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Leder

Ole Helby

”TANDLÆGEMODELLEN”

udfylder folkeskolereformens muligheder
Med folkeskolereformens ikrafttrædelse den 1. august
2014 blev der indført et gensidigt forpligtende samarbejde
mellem folkeskolen og musikskolen. Samtidig åbnede
reformen op for, at en elev i begrænset omfang
kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i
undervisningen i den kommunale musikskole eller
den kommunalt støttede selvejende musikskole.
Musikskolerne har arbejdet målrettet med at udfylde
reformens muligheder. I enkelte kommuner har det
resulteret i et struktureret samarbejde omfattende alle
folkeskoler. Det generelle billede i kommunerne er ikke
desto mindre, at samarbejdet fortrinsvis manifesterer
sig på enkelte særligt interesserede skoler og ofte i en
afgrænset eller projektorienteret form.

for undervisningen i folkeskolen. Folkeskolerne skal
på deres side prioritere lønkronerne til fordel for et
samarbejde med musikskolerne, hvis musikskolelærerne
skal varetage arbejdsopgaver i folkeskolen.
Derfor er det meget positivt, hvis der kan udvikles
modeller, som både er økonomisk neutrale og
kan udfylde mulighederne i folkeskolereformens
bestemmelser på en måde, der er optimal for eleverne,
musikskolen, folkeskolen og det samlede læringsmiljø
i musik.

Sagt på en anden måde: Det er lykkedes at få skabt
rigtig flotte samarbejder, hvor udviklingen af det faglige
indhold har skabt nye undervisningsformer, og hvor
musikskolernes nærvær på skolerne har gjort musikskolen
mere synlig for børnene og deres lærere. Ud fra en
samlet national betragtning kniber det imidlertid gevaldigt
med skaleringen.

Med den såkaldte ”tandlægemodel” - navnet
kan altid ændres! - som er en forsøgsordning
i Billund, tyder meget på, at der er fundet en
model, som giver rigtig gode muligheder for at
integrere musikskolens instrumentalundervisning i
folkeskolen med tilstedeværelse af musikskolelærere
i den almindelige skoletid. Læs mere om modellen i
David Efraim Poulsens artikel inde i bladet, hvor du også
kan få indblik i tankerne fra manden bag modellen,
Niels-Evald Jensen, guitarunderviser ved Billund
Kulturskole.

Landspolitisk burde det være en bunden opgave
at følge op på reformen og sikre det økonomiske
grundlag for en succesfuld implementering, men det
er ikke sket. Musikskolerne har ikke midler til at betale

Det er oplagt, at musikskolerne arbejder for at få denne
model udbredt i så stort omfang som muligt. Naturligvis
under skyldig hensyntagen til lokale forhold og en
hensigtsmæssig afvikling af arbejdsopgaverne. ■
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HÅBET REDDES
– i første omgang
Af Jens Povlsen

I november 2016 afviste Høje-Taastrup Kommune økonomisk at støtte
det succesfulde sociale orkesterprojekt HOPE. Et boligselskab, den lokale
musikskole og en folkeindsamling reddede imidlertid økonomien i 11. time.
Om den løsning kan bære ud over 2017, er stadig uklart. Men hvad er
hemmeligheden bag orkestersuccessen i Taastrup?

FOTO: PER BÆKGAARD

Musikfest i en koncertsal tæt på centrum i København.
Mellem de røde kasketter sitres og bæves der, og små
sommerfugle flyver op, mens de andre unge musikere
bliver færdige oppe på scenen. Nu skifter scenen, dørene
åbner sig og børnene med de røde kasketter myldrer ind.
Det er deres tur. Entréen er nøje planlagt og grundigt
koreograferet, for førstehåndsindtrykket er vigtigt.
Det kan lyde indlysende og skærende banalt. Men er det
ikke. Også for de unge HOPE-medlemmer, dem som bærer de postkasserøde kasketter, er førstehåndsindtrykket,
og gerne et forfriskende ét af slagsen, noget der arbejdes
flittigt på. For det betyder noget at kunne præsentere sig.
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HOPE er et særligt slags musikfællesskab for børn og
unge fra Selsmoseskolen i Taastrupgård-området. En
original orkesterskabning, der har fundet den lige vej til
publikums hjerter.
Projektet tog sin begyndelse i 2013 i læ af Høje-Taastrup
Musikskole, så det er altså en ung orkestersag, som
denne eftermiddag sætter af med musikken til den
gamle 80’er-klassiker ”Ghostbusters”, den med de slimede monstre og hjemsøgte kvinder.
Musiklykke og nye muligheder
Det er velsignet at være vidne til HOPE. En god blanding
nummer 2 • 2017 • Musikskolen

af elementer fra showbands og musikkorps gør nemlig
orkestret anderledes. Og spilleglæden lyser ud af de
unge musikelever.
En underholdende og original oplevelse, som just handler
om, hvor meget børn kan skabe sammen, og hvor meget
de selv kan rykke sig, hvis rammerne tillader det. I jagten
på den musiklykke, som altid gør alle lige, altid viser sig
som den store kærlighed, hvis man giver den en smule
plads, en smule tid.
De unge musikelevers vej til scenen er usædvanlig. House
of Performance, som HOPE egentlig er en forkortelse for,
giver dem nemlig mulighed for at nærme sig de kunstneriske udtryksformer, selvom miljøet, de vokser op i,
måske ikke ligefrem indbyder til det.

elever. Skulle HOPE stoppe, vil det derfor både være et
socialpolitisk og musikfagligt nederlag.

Sammen om musikken
HOPE er et kulturelt og integrationsfremmende initiativ,
som rækker ud mod børn, der ellers aldrig ville have lagt
fingrene på et instrument og forsøgt at bevæge sig ind i
musikken verden.

”Der bliver ikke længere stillet spørgsmålstegn ved vores
beslutninger. Børnene følger os. Også når vi beder dem
om at bevæge sig, mens de spiller. Men det er stadig
svært at få dem til at sidde i en rundkreds og tage imod
beskeder. Men det gør vi så til gengæld meget ud af – at
man starter og slutter i en rundkreds.”

At gå i gang med et instrument kan være en speget sag,
når man i første omgang slet ikke ved, at der eksisterer
en musikskole. Eller ved hvad en saxofon eller trompet er.
De gjorde de fleste af HOPEs medlemmer ikke. I dag er
det en helt anden sag.

Kulturændringen hos børnene er mærkbar, forklarer
Andreas Vetö:

Disciplinen er én ting, men for teamet bag HOPE er fleksibilitet et nøgleord.
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”HOPE er et projekt, der er lykkedes på mange niveauer.
Ikke kun som et succesfuldt samarbejde mellem skole
og musikskole, men også som et børnefællesskab, der
giver børnene musikken at være sammen om. Det ville
være en katastrofe at tage instrumenterne fra dem. Især
når de nu er kommet så langt, som de nu en gang er.”,
fortæller Andreas Vetö, dirigent og musikunderviser
og leder af HOPE-orkestret. Et orkester, der er værd at
kæmpe for. Fordi det nytter:
”Det fedeste er at opleve udviklingen hos børnene. Også
socialt. Måske manglede empatien i første omgang. Eller
også var det svært for den enkelte at indgå i en sammenhæng, svært at overholde og respektere vores regler. Når
de kommer til os, er mange vant til at de bare snakker,
når de vil. Men lidt efter lidt udvikler børnene sig, og så
står man pludselig med en flok børn, der giver krammere
til hinanden og faktisk formår at spille rigtig godt sammen,” siger Andreas Vetö om de 80 elever, der er med i
HOPE og som i de senere år flittigt har givet koncerter og
høstet stor anerkendelse.
Rundkreds og fleksibilitet
Tidligere gik ingen børn fra Selsmoseskolen på Høje-Taastrup Musikskole. I dag er op mod 80 børn fra heldagsskolen med i HOPE. Altså over 30 procent af skolens
Musikskolen • nummer 2 • 2017
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8 ”Typisk arbejder vi med eleverne i små grupper på 3-5
elever. De små gruppeprøver er rigtig vigtige, for de får
også eleverne til at arbejde med hinanden. Engang imellem hiver vi også hver enkelt elev til side, og underviser
ham eller hende på tomandshånd. Det kræver selvfølgelig at man har et sammentømret og fleksibelt lærerteam,
men den vekslen mellem gruppe- og enkeltundervisning
fungerer virkelig godt,” fortæller Andreas Vetö, der sammen med fem andre undervisere har knoklet i fire år med
at stable HOPE på benene.
Og de er ikke kommet sovende til de gode resultater:
”De hårde dage kommer der heldigvis færre af, men jeg
tror ikke, at nogle af os lærere i de første år ikke af og til
tænkte: Det her, det kan jeg ikke. Men altså, lige så hårdt
det indimellem kan være, lige så fedt er det, når man ser
børnene stråle til koncerterne, og ser dem nyde at være
med i HOPE. Det er det hele værd.”
Måske stadig håb for HOPE
Frem til 2017 var projektet finansieret af midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Man forventede, at
Høje-Taastrup Kommune ville bidrage til at køre projektet videre fra 2017 og frem. HOPE var på skinner, men i
oktober 2016 besluttede et enigt byråd alligevel, at man
ikke ville være med til at løfte projektet.
Overraskelsen over, at byrådet i Høje-Taastrup Kommune
i november 2016 afslog at støtte projektet økonomisk
var derfor stor.

