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Leder

Ole Helby

DATAKAOS PÅ
MUSIKSKOLEOMRÅDET
For snart længe siden, da musikskolerne var i deres vorden
og en årrække frem, blev der jævnligt udgivet en rapport
om musikskolevirksomheden i Danmark. Her kunne man
orientere sig i en lang række nyttige og informative statistikker. Alt sammen på baggrund af data, som musikskolerne leverede. Fra 2006 begyndte det at gå ned af bakke,
da udgivelsen af rapporterne blev mere uregelmæssig.
Så hed det sig, at årsagen til miseren var, at musikskolestatistikken skulle overføres til Danmarks Statistik inden
udgangen af 2011. Desværre er det ikke lykkedes for
kulturstyrelsen at tilrettelægge og udføre overførelsen af
musikskolestatistikken til Danmarks Statistik på en succesfuld måde. I flere år har der været tiltagende kritik af dette
forhold, som nu for alvor begynder at få konsekvenser.
Et meget aktuelt eksempel på, hvad fejlbehæftet statistik
kan medføre, ses i forbindelse med arbejdet i den tænketank, som kulturministeren nedsatte i 2016, og som
fik i opdrag at beskrive musikskolelandskabet i Danmark.
Tænketanken har efterfølgende meldt ud, at man har
haft store problemer med at tilvejebringe valide data i
relation til udvalgets arbejde med at beskrive udviklingen
på musikskoleområdet. I realiteten betyder det, at tænke-
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tanken, trods store anstrengelser fra medlemmernes side,
får svært ved at fremlægge en retvisende og troværdig
rapport, hvis den skal bygge på de usikre og fejlbehæftede tal, som findes i det foreliggende statistiske materiale i Danmarks Statistik.
Hvor står vi så nu? I 2017 leverer musikskolerne fortsat data til Danmarks Statistik. De foreliggende data
er fortsat ikke valide. Spørgsmålet er, hvor ansvaret for
dette datakaos på musikskoleområdet skal placeres. Pilen
peger umiddelbart på kulturstyrelsen.
Man skal naturligvis være varsom med at drage for
vidtrækkende konklusioner på baggrund af de problemer, som kulturstyrelsen har haft med at sikre og udvikle
en retvisende musikskolestatistik. Alligevel må det give
anledning til at overveje, om kulturstyrelsen udgør det
optimale koncept i forhold til styringen af kunstens og
kulturens mangfoldige og særprægede områder, som er
præget af forskellige udfordringer, strukturer og organisationsformer. På mange måder ville en opsplitning af
kulturstyrelsen i mindre og mere fokuserede og effektive
enheder give bedre mening. ■
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Tandlægemodellen

”Rolling
Tones”
Af Niels-Evald Jensen

Musikskoleundervisning i skoletiden.

