Vejledning til Musikskolerne indberetningsskema
Online-indberetning
For at kunne udfylde virk-skemaet til musikskolerne skal en digital medarbejdersignatur/NemID
medarbejdersignatur. Hvis du ikke allerede har en medarbejdersignatur, kan den bestilles på
www.danid.dk – det tager ca. en uge fra bestilling til modtagelse.

Udfyldelse af skemaet
På første side af skemaet kan du se navn og kode for jeres skole. Hvis oplysningerne ikke er
korrekt, skal du henvende dig til Danmarks Statistik.
Hvis du får behov for at lukke skemaet inden du er klar til at sende det afsted, men gerne vil
bevare de data du allerede har indtastet, så kan du trykke på LUK OG GEM KLADDE. Dermed
bliver data gemt så de kun er synlige for dig indtil du på et senere tidspunkt gør indberetningen
færdig og trykker INDSEND.
For at bladre mellem skemaet enkelte sider trykker du på knapper FORTSÆT og TILBAGE.

Lokaler
Har musikskolen eget hus?
Du kan vælge mellem 'ja' og 'nej'. Svarer du 'ja' bliver du også bedt om at svare på antallet af
lokaler.
Har musikskolen udgifter til husleje?
Du kan vælge mellem 'ja' og 'nej'. Svarer du 'ja' bliver du også bedt om at svare på
huslejebudgettet.

Overenskomst
Har musikskolen overenskomst?
Du kan vælge mellem at 'Ingen overenskomst', 'DMPF' og 'Anden overenskomst'.

Kontakt til folkeskolen
Har musikskolen kontaktlærere i folkeskolen?
Du kan vælge mellem 'Ingen kontaktlærere', 'Lønnede kontaktlærere' og 'Uformel kontakt'.

Instrumentudlejning
Udlejer musikskolen instrumenter?
Du kan vælge mellem 'ja' og 'nej'. Svarer du 'ja' bliver du også bedt om at svare på musikskolens
årlige lejeudgift for en violin.

Rabat
På hvert af de tre spørgsmål kan du vælge at svare 'ja' eller 'nej'.
Giver musikskolen rabat på grund af trang?
Giver musikskolen rabat til søskende?
Giver musikskolen flerfags-rabat?

Ejerforhold
Er musikskolen selvejende eller kommunal?

Læreplaner
Benytter skolen læreplaner?
Du kan svare enten 'egne læreplaner', 'standard læreplaner' eller 'nej'.
På hvert af de tre efterfølgende spørgsmål kan du vælge at svare 'ja' eller 'nej'.
Har musikskolen læreplaner for forskolen?
Har musikskolen læreplaner for instrumenter?
Har musikskolen læreplaner for holdfag?

Øvrige spørgsmål
For de fire spørgsmål kan du vælge 'ja' eller 'nej'.
Har musikskolen obligatorisk sammenspil?
Er der undervisning efter lov om folkeoplysning?
Hvad er længden på musikskolens undervisningssæson?
Du kan indtaste antallet af uger som undervisningssæsonen varer.

Frivillige spørgsmål
Her kan du angive hvor svært eller let du syntes det var at besvare spørgsmålene.

Kontaktperson
Her angiver du din kontaktinfo – navn, telefon og e-mail adresse.

Bemærkning til indberetning
Her kan du angive bemærkninger til Danmarks Statistik som er relateret til dataindsamlingen.

Indsend skemaet
Tryk på knappen INDSEND nederst til højre for at indsende skemaet. Du modtager kort efter en email med en kvittering for din indberetning.