?

OM HOPE
HOPE (House of Performance) er et performance- og dannelsesprojekt under Høje-Taastrup
Musikskole i samarbejde med Selsmoseskolen
og Taastrupgård-området.
Tanken er at skabe et spektakulært og synligt
ensemble, der har et højt niveau og som kan
skabe stolthed både hos de medvirkende samt
i boligområdet. Samtidigt skal ensemblet kunne
rumme alle børn og unge, der har lyst til at
være med.
HOPE-orkestret har i dag omkring 35 medlemmer i alderen 7-11 år, og har desuden en såkaldt
kompagnonlærerordning for alle elever i 0. -2.
klasse plus et tilbud om instrument-karrusel for
elever i 1. klasse. Samt et begynderorkester for
elever i 2. klasse.
Samlet når HOPE ud til omkring 80 børn på Selsmoseskolen, hvilket svarer til over 30 procent
af skolens elever.
HOPE-orkestret har spillet talrige koncerter og
blandt andet deltaget i Orkesterfestivalen i DR
Koncerthuset samt ved Det Børnekulturelle
Topmøde i Skuespilhuset i København, hvor
Kronprinsesse Mary var blandt gæsterne.

”Det var en klud i hovedet på alle i HOPE, at politikerne
ikke ville hjælpe os. Vi kigger på andre muligheder for
et fremtidigt HOPE. Lige nu er jeg bare glad for, at vi
med den økonomiske støtte, vi har fået fra musikskolen,
boligselskabet og indsamlingen, har vundet tid til at finde
en ny platform for HOPE,” slutter Andreas Vetö.
HOPE er spændende sat op og begavet lagt an, og der er
håb for, at det succesfulde musikfællesskab også findes i
2018. Det skal være mere end velkomment. ■
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Se mere på
webshop.ewh.dk

NYHED
Af Linda Vilhelmsen

Har du
øvet dig?
Bogen er et kærligt frispark til den traditionelle musikskoleundervisning med særlig fokus på håndtering af
relation, kommunikation, motivation og præstation.
Bogen udfordrer den traditionelle musikundervisning og er
nyskabende i sin måde at betragte solo- og holdundervisning på. Den henvender sig til alle instrumentfaggrupper.

Vejl. pris kr. 299,00

NYHED

Linda Lehun

Musikbogen
Musikbogen omfatter en
række materialer der introducerer grundlæggende temaer og begreber inden for musikteori og -historie: Nodesystemet, tonearter, symfoniorkesteret, musikhistoriske perioder og markante komponister.

Kassen indeholder:

Af Inge Marstal og Klara Rylander

Hørelære
& musikteori
Bogen er udarbejdet som en grundbog og arbejdsbog til
hørelære- og teoriundervisning for Tivoli-Gardens elever.
Bogen henvender sig naturligvis også til alle andre tambourkorps og musikkorps – og træ- og messingblæsere
i øvrigt.

Vejl. pris kr. 199,00

• Gennemillustreret lærebog i farver der også kan
købes separat
• 4 plancher med nodernes navne, pause- og nodeværdier, komponister og symfoniorkesteret
• 4 kortspil
• 30 kort med portrætter af centrale komponister
• Cd med seks sange der er skrevet specielt
til lærebogen

Musikbogen
– LÆREBOG:
Vejl. pris kr. 99,00

Arrangeret af Line Groth

Just Sing It! 1
Just Sing It! 1 indeholder fem nyere
popsange på dansk i 4-5-stemmige
arrangementer med akkompagnement:
Sanseløs (Julie Maria & Søren Huss), Vi er
helte (Bjørnskov), Overgir mig langsomt

Musikbogen
– KASSE:
Vejl. pris kr. 499,00

5 rytmiske korsatser på dansk
for blandet kor (SATB/SSATB)
(Mads Langer), Uden forsvar (Marie Key)
og Ikke mere tid (Shaka Loveless).
Flere hæfter er under udarbejdelse.

Vejl. pris kr. 89,00

NYHED

Instrumentalundervisning i skoletiden
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skaber plads til instrumentalundervisning i skoletiden
De har matematik i 5. A på Vorbasse skole, og klassen regner opgaver i mindre
grupper. Mathias rejser sig op, nikker til sin lærer og forlader stille lokalet. Han
skal nemlig til guitarundervisning i musikskolen. Efter 25 minutter er han tilbage
i klassen igen og fortsætter sin skoledag, som han plejer.
Folkeskolen åbner sig for musikskolen i Billund Kommune
På Vorbasse folkeskole i Billund
kommune blev der i 2015 etableret en ny og efter danske forhold
utraditionel forsøgsordning.
Af David Efraim
Mere præcist handler det om
Poulsen
et samarbejde mellem folke- og
musikskole, hvor den elevbetalte
instrumentalundervisning kommer ind i skoletiden. Idemanden bag samarbejdet er guitarunderviser ved Billund
Kulturskole Niels-Evald Jensen.
Da folkeskolereformen blev vedtaget i 2014, kunne
Niels-Evald se, at de ekstra lange skoledage ville resultere i endnu senere arbejdstider til gene for familien.
Senere oplevede han, som mange andre aktører på
fritidsområdet, at eleverne var mere trætte og mindre
læringsparate end tidligere. Reformen gav ham heldigvis
også en nøgle til at løse problemet. Musik- og folkeskoler
var nu gensidigt forpligtede på at skabe samarbejder til
gavn for begge institutioner. I folkeskolens formålsbeskrivelse fremhæves det at ”Eleverne skal gøres fortrolige
med dansk kultur, og at skolen skal skabe rammer for
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler
erkendelse og fantasi samt får tillid til egne muligheder”.
Disse elementer er allerede nu helt centrale i musikskolernes undervisning, og hertil kommer, ”At eleverne
bibringes musikalsk skabende færdigheder, som danner
forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i
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fællesskaber” (frit efter musikskoleloven). Der er således
et godt fælles udgangspunkt for samarbejde mellem disse
institutioner.
”Tandlægemodellen”
Niels-Evald gik i tænkeboks for at finde frem til en løsning på problemet. Der skulle findes en måde, hvorpå
guitarundervisningen kunne starte inde i den ordinære
undervisningstid i folkeskolen. Målet for Niels-Evald var
at skabe en arbejdsdag, hvor der fortsat var plads til
familielivet, og hvor eleverne ikke var dødtrætte, når de
mødte op. Han kom frem til en ide, som bygger på den
model, vi kender fra tandklinkkerne på vores folkeskoler.
Eleven forlader klassen i et kort tidsrum og vender tilbage
fra tandlægen efter endt konsultation. Niels-Evald gik
et skridt videre og udviklede et koncept med rullende
skemaer med en periodelængde på tre uger. Guitareleverne havde således ikke et fast undervisningstidspunkt,
men blot en fast undervisningsdag. ”De rullende skemaer sikrer, at folkeskolens klasseundervisning bliver
forstyrret mindst muligt og bevarer således kontinuiteten
i elevernes undervisningsforløb i skolefagene”, fortæller
Niels-Evald. ”Hvis man bruger en hel undervisningsdag til
at bytte guitareleverne rundt på, så slider man heller ikke
på folkeskolens goodwill”, fastslår han. Service-sms’er
til eleverne er også blevet en vigtig del af logistikken i
konceptet. Der sendes nemlig sms’er ud med dagens
undervisningstidspunkt om morgenen på selve undervisningsdagen.
8
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Gerup, Schou og Høgsbro
Syv nye korsange for børn
Sangene er velegnede fra

Nyhed
Korhæfte

2.-5. klasse

Slip hjernen fri, og syng
med!