Ny skolereform. Længere tid i skole. Mindre tid for eleverne til fritidsaktiviteter. Vores egen OK15 stræber efter,
at vi så vidt muligt skal arbejde fra 8:00 til 17:00 på hverdage. Det kan godt se lidt umuligt ud det hele. Men det
kan løses ved at lægge musikundervisningen i skoletiden.
Det juridiske er på plads for at kunne modtage egenbetalt undervisning i alm. skoletid.
Undervisning i musikskole står 1:1 i forhold til folkeskolens undervisningsforpligtigelse. Eller med andre ord: Eleven mister ikke undervisningstid i skolen – den er ”bare”
konverteret til anden undervisning – i dette tilfælde
musik. Udover det er ”den åbne skole” kommet til, som
giver mulighed for endnu mere samarbejde med andre
aktører – som f.eks. musik- og kulturskoler.
Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan det er lykkedes mig at undervise i guitar i folkeskoletiden. Det har
fungeret i snart 3 år.
Beskrivelsen er ment som inspiration til, hvordan det kan
gøres. Der kan være forskelligheder fra skole til skole, der
gør, at man må ”dreje” det lidt anderledes.
Vi er også forskellige som lærere og finder bedst selv lige
præcis den måde, som passer til os og vores elever.
Forhåndsproblemer/løsninger
Hvis eleverne havde en fast tid i skoletiden, ville de skulle
gå fra samme lektion hver gang – det er ikke så godt.
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Der er lektioner, som ikke er hensigtsmæssige at gå fra –
og slet ikke hver uge.
F.eks. har man 2 lektioner tysk om ugen, hvor man måske skulle gå til guitarundervisning i den ene. Det ville jo
betyde 50% mindre tyskundervisning.
Løsning: Vi roterer tiderne - nye tider hver uge. Med
en binding, der hedder, at man så vidt muligt undgår
lektioner, der er få af om ugen. Det er hele essensen af
”Rolling Tones”-idéen.
Er der et ledigt lokale?
På den ene skole bruger jeg et lokale i SFO. Det står
ledigt, når timerne starter kl. 8:00.
Spørg på skolen, de ved bedst hvad der er muligt.
På en anden skole ligger musikskolens egne lokaler 100
m fra skolen, så kommer eleverne derhen.
På en tredje skole er skolens musiklokale ledigt.
Husker eleverne at komme?
Ny tid hver uge, kan eleverne finde ud af det?
Ja, de kan. Jeg sender skemaet ud til elever/forældre, så
de har det flere dage/uger før.
På dagen, kl. 7-7:30, sender jeg til elevens mobil en huske/service sms med ugens guitartid.
F.eks. ”Hej - Husk guitar kl 9:30…. Mvh din guitarlærer.”
Man kan skrive sms beskeder på forhånd, dage før om
nødvendigt, og bede mobilen sende det på et bestemt
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tidspunkt. (Jeg ved ikke, om speedadmin har den funktion).
Nogle elever glemmer det, ja, men fremmødet er væsentligt højere end ved eftermiddagstider.
Da man er på skolen, kan man jo også smutte over til
deres klasse og hente dem – det har jeg aftalt med elev/
forældre, hvor det har været nødvendigt.
Man kan også lave en aftale med skolen/læreren om, at
elever, som skal til musik, må have deres mobil tændt
den dag, og f.eks. have en reminder, der buzzer 15 min.
før.

Som udgangspunkt kan vi ikke bede folkeskolelærerne huske at sende eleverne – det er elevens/forældrenes ansvar, at de kommer til tiden.
Folkeskolelærerne har ikke noget med det at
gøre.

Første skridt: Aftaler
Gå ned til skolelederen og fortæl ham/hende om idéen.
Face-to-face. ”Hør her! jeg har en god idé, må jeg lige
fortælle dig om det ..?” Det virkede for mig.
Kodeordene var:
•
•

•
•

Nye tider hver uge, så det ikke går udover den
samme lektion.
Vi freder de lektioner, hvor det ikke er hensigtsmæssigt: idræt, hjemkundskab det er ikke nemt at gå fra
sådan en lektion
Vi freder så vidt muligt de timer, der er få af, f.eks. tysk.
Husk! Eleven går tilbage til timen igen; det er ikke
hele lektionen, der bliver brugt.

