på nuværende tidspunkt på samme niveau
som tidligere år.
Derfor er det også på sin plads at sige alle vores elever og forældre TAK for jeres trofasthed i denne svære tid.
Musikskolen er jo dybt afhængig af at der også melder sig nye elever, og her kniber det lidt mere.
Det skyldes helt sikkert at vi ikke har kunnet komme i kontakt med alle skolebørnene, men vi er selvfølgelig i
gang med at forberede en ny indsats som kan iværksættes når det bliver muligt.
I kan måske hjælpe os, så derfor vil jeg opfordre alle vores nuværende elever og forældre til at fortælle jeres
venner og omgangskreds om hvordan det er at gå musikskole.
Det kan måske inspirere nogle til at huske hvor det er man lærer at synge og spille – i Assens Musikskole!
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