Himmel og how do you do

... af Martin Gerup, Dorte Schou og Jakob Høgsbro
Handler om alle de ting, der findes i verden. Det, der var her før os og det, der
peger ud i fremtiden. Venskab og skænderier, himmel & dehav,
trampoliner, svømJA
meture, kærlighed og vandmeloner. Sæt hjernen fri og Poplev
verden! Dudidap.
e r f e k
Godt du

sag

t

Det er tekstforfatterne Dorte Schou og Martin Gerup samt komponist og
Det bedste der ku’ ske
dirigent Jakob Høgsbros 9. korværk med sange med indhold.S Kendetegnet er
kib
er ikkeikke
humor, eksistens, ansvar, glæde, energi og skønhed. DuOg
mindst iørefalalene i verden
dende og let udfordrende melodier, med melodiøse og lette anden
stemmer.
Dudidap
Lige noget for 2.-5. klasse.
et skal sejle på how do you do

B-IT-1255
ISBN 978-87-7178-029-1

B-IT-1255. Kr. 128,- (160,-). 978-87-7178-029-1
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Instrumentalundervisning i skoletiden
8 Bred opbakning til forsøgsordningen
Niels præsenterede idéen for sin musikskoleleder, som
straks bakkede projektet op. ”Det er et rigtig godt
initiativ, som sikrer, at eleverne er friske og ikke skal til
musikundervisning sent om aftenen”, siger Kulturskoleleder Per Weil Bak, og han tilføjer: ”Samtidig er der også
en økonomisk fordel for musikskolen når undervisningen
ligger før kl. 17.” Tandlægemodellen blev herefter præsenteret for skoleleder Torben Precht Jensen på Vorbasse
skole. Kulturskolen havde tidligere haft mange gode
samarbejder med Vorbasse skole, og Torben gik da også
med på idéen, da han blev præsenteret for konceptet
med de rullende skemaer. Han peger dog, over for bladet
på, at ”Forældrene forsat har mulighed for at vælge,
at undervisningen skal ligge udenfor skolens undervisningstid” og tilføjer: ”Men, det er der ingen elever eller
forældre der har valgt endnu”. Ved et senere skoleledermøde i forvaltningen i Billund kommune orienterede
Per Weile Bak om den nye forsøgsordning. Ideen blev
meget positivt modtaget af de deltagende skoleledere
og læringschefen for skole- og daginstitutionsområdet i
Billund kommune Lisbeth Østergaard. Konklusionen på
mødet blev: ”Det er en god samarbejdsmodel med nye
muligheder, som alle skoler i kommunen kan benytte sig
af”. ”Jeg er meget positiv overfor samarbejdet, som viser,
hvordan to institutioner kan udvikle sig sammen indenfor
Den åbne skole”, udtaler læringschef Lisbeth Østergaard
til bladet.
Tæt kontakt og målrettet information er vigtige
forudsætninger
Når man spørger ind til, hvad der har været af udfordringer ved samarbejdet mellem de to skoler, lyder svaret
ens fra aktørerne: ”Ingen problemer indtil nu”. Torben
beskriver samarbejdet mellem de to skoler meget klart og
enkelt: ”Det er uproblematisk”
Kulturskolen har for nylig lavet en brugerevaluering
af forsøgsordningen, hvor forældre og elever udelukkende har meldt positivt tilbage, - fortæller underviser
Niels-Evald. Skoleleder Torben Precht Jensen fortæller:
”De elever, jeg har snakket med er meget glade for
ordningen”. Kulturskoleleder Per Weile Bak mener, at
det primært skyldes en rigtig god og direkte kontakt
mellem Billund kulturskole og Vorbasse skole. NielsEvald fremhæver også, at ”Det er hele setuppet lige fra
ordvalget forsøgsordning over de rullende skemaer, som
er med til at imødegå en eventuel kritik”. Torben Precht
Jensen supplerer: ”Folkeskolelærerne mener, at Tandlægemodellen er uproblematisk, da de rullende skemaer
sikrer, at det ikke er de samme fag, der bliver ramt hver
uge” og tilføjer: ”Det er vigtigt, at der informeres om
ordningen, så forældre og undervisere er helt klar over,
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hvad forsøgsordningen indebærer, at det er en mulighed, som kan vælges, men at man også kan vælge
ordningen fra og alligevel få musikskoleundervisning”. I
forhold til at få de to vidt forskellige skolekulturer til at
smelte sammen forklarer Per: ”Det, at samarbejdet er
frivilligt og ikke er et regelkrav ovenfra, øger aktørernes
motivation og interesse”, og han påpeger, at man skal
være særligt opmærksom på, at samarbejdsprocessen
ikke forceres.
Guitarundervisning skaber variation i skoledagen
”Skoledagen er blevet længere, og indholdet mere varieret. Det musikalske afbræk bidrager til et mere varieret
indhold i skoletiden og med nye muligheder og perspektiver på fritidsundervisningen”, forklarer læringschef Lisbeth Østergaard. ”Når vi kommer ind i skoledagen synliggør vi musikken som fag, og det er vigtigt”, supplerer
kulturskoleleder Per Weile Bak. Skoleleder Torben Precht
Jensen oplever, at musikskoleundervisningen i skoletiden
er med til at synliggøre musikskoletilbuddet. ”Det ses fx
ved, at guitarlæreren arrangerer små spontane koncerter
på skolen ud over de faste arrangementer som jule- og
forårskoncert”. Samtidig mener Torben, at Tandlægemodellen kan være medvirkende til, at flere elever nu vælger
et musikskoletilbud trods den længere skoledag. Endelig
er det fremmende for samarbejdet mellem musikskolelærere og skolens ansatte. ”Vi kommer til at kende hinanden på en anden måde, hvilket er vigtigt i forhold til at
udvikle samarbejdet”, tilføjer han. Musikskoleunderviser
Niels-Evald Jensen oplever, at eleverne er meget glade for
at kunne spille musik i skoletiden. Det gør skoledagen
sjovere og frigiver tid til at deltage i andre af kommunens
mange fritidstilbud, når skoledagen er slut. Samtidig oplever han, at ”Eleverne simpelthen er friskere” og tilføjer
med et glimt i øjet ”Og så er der ingen afbud.”
I Billund tror man på samarbejdet
Til spørgsmålet: Er Tandlægemodellen en samarbejdsmodel, som du vil anbefale andre musikskoler, folkeskoler
og kommuner? Svarer læringschef Lisbeth Østergård,
guitarunderviser Niels-Evald Jensen, skoleleder Torben
Precht Jensen og kulturskoleleder Per Weile Bak et
enstemmigt ”Ja”. Der er umiddelbart ingen tvivl hos
aktørerne fra Billund kommune om, at man har fundet
en fælles vej ind i Den åbne skole. En vej, hvor musik- og
folkeskole kan forene kræfterne i arbejdet på at give eleverne nye muligheder for oplevelse, fordybelse og kreativ
udfoldelse. Med andre ord et mere levende og dynamisk
læringsmiljø med nye interessante udviklingsmuligheder
for begge institutioner. Per uddyber: ”Tandlægemodellen
har vist sig at være en type samarbejde, som kan åbne
døren ind til folkeskolen og integrere musikskoleundernummer 2 • 2017 • Musikskolen

visning i skoletiden” og, fortsætter han: ”Det var ikke
lykkedes uden pædagogisk og faglig nytænkning fra alle
aktører og med en primus motor og opfindsom idemand
som musikskoleunderviser Niels-Evald Jensen.”
Virker Tandlægemodellen kun i Billund?
Her to år efter, at Tandlægemodellen blev søsat i Billund,
ser det ud til, at den også kan vinde indpas på andre
folkeskoler. Den har fx bredt sig til Norby skole på Fanø,
hvor Niels-Evald har introduceret ideen for skolens ledelse
og forældre. Her er ordningen ligeledes blevet en succes
og har givet Niels-Evald en hel arbejdsdag på Norby skole
fra kl. 9.00-16, som også indeholder sammenspilsundervisning. Flere musikskolekolleger er samtidig begyndt at
vise interesse for det nye koncept. Violinunderviseren på
Norby skole har fx etableret en undervisningsdag efter
samme koncept. Violineleverne modtager nu musikundervisning i skolens undervisningstid.