Start med en overskuelig forsøgsperiode, f.eks. fra sæsonstart til efterårsferien, og lav en evaluering sammen
med skolelederen.
Vigtigt:
Giv skolelederen mulighed for at stoppe forsøget straks,
hvis noget går helt skævt.
Ikke noget med at binde sig for en hel sæson, så har de
fleste en tendens til at sige nej i stedet.
Medens skolelederen fortæller sine lærere, at nogle
elever må gå fra timerne og hen til musikundervisningen, for derefter at komme tilbage igen, skal forældrene
skrive under på, at deres barn må forlade undervisningen
i den periode – det skal kun gøres én gang.
Jeg har oplevet en gang, at en forælder ikke syntes, det
var en god idé at forlade en time i skolen.
Eleven fik så en fast tid efter skole, det er der jo stadig
plads til.
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Andet skridt: Skemalægning
Puslespillet med at lægge skema.
Skemalægningen kan godt virke uoverskuelig i starten.
Nærmest umuligt – giv ikke op, du bliver god til det.
Det kan sikkert gøres på mange måder, herunder er min
metode, brug den som inspiration:
Via skolens intranet/hjemmeside kan man normalt se
elevernes skemaer og ringetider. Få evt. hjælp af din
nærmeste leder til relevante oplysninger.
For hver enkelt elev skriver jeg ned, hvornår de IKKE kan
komme, bl.a. timer – idræt, hjemkundskab, ”sjældne
timer”, som man helst skal udenom.
Den liste står fremme på skærmen eller på et stykke papir
ved siden af hele tiden, så er det nemt at lige tjekke.
Et andet vindue bruges til at finde skemaer frem fra nettet.
Et tredje vindue er det tomme skema, som man er i gang
med at fylde ud.
Altså: 3 steder er synlige på engang. Brug papir hvis
skærmen er for lille, det gør jeg.
Jeg laver en uge af gangen. Man skal jo starte et sted,
så jeg plotter de første elever ind lidt tilfældigt, men
vælger, selvfølgelig, et tidspunkt, de kan komme. Så er
der måske tre elever til sidst, hvis tid ikke passer så godt.
Så starter bytte-rundt-delen. En elev, der I starten blev
plottet ind lidt tilfældigt, kan måske også komme på et
andet tidspunkt og derved bytte. Så må jeg ind og kigge
skema igen. Man kommer til at kigge mange gange på
den samme elevs skema, det er lidt frem og tilbage.
Uge A. Der starter jeg kl. 8:30 til 11:30.
Uge B. Der vælger jeg at starte senere: 11:35-14:30. Så
er det nogle andre lektioner, eleverne har + man kan
måske lægge nogle elever lige efter skoletid.
Uge C. Der starter jeg igen kl. 8.30 som i uge A, men der
har jeg byttet rundt på eleverne, så de har andre tider.
Fremadrettet gentager man ugerne: A,B,C, A,B,C,
A,B,C ...
Billedet med et puslespil er egentlig godt: man forsøger,
og kan godt nogenlunde ”se”, at brikken hører til et
bestemt område, også bytter man rundt, til det passer.
Skemaeksempler herunder er lagt på samme ugedag,
men det behøver de ikke.
To ugers skema som passer til mandage. To ugers skema
som passer til tirsdage.
Start tidligt den ene uge, start sent den anden uge. Byt
dag. Der er mange kombinationsmuligheder.
Eksemplerne herunder er det, der bliver sendt til elev/
forældre. Lav evt. et kronologisk skema til dig selv.
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Tandlægemodellen
8 Eksempel 1.
Elev

Uge A

Uge B

Uge C

Emillija
5B

8:55-9:20
Da

9:45-10:10
Pause

11:05-11:30
UUV

Seva
5A

9:20-9:45
Da

10:15-10:40
N/T

13:25-13:50
Ma

Gustav
7

10:15-10:40
Geo

11:05-11:30
Ma

11:30-11:50
UUV

Frederik
8B

9:45-10:10
Pause

9:20-9:45
Eng

13:00-13:25
Hi

Lasse
9B

11:05-11:30
F/K

8:55-9:20
Da

12:00-12:25
Bio

Johan
9B

10:40-11:05
F/K

8:30-8:55
Da

12:25-12:50
Bio/pause

Kigger vi på Emillija, kan vi se at hun går fra dansk i første uge, næste uge pausen, næste uge UUV ...
Det gentager sig så, men først efter 3 uger.
Eksempel 2 herunder er fra en anden skole. Det var ikke
muligt at lave mere end 2 ugers skema, men det fungerer alligevel fint med ”kun” 2 uger, der skifter. Læg
mærke til, at nogle af eleverne kommer hver anden gang
udenfor alm. skoletid.
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Elev