Noget kunne tyde på, at Billund kommunes Tandlægemodel er i stand til at løse problematikken med at bevare
kontinuiteten i de traditionelle skolefag, gøre kvalificeret
musikundervisning til en integreret del af flere folkeskoleelevers hverdag og give musikskoleunderviserne en mere
normal arbejdsdag. ■

GODE
MUSIKALSKE
LÆRINGSMILJØER

28 APRIL

Den 28. april kl. 10:00-16:30 inviterer Metropol, DKDM, RMC, DPU
og Sankt Annæ til stor konference om gode musikalske
læringsmiljøer på MBK, Pilestræde 61, 1. 1112 København K
Konferencen er støttet af Statens Kunstfond og 15.juni fonden
Billetter: 150 kr indtil 5/3 - derefter 200 kr
På: billetto.dk/da/events/gode-musikalske-laeringsmljoeer

Musikskolen • nummer 2 • 2017
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Musikskoledage i TIVOLI 2017

FOTOGRAFER: PER BÆKGAARD/LARS HYLLEBJERG/FLEMMING JENSEN/BENT OLSSON/
FLEMMING PEDERSEN/ VILLY PEDERSEN/REGNAR SCHULTZ/PETER VADUM

Danmarks STØRSTE musikalske
træf finder sted i Tivoli
Med 245 koncerter fordelt på 14 scener afviklet over to dage er Musikskoledage i Tivoli Danmarks største musikalske event for de danske
musikskoleelever. I år er der tilmeldt næsten 6000 børn og unge fra 72
musikskoler. Udover et rekordstort antal danske musikskoler bliver der i
år også deltagelse af unge musikere fra Grønland og Canada.
Det er 28. gang Musikskoledagene indtager Tivoli, og de musikalske løjer
finder sted i dagene den 6. og 7. maj.
14 scener og et mangfoldigt program
Man har i år måtte afvise enkelte ensembler pga.
den store interesse blandt musikskolerne, hvilket jo
bare viser den store interesse for at spille, synge og
danse. Et dyk ned i programmet vidner da også om,
at gæsterne bliver præsenteret for en bred vifte af
musikgenrer. Hvordan lyder f.eks. gypsijazz spillet
af elever fra Københavns Kommunes Musikskole,
verdensmusik fra Rudersdal og tværfløjter fra HøjeTaastrup?
Det, og meget andet, får gæsterne svar på over de
to dage Musikskoledagene varer i Tivoli.
Blandt årets nyheder finder man bl.a. en ny singer-/
songwriterscene på 1. sal i ”Woodhouse” - med
udsigt til Plænen. Her vil eleverne optræde med egne
kompositioner og sange. Tanken er at sætte fokus på
de unges egne evner til at skabe ny musik & tekst.

Fakta

Programmet byder også på musikparader, promenadekoncerter, ShuBidDua-sange, Frank Sinatraklassikere, heavy rock, steelbands og salsa. Det er
som om, at kormusikken har et solidt tag i mange
musikskoler; der bliver mulighed for at opleve et
kor med 220 sangere på Plænen.
Projektleder for Musikskoledage i Tivoli,
Dan Johnsen, fortæller:
”Vi er meget stolte over den støt voksende succes
musikskoledagene har haft gennem mere end 25 år;
det er dage, hvor de unge og deres lærere glæder
sig til at vise, hvad musikskoleelever kan. Anerkendelsen fra publikum betyder meget for motivationen - der er ingen genveje, når man står foran en
fyldt, veloplagt sal!”
Musikskolepriser på Plænen
Søndag kl. 16 på Plænen uddeler DAMUSA (Danmarks Musikskolesammenslutning) årets elev- og
kommunepris. ■

Musikskoledage i Tivoli finder sted lørdag den 6.
og søndag den 7. maj 2017.

Musikskoledage i Tivoli 2017 i tal
•
•
•
•
•
•
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 usikskoledagene afvikles for 28. gang i træk
M
14 scener i Tivoli
4
 5 ensembler
Næsten 6.000 musikskoleelever
72 deltagende musikskoler
Deltagere i alderen 5-70 år

nummer 2 • 2017 • Musikskolen

? Kort om Musikskoledagene

Musikskoledage i Tivoli er et selvstændigt projekt med sekretariat hos Musik & Ungdom, og det eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever i Danmark.
Musikskoledage i Tivoli støttes i år af:
Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, BUPL´s Solidaritets- og Kulturpulje, Det Obelske Familiefond, Ellen Wulffs
Mindefond, 15, Juni Fonden, Gangstedfonden, Lemvigh-Müller Fonden, Nordea-fonden, Ole Kirk´s Fond, Oticon
Fonden, Simon Spies Fonden, Toyota-Fonden, Tuborgfondet, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg samt Frederiksberg Kommunes Musikudvalg.

Musikskolen • nummer 2 • 2017
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SKAT

SKATTEN 2016
I det følgende gennemgås kun hovedreglerne for
lønmodtagere, idet der ses bort fra honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Af Inger Bjerrum Bentzon

Fradragsmuligheder
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig
indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/
aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige
omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og vedligeholde sine indtægter, som udgangspunkt fradragsberettigede. En naturlig betingelse er dog bl.a., at de samlede udgifter, man trækker fra, står i et rimeligt forhold til
indkomsten, og at der ved fradraget tages højde for, at en
del af omkostningerne kan have et privat islæt.
For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil
der være et naturligt element af privat benyttelse. Man
bør selv foretage et realistisk skøn over størrelsen af den
private andel, idet man derved i et vist omfang kan imødekomme SKAT’s krav om, at et sådant skøn foretages.
For lønmodtagere gælder endvidere det udgangspunkt,
at nedenstående udgifter kun kan fratrækkes i rubrik 58
under øvrige lønmodtagerudgifter efter reduktion af den
gældende bundgrænse på kr. 5.800.
Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder CD’er, noder, faglitteratur, tidsskrifter o.lign.) kan fradrages med den andel, der
ikke er privat. I den forbindelse skal der gøres opmærksom
på, at udgifterne skal være nødvendige med henblik på
at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt. Man skal
naturligvis også huske, at man som udgangspunkt skal
have de nødvendige materialer til gennemførelse af arbejdet stillet til rådighed af sin arbejdsgiver, hvorfor man som
musikskolelærer eller -leder kun i begrænset omfang vil
skulle anvende denne fradragsmulighed.
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Egne instrumenter, PC o. lign. til erhvervsmæssigt brug
Er anskaffelsessummen kr. 12.900 eller derunder, kan
hele beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelsessummen over kr. 12.900, kan det anskaffede højst afskrives med 25 %.
Nedenstående gives et eksempel, idet der er forudsat
en saldo overført fra 2015 på kr. 15.000, solgt et aktiv
(f.eks. et instrument) i 2016 for kr. 2.000 og købt et nyt
aktiv i 2016 for kr. 20.000.
Saldoværdi 1/1 2015

15.000

- Salg i 2015

-2.000

+ Anskaffelser i 2015

20.000

= Afskrivningsgrundlag

33.000

Afskrivning, maks. 25%

-8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2016

24.750

Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag
for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og
umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen
af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte
have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel
foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med
reduktion af den private andel. Den private andel beror
på et konkret skøn.
Man skal bemærke, at strygeinstrumenter som udgangspunkt holder prisen og derfor ikke kan afskrives. Det
samme gør sig dog ikke gældende for buer og strenge.
Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel,
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages
hensyn til en eventuel privat andel.
Arbejdsværelse eller øvelokale i hjemmet
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til undervisnings- eller øvelokale, kan der være mulighed for at
fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er
dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet
til privat benyttelse.
nummer 2 • 2017 • Musikskolen

Frister mv.
Årsopgørelsen fra SKAT kan ses i skattemappen
via www.skat.dk den 13. marts 2017. Herefter
har man mulighed for at tilføje nye oplysninger
og tal eller foretage ændringer i årsopgørelsen
for indkomståret 2016. Er årsopgørelsen endnu
ikke klar på denne dato, vil man modtage en
servicemeddelelse fra skat om, hvornår man kan
forvente at få adgang til sine oplysninger.
Man bør unde alle omstændigheder tjekke, om
oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte, da

Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives
fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har
privat islæt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt
fradrag kan accepteres, såfremt indretningen forbedrer
ejendommens generelle værdi.
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til
leje som en andel af den samlede husleje, el og varme.
Forholdet beregnes med samme brøk som lokalets areal
i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man i eget hus
eller ejerlejlighed kan man efter samme forholdsregning
fratrække el og varme. Herudover er der mulighed for at
få et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsskatten.
Befordring mellem bopæl og arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden
mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som
den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke
gives fradrag for de første 12 km hver vej.
Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen
(jf. nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage. På
SKAT’s hjemmeside findes en beregner, hvor man ved at
indtaste adresser og antal kørselsgange pr. år kan aflæse
sit fradrag.

indberetningerne er baserede på oplysninger fra
tredjeparter f.eks. arbejdsgivere og banker.
Overskydende skat vil blive udbetalt til nemkonto fra den 11. april og frem.
Selvstændigt erhvervsdrivende vil dog
modtage et brev med indberettede
oplysninger, hvorefter der er pligt til at
afgive selvangivelse inden den 2. juli
2017.

(f.eks. møde på mødested A efterfulgt af undervisning
på mødested B den samme dag og med den samme
arbejdsgiver) fradrages ikke i skat, men aflønnes med
tid og befordringsgodtgørelse af arbejdsgiveren efter
gældende regler.
Fri telefon og fri internetforbindelse
En del musikskolelærere og -ledere udstyres med en
mobiltelefon af arbejdsgiveren. I det omfang, telefonen
kan tages med hjem og bruges privat, betales skat af
kr. 2700 pr. år. Der er særlige regler for vurdering af, om
telefonen kan anvendes privat og derfor betragtes som
fri telefon i skattemæssig forstand. Man må antage, at
arbejdsgiverne ved tildeling af telefon til medarbejderne
tager stilling til, om der er tale om fri telefon og oplyser
medarbejderne om rammerne for anvendelse af telefonen. Man kan læse mere om reglerne for fri telefon på
SKAT’s hjemmeside.
Ved frit internet beskattes man ligeledes af kr. 2700 pr. år,
dog under visse forudsætninger, som også kan ses på
SKAT’s hjemmeside. Man beskattes dog kun af samlet
kr. 2700 pr. år, selvom man både har fri telefon og frit
internet. Det er arbejdsgiveren, som sørger for beskatningen, hvorfor du ikke selv skal oplyse SKAT herom.

Ligningsrådets satser for 2016:
Pr. dag:
0-24 km
25-120 km
over 120 km

Intet fradrag
1,99 kr. pr. km
1,00 kr.
(1,99 kr. i udkantskommuner)

Det er væsentligt at bemærke, at det kun er befordringen mellem hjem og arbejde – som udgangspunkt 1 tur
hver vej pr. dag – som fradrages i skat. Befordring mellem skiftende arbejdssteder indenfor samme ansættelse
Musikskolen • nummer 2 • 2017

Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes på andre fradragsmuligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning til arbejdet, f.eks. håndværkerfradrag, fradrag for donationer til
velgørende organisationer, børne- og underholdsbidrag,
tab på aktier og investeringsforeningsbeviser, ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.
Hvor kan du hente flere oplysninger?
På SKATs hjemmeside www.skat.dk kan man downloade
diverse pjecer og vejledninger. Endelig kan DMpF’s sekretariat naturligvis kontaktes for yderligere rådgivning. ■
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Åben skole

Musikskole, jægerstenalder
og musikpædagogisk
nytænkning
FOTOS: EVA FOCK, AGNETE SCHLICHTKRULL & MOGENS CHRISTENSEN

– et Åben Skole-projekt med musik som faglig
motiveringsfaktor

?

Åben Skole – lokale samarbejder
og national vidensdeling
er en pulje for forsøgs- og udviklingsmidler
under Ministeriet for børn, Undervisning og
Ligestilling og Kulturministeriet (Styrelsen for
kvalitet og undervisning). Formålet var at styrke
samarbejdet mellem en kommunes skoler,
institutioner og foreningsliv med tanke på at
fremme nye læringsmodeller.
Af de 65 ansøgninger blev der bevilget midler
til 19 ”... spændende og nytænkende projekter,
der viser, hvordan man i skolen kan drage nytte
af de ressourcer, der findes i det lokale kultur- og foreningsliv” (daværende kulturminister
Bertel Haarder).

Af Marie Hansen
Der er godt gang i samarbejdet mellem landets musikskoler og grundskoler. Og der arbejdes ihærdigt på at
finde nogle fællespunkter mellem en musikpædagogik,
der på den ene side tager sigte på klasseundervisning
og på den anden side praktiserer soloundervisning eller
undervisning i små grupper.
For musikskolelæreren bliver klasserumsledelsen ofte den
største udfordring – en udfordring, der som regel kan
løses elegant ved at ty til det, man er god til: at spille, demonstrere og fortælle. Lidt mere uappetitlig bliver tanken
om at skulle lære en klasse noget på instrumentet – noget, der ovenikøbet skal høres af andre. Og blot forestillingen om, at en klasse selv kan skabe noget musik på et
instrument, de aldrig tidligere har haft i hænderne, leder
tanken direkte hen på anarki og fagligt selvmord.
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Men med den rette tid, omtanke og forberedelse er det
faktisk muligt at få en klasse uden instrumentale forudsætninger til at skabe meningsfuld musik.
Musikskolen i forhold til andre skolefag
Musikskolernes skoleaktiviteter forbliver gerne inden for
musikkens område, det vil sige som et anliggende mellem
skolens musiklærere og musikskolen, men samarbejdet
kan med fordel tænkes ind i andre af grundskolens fagligheder. Måske allerstærkest i den fase af den pædagogiske
proces, der handler om faglig motivation og ”fordøjelse”.
Musik har – som en abstrakt kunstart – alle muligheder
for trænge ind, hvor ord ikke umiddelbart trænger ind:
følelser, fornemmelser og ikke-visuelle forestillinger. Dette
giver en særpræget kvalitet i forhold til en given faglignummer 2 • 2017 • Musikskolen

hed, fordi man kan fortælle sin forestilling ind i stoffet
uden ordenes og billedets krav om forståelsespræcision.
Mogens Christensen

Med den rette tid, omtanke og forberedelse er det faktisk muligt for musikskolen at udvikle programmer, der
kan tilføre begrebet undervisningsstøttende aktiviteter et
helt nyt perspektiv.
Projektet ”Find din fortælling”
Rudersdal Musikskole allierede sig i efteråret 2016 med
alle kommunens folkeskoler, Rudersdal Museer, foreningen Ny Musik Birkerød og komponisten Mogens Christensen med henblik på at udforske mulighederne for
• at skabe et samarbejde mellem forskellige partnere i
kommunen (skole, fritid, kulturinstitutioner og foreninger)
• at undersøge og udvikle, hvorledes primært skabende
musikalske aktiviteter kan være en motivationsfaktor
for to af folkeskolens fag (dansk og historie)
• at udvikle modeller for et samarbejde mellem musik- og
folkeskole, hvor musikskolens højtuddannede lærere
med deres faglighed på kvalificeret og nytænkende vis
kan tilbyde sig til skolernes musikundervisning.
Det faglige omdrejningspunkt blev Vedbækfundenes udstilling af skeletter og redskaber fra jægerstenalderen (ca.
4-5000 år før vor tidsregning). Museet har den kvalitet,
at det ud over verbal formidling har lange traditioner for
sanselig formidling, hvor man gerne må røre og afprøve
(kopier) af de udstillede genstande.
I forlængelse heraf skulle skoleeleverne i projektet både
skabe en fortælling i ord og en fortælling i lyd/bevægelse
– begge med kunstnerisk tilgang, men bygget over fakta
og den personlige oplevelse fra museumsbesøget. Med
støtte fra Åben Skole-puljen blev 22 femteklasser fra
kommunens skoler inddraget i projektet, der foregik på
11 skoler og strakte sig fra august til november.
Fem af disse klasser blev tilbudt en længerevarende
særordning: Den ene skulle selv bygge stenalderinstrumenter og udtrykke sig på dem, to andre blev forsynet
med et klassesæt af kontrabasser og de sidste to klasser
havde et klassesæt af accordeoner som afsæt for deres
musikskabelse. Hensigten med disse sidste var at høste
så mange gevinster som muligt: At eleverne fik lejlighed
til dels at nærme sig et ”rigtigt” musikinstrument (som
flere af dem efterfølgende ønskede at fortsætte med at
spille på), dels at få deres forestillinger om den fjerne
stenalderfortid til at lyde af mere end de instrumenter, et
musiklokale kan byde på.
Hovedarkitekterne bag Find din fortælling var musikskoleleder Henrik Lilleholt Smidt, vicemusikskoleleder
Michael Møller og komponisten Mogens Christensen.
Musikskolen • nummer 2 • 2017

Mogens Christensen
Som komponist: Internationalt anerkendt, ROSTRUMprisvinder, huskomponist tre gange med danske
orkestre.
Som underviser: Har undervist på alle landets musikkonservatorier, herunder flere år som professor i
musikformidling, og flere universiteter.
Som musik-entreprenør: Har gennem de sidste 20
år igangsat og medvirket til utallige projekter, ikke
mindst i landskabet mellem det pædagogiske system
(læreruddannelser, skole) og det kunstneriske system
(orkestre, konservatorier og musikskoler). Har udgivet
en del bøger (hvoraf tre har været nomineret til
Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris).
Er desuden efterspurgt som oplægsholder på
udenlandske konferencer om kunstnerisk baseret
musikpædagogik.