Uge A – 7/1

Uge B – 14/1

Viggo
3B

13:25-13:50
Ma

11:35-12:00
Pause

Marcus 6B

15:40-15:55
fri

12:55-13:10
UU

Peder 6B

12:00-12:25
Pause/Kri

13:10-13:40
UU

Mathias 4B

12:25-12:50
DA

11:10-11:35
DA

Niels Erik 6B

11:35-12:00
Pause

12:00-12:25
DA

Astrid/Clara 4B

15:10-15:40
Fri

12:25-12:55
Da

Rune 10A

14:40-15:05
Værk.

13:40-14:05
Da

Asta/Tobias 6B

12:55-13:25
UU

15:10-15:35
Fri

Andrea 9C

10:25-10:50
Eng

14:30-14:55
FF

Anna 4A

11:10-11:35
DA

15:35-16:00
Fri

Gymnasieelever bliver stadig skemalagt, når de har fri.
Sammenspil er ligeledes stadig efter alm. skoletid.
Reaktioner fra eleverne.
Eleverne er begejstrede. Dog er det sådan, at nogle ikke
kan lide at komme i deres pause J
Jeg har spurgt eleverne ind til det at gå fra, og komme
tilbage til, en time. Mister man noget, føler man at man
er bagud. De kigger på mig med undren – ”nej da, ingen
problemer ...”
En anden kommentar er tit: ”Så har jeg mere fri efter
skole og kan bedre nå nogle andre ting.”
Reaktioner fra skolelærerne.
De skolelærere, jeg har talt med, siger, at det ikke er
noget problem, det kører af sig selv.
Skolelederne på de skoler, jeg praktisere det her på, har
sagt, at lærerne ikke ser nogen problemer i det – lærerne
er positive.
Reaktioner fra forældre:
Jeg har spurgt og bedt forældre at skrive lidt om, hvordan de oplever det:

Hej Niels Evald
Jeg synes det er en fin Idé... Ungerne er nok lidt
mere friske tidligere på dagen. Det er et kort afbræk fra undervisningen, så de lige får lidt luft og
tankerne på noget, de godt kan lide;)
Fint at det ikke er det samme tidspunkt hver gang,
det er i forskellige fag eller en pause. Måske det
også kunne blive i lektiecafétid?
Har bedt Gustav sende dig sine kommentarer;)
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
14,5 mm

SANGBOGEN

SANGBOGEN

UDKOMMER 10. NOVEMBER 2017
Sangbogen 5
Sangbogen 5 (den oRange)
indeholder ca. 320 sange inden for kategorierne
DANSK TRADITION (salmer, sange, viser og evergreens)
JUKEBOX
DANSK OG INTERNATIONAL BEAT·ROCK·POP

Tandlægemodellen

Hej.
Johan synes det er en god ordning nu hvor skoledagene er blevet længere. så længe det kun er
25 min og det ruller så det er forskellige undervisningstimer han må gå i, oplever han ikke han når
at gå glip af noget. som forældre synes vi også det
er en god ordning da børnenes eftermiddag er
blevet kortere nu med skolereformen. synes også
jeg hørte tale om/ læste at meningen var at i den
nye skolereform skulle idrætsforeninger og musikskoler inddrages i skoledagen? Så indtil videre stor
tilfredshed med ordningen her fra os.- og musik er
jo en dejlig og vigtig ting for os alle.

8 Konklusion - Min egen oplevelse
Det kan siges kort: det fungerer.
Det fungerer forbløffende godt. Jeg er faktisk ikke stødt
på nævneværdige problemer.