I projektets planlægningsfase skulle jeg finde og definere min rolle – og den skulle være fyldigere end blot at
observere Mogens Christensens arbejde med børnene.
Mit forslag om, at børnene skulle spille accordeon, blev
straks grebet af Henrik og Mogens: Vi skulle have fat i et
klassesæt accordeoner. Som sagt så gjort. Med hjælp fra
tre andre musikskoler og en masse logistik lykkedes det
os rent faktisk at skaffe et klassesæt accordeoner til de
tre måneder, projektet varede.
Instrumentalundervisning af en hel skoleklasse
At skulle undervise en hel klasse med 26 elever kræver
noget ganske andet end soloundervisning, og både for
mig, eleverne og lærerne blev hele udgangspunktet helt
anderledes end det, vi var vant til: Børnene skulle selv –
ud fra deres indtryk på museet – fremskaffe det musikalske stof, de ville arbejde med. Så ved første lektion med
femteklasserne bad Mogens mig om at vise så lidt som
muligt af accordeonets muligheder: Børnene skulle selv
udforske instrumentet og ikke kopiere mig. Jeg viste
derfor groft sagt kun, hvordan børnene skulle bruge
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Åben skole

8 bælgen for at producere toner. Mogens lavede nogle
sammenspilsøvelser med børnene, hvor de samtidig fik
trænet bælgkontrol og kunsten at spille lange, egale
toner. Herfra blev børnene delt op i grupper baseret på
hvem, der var fascineret af de samme ting på klassens
museumsbesøg.
Første opgave for disse grupper var at definere en stemning og et musikalsk grundstof ud fra dette fascinationspunkt. Ikke en fortælling, men at lade den stenøkse, det
barneskelet på en svanevinge eller en anden genstand,
der havde fascineret, selv kaste en lille musikalsk idé af
sig. Da de havde defineret dette grundstof – en klang, et
minimalt forløb eller en rytme – kunne dette udgangspunkt vokse gennem variationer og udforskning af dette
definerede materiale.
Herefter bestod undervisningen til dels af gruppevejledning og hyppige fremførelser af resultaterne i plenum.
Mens grupperne skabte deres musik og fandt deres
udtryk, blev der undervejs brug for at gå i dybden med
specifikke instrumenttekniske problemstillinger, og
enkelte elever havde brug for lidt individuel vejledning. I
plenum arbejdede vi typisk med bælgførelse og dermed
tonedannelsen.
For at styrke kontakten til instrumentet smagte børnene
undervejs på mere traditionel instrumentalpædagogik:
Arbejde med en skala og i en øvelse med at lave ekko af
et stykke, jeg spillede for dem. Ved arbejdet med skalaen
kunne eleverne instruere hinanden: Jeg instruerede en
elev, som jeg umiddelbart syntes havde tæft for instrumentet og problemstillingen, denne elev blev så sat til at
videreformidle til en håndfuld klassekammerater. Dette
gav mig tid til at komme hurtigere videre til nogle flere
elever. I denne form for undervisning kan jeg udnytte, at
børn ofte er meget dygtige til at forklare ny viden til deres
kammerater, så de hurtigt er med på, hvad der menes.
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Rudersdal Musikskole
er en af landets største musikskoler med et
meget bredt spektrum af fag og aktiviteter. Her
tilbydes undervisning i mere end 30 forskellige
instrumenter varetaget af 45 lærere. Rudersdal
Musikskole har de seneste år arbejdet med
musikalsk skabelse – både i forhold til egne
elever og i forhold til kommunens skoler. Dette
arbejde gjorde for et par år siden Rudersdal til
Årets Musikskolekommune.

Lære at lytte
Den musik, som børnene skabte, skulle de også selv
være i stand til at styre afviklingen af ved opførelsen. Det
indebar, at de selv måtte finde metoder til at kommunikere med hinanden. Først og fremmest ved at lytte. De
skulle lytte aktivt, holde sig parate og give små tegn til
hinanden uden at tale. Uden de vidste det, tillærte de sig
basale kammermusikalske færdigheder!
Med dette ejerskab over såvel proces som den skabte
musik, kom deres stykker til at forløbe smidigt, og gik
noget galt undervejs, fandt de spontant på løsninger, så
musikken og stemningen kunne bibeholdes. Den største
fare her var at falde tilbage til den vane – både hos dem
og hos lærerne – at overlade ansvaret til de voksne. Og
af ren vane greb vi det også gerne med kyshånd, i stedet
for at lade eleverne løse opgaven så flot, som de faktisk
godt kunne selv.
Alder
Jeg oplevede børnene som meget åbne og fulde af idéer.
De havde en god evne til at tænke abstrakt og til at reflektere over tingene. Mine elever er ofte aldersmæssigt
yngre end de børn, som deltog i projektet. Når jeg efterfølgende har skabt musik med mine elever, oplever jeg,
at jeg må guide dem mere. Det er en hårfin balance, som
man som udøver af denne type pædagogik skal være
meget opmærksom på: Skab en sikker ramme og nogle
gode vaner, men pas derefter på ikke at trække idéer ned
over hovedet på børnene eller at styre selve skabelsesprocessen for meget. For ikke at blande mig unødigt i denne
proces eksperimenterede jeg med at lade at lade børnene være alene i små grupper, for når jeg ikke var fysisk
tilstede, skulle børnene klare sig selv.
Musikskabelse
Kernen i Mogens’ tilgang til børnene er, at han tildeler
dem en usædvanlig høj grad af ansvar. Og endnu mere
bemærkelsesværdigt er det, at børnene umiddelbart
lever op til det ansvar. Mogens sætter ganske korte
tidsfrister på de opgaver, børnene skal løse. Nu får I 2 ½
nummer 2 • 2017 • Musikskolen

minut til at lave en slutning og bum, så har børnene lavet
en slutning – der er ikke tid til navlepilleri og diskussion.
Undervejs vejledes grupperne, hvis noget er kørt skævt
eller hvis man skal videre i sit stykke. Vejledningen består
ofte af en præsentation af de muligheder, man som
erfaren musiker hører i deres musikalske udkast: Overvej
en varieret gentagelse, hvordan lyder det, hvis I slipper det dybe register? Kan I lave en tydelig forgrund og
baggrund? … Børnene skaber herefter selv, de laver en
masse indbyrdes aftaler og de bliver enige om stykkets
form. Mens børnenes værker tog form, opstod der til
tider nogle specifikke, spilletekniske forhindringer, hvilket
gav mig chancen for at lære børnene den teknik, de
havde brug for i netop deres stykke – en slags instrumentalpædagogisk bagindgang.
Nye musikpædagogiske indsigter
Denne arbejdsmåde har været meget inspirerende for
mig og har også gjort mig opmærksom på, hvor traditionsbunden jeg er som instrumentallærer. Visse ting bliver
traditionelt opfattet som vanskeligt, f.eks. at spille et
pianissimo, men disse skoleelever – som altså kun havde
spillet accordeon i 6 x 90 minutter – spillede det flotteste
pianissimo, hvor tonerne vel at mærke svarede til tiden.
De lavede flotte affraseringer af tonerne. Og sidst men
ikke mindst havde de et musikalsk udtryk, som de selv
havde skabt. Det virker, som om musikken selv hjælper
dem hen over en del af de spillemæssige problemer. I
min normale undervisning betyder dette, at jeg sagtens
kan præsentere en del tekniske udfordringer noget tidligere – bare jeg gør det i den rette kontekst.
Netop det, at børnene får deres eget musikalske udtryk
fra starten, tror jeg er meget vigtigt.
Børnene får en stor ejerskabsfornemmelse, det er deres
musik og deres udtryk. Når børnene selv skaber, oplever
de også nødvendigheden af at lære nye teknikker, som
understøtter det udtryk, de selv vil have frem. De får altså
selv sat nogle helt håndgribelige mål for sig selv.
Min lære af dette projekt er, at børn kan helt utroligt meget selv. Jeg troede, at jeg godt vidste det, men børnene
her løftede det til et helt andet niveau, som jeg kun kan
honorere med tillid.
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Marie Hansen
er uddannet i 2008 fra DKDM med accordeon
som hovedfag og EM som valgfag. Ud over
ansættelse på Rudersdal Musikskole siden 2008
er hun ansat på Høje Taastrup Kommunale
Musikskole og timelærer i accordeonpædagogik
på DKDM.
Underviser primært begynder- og mellemstadieelever samt grundskolebørn. Har stort fokus på,
hvordan man skaber det første møde mellem
accordeonet og børn.

og lyd, mens deres forældre i det magiske halvmørke fik
lejlighed til at nærme sig en 7000 år gammel fortid på
en helt ny måde. Ved en forprøve herpå meldte daværende kulturminister Bertel Haarder sig. Sammen med
de ledsagende pædagogiske eksperter gav han udtryk
for, at projektet gav mening som kunstnerisk læringsindgang: Det kan jeg se, det gør, og beviset på det er jo, at
børnene synes, at der er mening i det.
Ud over dette almene nedslag indgik de fem instrumentalklasser i en selvstændig forestilling, Her var elevernes stykker
for kontrabasser, stenalderinstrumenter og accordeoner sat
sammen til en lille halv times ubrudt musik. Placeret langs
væggene i Mariehøjcenterets store sal – der til lejligheden
var udstyret med spændende lyssætning – fik det godt
200 personer store publikum en oplevelse af de sjældne,
begyndende med lyden af fire kohorn fra hvert sit hjørne,
igennem smukke og sarte accordeonklange og dybe,
udholdte toner fra kontrabasserne til mundbuer og stenklange. Som et stille ekko af en 7000 år gammel fortid ...
Projektet blev fulgt og dokumenteres af musiketnolog, Eva
Fock, der har årelang erfaring med at beskrive forholdet
mellem musikliv og folkeskole. Såvel den trykte som den
internetbaserede dokumentation med film udgives i løbet
af foråret. Herudover laver en anden Eva – Danmarks Evalueringsinstitut – en decideret evaluering af projektet. ■