Jeg kan ikke sige, at eleverne er blevet bedre til at spille
ved at få deres guitarundervisning i skoletiden. Men en
ting, som jeg tydeligt kan mærke, er, at eleverne er mere
friske. De virker mere oplagte, og vi når lidt mere på den
konto. Dertil kommer naturligvis bedre arbejdstider for
én selv.
En af kerneproblemstillingerne er: Gør det noget? Gør
det noget, at eleven går fra undervisning og kommer
tilbage igen – i 25 min. Forstyrrer det? Mister de noget
viden?
I mine briller betyder det minimalt. Faktisk kan det lille
afbræk sagtens have en større positiv effekt på skoledagen, end det ”man går glip af”. Jeg er ikke ekspert; det
er bare min fornemmelse.
Bliver man klogere/intelligent af at spille musik?
Nej – det gør man ikke. En, desværre, udbredt misfortolkning af fakta. MEN hjernens evne til at lære bliver
skærpet. Det skyldes, at når man spiller musik, bruger
man hjernen i et koordineret samspil. Det er fitness for
hjernen – man bliver læringsparat. En god ting at have
med sig som skoleelev. ■

Vi skal blive ved med at huske, hvorfor vi gør det. Alternativet er at ”gå til” musik langt hen på dagen (alle kan
jo ikke få den gode tid lige efter skole), hvor energien
måske mere er til noget andet med risiko for, at man så
vælger det fra.

Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Forslag 2: Figurer med løftede arme

Musik Før Ni
”HOV HOV MUSIK FOR SJOV” MED ANNE OLORENSHAW
Inspirationskursus for alle der arbejder med musik og bevægelse for 0-3 årige.
Endagskurset afvikles flere steder i landet:
Horsens: lørdag d. 7/10-2017
Hvalsø: fredag d. 3/11-2017
(Bemærk: det er samme kursus begge steder)

Priser er:
Medlemmer: 600 kr.
Ikke-medlemmer: 900 kr.
Studerende: 475 kr.

Info og tilmelding på

www.musikforni.dk
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Udgivelser

RYTME
Videregående studier
Denne udgivelse giver musikstuderende, instrumentalister, sangere, komponister, dirigenter, tonemestre og musikpædagoger mulighed
for at videreudvikle deres tekniske og håndværksmæssige niveau inden for rytmelæsning.
Bogen indeholder 451 øvelser, der afspejler
nodebilleder fra 1300-tallet og op til det 21.
århundredes kompositionsmusik.
Materialet udkommer også på engelsk, under
titlen Rhythm: Advanced Studies.

Forfatteren er komponist og professor ved Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Forfatter: Erik Højsgaard
Pris:
Bog (236 sider): kr. 399,95
Som e-bog: kr. 249,95
Forlag: Aahus Universitetsforlag
www.unipress.dk
DJ

GUITARBOGEN 3
Guitarbogen 3 er primært en grundbog til
soloundervisning eller mindre hold, eftersom
materialet har et ret højt teknisk niveau, der
kræver individuel vejledning.
Idéen med Guitarbogen 3 er at levere et
slidstærkt og gennemprøvet materiale. Bogen
bygger videre på de to tidligere udgivelser Guitarbogen 1 & Guitarbogen 2 og har stigende
sværhedsgrad.

Guitarbogen 3 indeholder tekniske anvisninger
og beskrivelser, når eleven præsenteres for nye
udfordringer.
Bagerst i bogen findes omtale af koordination,
arpeggio samt anslag og registrering.
Forfattere: David Poulsen og Thomas Jensen
Forside og Foto: Anna Sohn Poulsen
Pris: Bog m. spiralryg (80 sider), kr. 165,-

Eleverne præsenteres for de musikhistoriske
perioder kombineret med nye tekniske udfordringer og bevæger sig op ad gribebrættet i
en rolig progression.
Noder samt diagrammer til toner og akkorder
er let læselige.