Afrundinger
Det store projekt fik forskellige typer nedslag.
Alle de deltagende 22 klasser skulle ”give deres indtryk
tilbage” til genstandene på museet. Hver klasse skulle
vise deres musikalske indtryk for deres forældre, så det
blev til en hel uge med fyraftenskoncerter i det smukke,
gamle hus, der huser Vedbækfundene. Grupperne tog
opstilling ved deres fascinationsgenstande og fordelte
sig derfor over hele museet. Her gav de – i lokaler kun
oplyst af fyrfadslys – museets vægge og genstande liv
Musikskolen • nummer 2 • 2017
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Pilotprojekt

Studerende samarbejder
på tværs om BEDRE
MUSIKUNDERVISNING
Af Astrid Dynesen

Et nyt musikpædagogisk partnerskab mellem Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College har fået luft under vingerne. Samarbejdet
skal udmønte sig i en masteruddannelse i musikpædagogik og styrke
musikfaget i musikskolen og folkeskolen. Men hvad synes de studerende
om projektet?

Undervisere på folke- og musikskolerne landet over har
længe søgt konkrete løsninger på, hvordan man efterkommer folkeskolereformens krav om større samspil
mellem musik- og folkeskoler. På Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College i Aarhus tog man
derfor i sensommeren 2016 første skridt mod et nyt
musikpædagogisk partnerskab de to institutioner imellem. Her gennemførte 21 lærer-, pædagog- og konservatoriestuderende et fælles undervisningsmodul i musikpædagogik, og sammen har de i løbet af seks uger både
planlagt, gennemført og evalueret undervisning af elever
og børn i folkeskoler og daginstitutioner.
Planer om ny masteruddannelse
Det er første gang, at studerende fra et musikkonservatorium og en professionshøjskole sammen underviser børn i
musik, og planen er, at samarbejdet skal udmønte sig i en
fælles masteruddannelse i musikpædagogik målrettet musiklærere i musikskoler, folkeskoler, gymnasier og højskoler.
Ansøgningen ligger pt. hos Undervisningsministeriet,
og forventningen er at masteruddannelsen, udover at
medvirke til at styrke musikfaget i folkeskolen, vil bidrage
til et mere fleksibelt uddannelsessystem i Danmark, hvor
man som musikstuderende kan uddanne sig på tværs af
institutioner, skabe nye praksisfællesskaber og styrke sine
jobmuligheder efter endt uddannelse.
Men hvordan har de studerende oplevet modulet og
samarbejdet indtil videre, og hvilke tanker gør de sig om
masteruddannelsen og musikfaget i fremtiden? MUSIKSKOLEN har spurgt tre studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College.
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Lærke Emilie Rosenberg
Studerende på Læreruddannelsen
m. musik som linjefag,
VIA University College - 3. år.

Hvordan har du oplevet det nye undervisningmodul?
Jeg havde ingen ide om, hvad jeg gik ind til men synes,
at det har været spændende at arbejde med nogle nye
mennesker, som har så meget fokus på musikken. Jeg
synes, at der er så mange musiske aktiviteter, man kan
lave med mindre børn, men mit umiddelbare billede af
musikundervisningen i indskolingen er lidt trist. Faget
kommer ikke rigtig til sin ret. Så jeg er blevet meget mere
bevidst omkring mine visioner for musiklærerfaget. Dét,
at jeg fik muligheden for at arbejde tværfagligt med
musik sammen med andre studerende, som er vant til at
undervise og har et stort repertoire og meget erfaring,
har givet mig blod på tanden til at blive en rigtig god
musiklærer.
Hvorfor er dette nye samarbejde vigtigt, synes du?
Samarbejdet med musikskolerne og konservatoriet er
vigtigt, fordi det kan medvirke til at forbedre musikundervisningen og give nye muligheder til de børn, der vil
musikken. Og så er det vigtigt at arbejde sammen på
tværs af uddannelserne, fordi man lærer rigtig meget
om sig selv i mødet med andre professioner. Vi har jo
vidt forskellige tilgange til faget - på læreruddannelsen
har vi meget fokus på det didaktiske, og hos de konsernummer 2 • 2017 • Musikskolen

vatoriestuderende er musikken hovedfokus. Personligt
er jeg blevet inspireret til at blive så dygtig som overhovedet muligt, fordi det giver flere muligheder og et
fagligt overskud at have flere forskellige værktøjer at
vælge fra.
Hvis det lykkes at få oprettet en masteruddannelse
i musikpædagogik – hvad tror du så det kommer til
at have af betydning for musikfaget i fremtiden?
Jeg håber, at flere får lyst til at uddanne sig inden for musikfagene, så man er sikret nogle dygtige og kvalificerede
lærere til at varetage musikundervisningen i folkeskolen i
fremtiden. Det er enormt vigtigt, at man brænder for sit
fag, og det tror jeg helt automatisk man gør, hvis man
føler sig godt rustet. Jeg håber også, at masteruddannelsen vil medføre, at musikfaget får en større vigtighed,
end det har nu.

Hvis det lykkes at få oprettet en masteruddannelse
i musikpædagogik – hvad tror du så det kommer til
at have af betydning for musikfaget i fremtiden?
Jeg håber, at man kan finde en middelvej, hvor man ikke
bare forestiller sig at man kan lave en eller anden pakke,
der kan tilbydes til alle børnene, men hvor man tør have
med talentudvikling at gøre, og hvor man tør at stille
krav til, at musik kan være mere end et hyggeligt afbræk
fra matematik og fysik. At musikken også kan være en
levevej, og at den er noget, der skal tages seriøst på
samme måde som alle mulige fag og erhverv.

Line Skøtt Møbjerg
Bachelor i musik fra DJM
(klassisk saxofon) og studerende
v. Pædagoguddannelsen,
VIA University College - 3. år.

Nikolaj Bugge
Bachelor i musik fra DJM (rytmisk guitar)
og studerende på kandidaten i Rytmisk
Musik - Musikpædagog, DJM.

Hvordan har du oplevet det nye undervisningmodul?
Det har givet mig et skærpet fokus på mine egne
ambitioner for mit virke, og det har også givet mig en
konkret faglig forståelse for dét at være folkeskolelærer.
Men det vigtigste for mig har uden tvivl været, at jeg
har været nødt til at forholde mig kritisk til min egen
fremtid. Projektet blev i høj grad vinklet på, at vi som
konservatoriestuderende skulle forsøge at indgå i folkeskoleundervisningen, som den er i dag, og det rejser
nogle spørgsmål hos os alle sammen, for det er ikke
nødvendigvis derfor, at vi som udgangspunkt er startet
på konservatoriet og det, vi vil bruge vores specialiserede faglighed til.
Hvorfor er dette nye samarbejde vigtigt, synes du?
Der er ingen tvivl om, at med alle de reformer, der vælter
ned over hovedet på os, skal vi blive bedre til at tænke
det hele sammen. Og at vi, der arbejder i musikskolen,
skal indgå i folkeskolen i en eller anden grad. Men jeg
synes også, det er vigtigt, at der er en positionering mellem de to uddannelser, fordi vi varetager to vidt forskellige dele af musikmiljøet. Konservatoriet skal turde være
den institution, der vægter kunsten højt, og som arbejder
med pædagogik på kunstens præmisser. Hvis man kommer med den indgangsvinkel og skal samarbejde med
nogen, der arbejder mere ud fra pædagogikkens præmisser, vil der opstå spændinger, men dem skal vi bruge
konstruktivt.
Musikskolen • nummer 2 • 2017

Hvordan har du oplevet det nye undervisningmodul?
Jeg var selv ude i en børnehave sammen med tre lærerstuderende, og børnene syntes det var enormt spændende, og det betød meget, at vi var flere voksne, som
kunne spille godt på forskellige instrumenter. Vi havde
tilsammen et bredt repertoire og havde også haft tid til
at finde noget nyt, som børnene ikke kendte i forvejen.
Så jeg tror helt sikkert, at vi bidrog til at åbne børnenes
horisont. Man kunne dog godt mærke, at det var et
pilotprojekt, for der var mange idéer i spil, men målet har
måske været lidt uklart. Folk har været meget positive og
har haft rigtig meget lyst til at bidrage, og på den måde
har det også stukket i mange retninger.
Hvorfor er dette nye samarbejde vigtigt, synes du?
Det er en enormt kompleks opgave at være pædagog,
og det er det også at være musiker. Når man kan mødes
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NIVEAU 1 & 2
5-dages sommerkursus
i Estill Voice Training (EVT)
Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsg. 3,
2300 Kbh. S!
Tid: Mandag d. 3/7 - Fredag d. 7/7
- 2017
Pris kun: 5.500 kr.
incl. 2 kursusbøger (værdi 500 kr)!
(Man. - Tors. - 9 -21 og fre. 9 -14)
(incl. kaffe/the og snack)
”Mangler du power og flere farver”?
Den anerkendte amerikanske sangforsker, Jo Estill, forskede i stemmen i
mere end 30 år og metoden er
spændende for alle, der ønsker at udvikle stemmen! Sangere, musiklærere,
korledere, skuespillere, m.v.

Vi arbejder med 13 konkrete stemmeøvelser og 6 stemmekvaliteter, Tale,
Falset, Sob, Twang, Belting og Opera.
(Teori/DVD, praksis samt ”Masterclass”)
Tilmelding til Helga Westmark:
deadline 1. maj 2017
http://voicecenterwestmark.com/
courses/level-one-and-level-two-course
Tlf. 2463 2212 / hsw.apw@privat.dk
Undervisere: Danske Estill instruktører
- har 25 års erfaring med EVT
Dorte Hyldstrup og Helga Westmark
Læs om Jo Estill og Estill-kurser på
www.estillvoice.com
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Pilotprojekt
8 og trække på hinandens ressurser og spidskompetencer,
kan man nå nogle helt andre steder hen, end man ville
kunne ellers. Jeg tror på, at man skal starte tidligt, hvis
man fremadrettet er interesseret i at opretholde en god
musikkultur. Hvis ikke man bliver præsenteret for inspirerende musik af god kvalitet, så er det jo ikke musikken,
man får lyst til at gå videre med, når man på et tidspunkt
skal vælge en fritidsaktivitet.
Hvis det lykkes at få oprettet en masteruddannelse
i musikpædagogik – hvad tror du så det kommer til
at have af betydning for musikfaget i fremtiden?
Jeg håber, at flere børn vil finde interesse for musikken,
fordi de bliver præsenteret for noget, som er interessant.
Jeg håber også, at det bliver mere tilgængeligt at indgå
i disse fællesskaber og lave musik på den her måde, for
der er et hul mellem at være musiker og pædagog. At
forene de to roller og gøre det sammen med andre har
manglet. Så både for underviserne og børnene håber jeg,
at et tiltag som dette vil kunne give noget mere musik
over hele linjen, simpelthen. ■

Udgivelser

MUSIKKEN er af: SVEN GYLDMARK
En unik samling af 48 sange og melodier.
Dette er den mest komplette biografi om den
danske populærkomponist Sven Gyldmark, som
kun få har set, men hvis sange og melodier kendes af de fleste danskere.
Gennemillustreret i farver og med sjældne fotos
af komponisten i aktion.

•
•
•
•
•
•

Lad os flyve til en stjerne
Lille frøken Himmelblå
Mor er den bedste i verden
Susanne, Birgitte og Hanne
Ti små snavsede fingre
Til julebal i Nisseland

Becifret melodilinje med underlagt tekst, hertil
udvalgte klaverarrangementer.

Indeholder bl.a.
Forfatter: Lars Brix Nielsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bornholm, Bornholm, Bornholm
Der kommer altid en sporvogn og en pige til
Det er sommer, det er sol og det er søndag
Det må jeg ikke for moar
Du er min øjesten
Er du dus med himlens fugle
Hej for dig og hej for mig
Hvem har du kysset i din gadedør
Jeg har min hest, jeg har min lasso

Pris:
Bog m. spiralryg (152 sider), kr. 199,- (vejl.)
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
webshop.ewh.dk
DJ
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Orkesterrejser og øveture i den nye arbejdstidsaftale
I arbejdstidsaftale 2016 er der nye regler for aflønning af
musikskolelærere for deltagelse i orkesterrejser, øveture og
andre arrangementer med overnatning med elever. Under
den gamle overenskomst havde vi indgået lokalaftaler om
sådanne ture med mange af landets kommuner, men da der
nu er en beregningsmodel i den centrale overenskomst, er
de lokale aftaler ikke længere aktuelle på dette punkt.
Tiden til afvikling af ture af denne karakter beregnes således:
Alt arbejde ud over selve turen, dvs. al forberedelse, møder,
prøvearbejde, forældre/-elevkontakt, sammenpakning af
instrumentarium osv. samt tilsvarende efterbehandling af
turen registreres som almindelig arbejdstid og medregnes,
når den præsterede arbejdstid opgøres ved normperiodens
afslutning.
Tiden på selve turen beregnes på en anden måde:
Lederen definerer, efter dialog med de deltagende lærere, et
tidspunkt for arbejdsdagens begyndelse, typisk kl. 7.
På afrejsedagen beregnes antal timer fra turens begyndelse
til næste arbejdsdags begyndelse. Timerne medregnes som
arbejdstimer, dog højst 14 timer. Hvis der er tale om flere
end 14 timer, medregnes 14 timer.
På mellemliggende dage medregnes 14 timer.
På hjemkomstdagen medregnes antal timer fra arbejdsdagens begyndelse til hjemkomsten, dog højst 14 timer – efter
samme princip som på udrejsedagen.

Hvis læreren på afrejsedagen eller hjemkomstdagen har
andre arbejdsaktiviteter, f.eks. et møde fra kl. 9 på afrejsedagen, medregnes timerne fra første fremmøde til turens
begyndelse (i dette tilfælde 2 timer kl. 9-11) som almindelig
arbejdstid.
På denne type rejser beregnes ikke ulempegodtgørelse på
25 % i tidsrummet kl. 17-06, og der beregnes ikke weekendgodtgørelse for arbejde i weekender mv. I stedet ydes
et tillæg pr. påbegyndt hverdag (her starter dagen kl. 00
og slutter kl. 24) på pt. 171,21 kr. og pr. påbegyndt lørdag,
søndag eller søgnehelligdag et tillæg på pt. 389,44 kr.

Eksempel: Til en orkesterrejse er der afgang mandag kl. 11.
Der er hjemkomst den efterfølgende torsdag kl. 20.30.
Arbejdsdagens begyndelse defineres til kl. 7.00.

Sekretariatet står naturligvis til rådighed for uddybende
forklaring og for assistance i beregning af tiden til konkrete
ture. ■

I nedenstående tilfælde ydes således tillægget på 171,21 kr.
4 gange for mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Tillægget
udbetales ved første lønudbetaling efter rejsens afvikling,
dog kan der af hensyn til arbejdsgangen med lønindberetning i visse tilfælde gå en ekstra måned inden udbetaling.
Se selve regelsættet i arbejdstidsaftalens § 4, stk. 6) samt
§ 11, stk. 1 og 2 på DMpF’s hjemmesiden under Løn og
Ansættelsesvilkår, Ny arbejdstidsaftale 2016.
Man skal være opmærksom på, at der gælder andre regler
for beregning af arbejdstid for tjenesterejser.
Ligeledes skal man tilse, at overenskomstens bestemmelser
om fridøgn overholdes. Se herom i arbejdstidsaftalens § 7.

Tidsrum

Mandag kl. 11 tirsdag kl. 7

Tirsdag kl. 7 onsdag kl. 7

Onsdag kl. 7 torsdag kl. 7

Torsdag kl. 7 torsdag kl. 20.30

Antal timer

20 timer

24 timer

24 timer

13 ½ timer

Antal timer, som medregnes i arbejdstidsopgørelsen

14 timer

14 timer

14 timer

13 ½ timer

14+14+14+13½
timer = 55 ½ timer

Tillæg efter § 11, stk. 1

1 tillæg

1 tillæg

1 tillæg

1 tillæg

4 tillæg
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MUSIKERSTOLEN DER VOKSER MED BARNET
Eleverne får en god holdning, når de sidder på stolene,
og man mærker tydeligt, hvordan de foretrækker dem
fremfor de andre stole, vi har til rådighed på musikskolen
Oluf Hildebrandt-Nielsen
Musikskoleleder, Hørsholm Musikskole

> Vokser med barnet
> Trinløs regulering
> Nem og hurtig indstilling, som barnet selv kan udføre
> Kan benyttes af alle instrumentgrupper
> Udviklet i samarbejde med musikpædagoger og ergonomer
> Forebygger og afhjælper rygskader
> Vejer under 5 kg - let at håndtere og opbevare
> Brugervenligt og tidløst design

Besøg os på
Musikmesse
Frankfurt
HAL 8.0 - A48C

OktaviaChair / www.oktaviachair.com / info @ oktaviachair.dk / tel +45 31 44 10 10
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