Forlag: Strengeleg
Kontakt:
strengeleg.guitar@gmail.com
https://www.facebook.com/strengeleg.guitar
DJ

Ud over de kendte klassiske duetter er der
tostemmige udgaver af eksempelvis:
• Dueling Banjos (Arthur Smith)
• Every Breath You Take (Gordon Sumner)
• Is There Anybody Out There (Roger Waters)
• Let Your Fingers Do The Walking (Sort Sol)
og
• Pirates Of The Caribbian (Hans Zimmer)
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Det er musik, der skal til!

Kulturordfører
MOGENS JENSENS tale ved
Musikskoledage i Tivoli 2017
MUSIKSKOLEN bringer her talen i redigeret form:
”Kære musikskoler – elever, lærere, ledere og forældre.
Det er en fantastisk god tradition, at I hvert år afholder
Musikskoledage her i Tivoli, og fejrer musikken og musikskolerne.
Det er der rigtig god grund til, for musikskolerne er en
afgørende grundpille – et bærende fundament- for musikalsk udfoldelse og talentudvikling i Danmark.
I er simpelthen uundværlige, og var I ikke allerede opfundet, måtte man gøre det igen!
Vores opgave som politikere – uanset, om vi sidder på
Christiansborg eller ude i byrådene – er at skabe de bedste rammer for, at I som musikskoler kan løfte opgaven
med at tilbyde musikundervisning til så mange børn og
unge som overhovedet muligt!
Hvorfor er det vigtigt?
Det er det naturligvis fordi musikken og det at kunne
udfolde sig musikalsk er en glæde, en skønhed, en oplevelse, som er helt unik og fantastisk i sig selv. Hvem ville
dog kunne undvære musik??

En hel del forskning har påpeget, at netop musikundervisning er med til at styrke indlæring generelt og i andre
fag. Musikalsk sammenspil kan medvirke til at gøre os
bedre til at samarbejde på arbejdspladsen, ligesom musik
bruges mere og mere i forskellige former for sundhedsbehandling.
Musik er meget. Musikken kan meget – for os allesammen.
Og det er ikke mindst jer i musikskolerne, der gør det
muligt.
Tusind tak for det!
Jeg får helt lyst til at synge en hyldestsang til jer – en hyldestsang til alle de musikskolernes elever, lærere, ledere
og forældre rundt om i landet!
Det bliver en sang, som jeg har elsket at synge lige siden
jeg var seksten år ...
Musik og tekst er af Kai Rosenberg, den er helt tilbage
fra 1951, og derfor indgår der blandt andet en mælkedreng. Den hedder ”Det er musik der skal til”.
I er meget velkomne til at synge med! ■

Det er også vigtigt fordi musikken, og det at arbejde med
musik, bibringer børn og voksne kompetencer, som vi
kan bruge hele livet - også udenfor musikken.

10
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Musikskoledage i Tivoli

FOTOGRAFER: TORBEN AHLBORN/DORTE SKAT ANDERSEN/LARS HYLLEBERG/
BENT OLSSON/VILLY PEDERSEN/REGNAR SCHULTZ OG PETER VADUM

MUSIKSKOLEDAGE i Tivoli 2017:
To fantastiske dage med masser
af GOD MUSIK!
Næsten 6.000 musikskoleelever fra hele Danmark
spillede 247 koncerter - på 14 scener..!

? Kort om Musikskoledage

Musikskoledage i Tivoli er det eneste landsdækkende arrangement for musikskoleelever i Danmark.
Årets bidragydere:
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.
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Mere info:
www.musikskoledageitivoli.dk og
www.facebook.com/musikskoledageitivoli ■

Musikskoledage
2018
Lørdag d. 5. maj &
søndag d. 6. maj

Musikskolen • nummer 4 • 2017

13

Musikalsk plejehjem

SØLUND, det musikalske
PLEJEHJEM
Af Kirsten Brunbech

Musikken kan skabe et intimt rum, der vækker erindringer om stemninger,
lugte og bevægelser. Og den kan bidrage til en følelse af identitet, selvværd
og genoplevelse af tidligere styrker og ressourcer. Derfor giver det god mening at skabe et profilplejehjem med musikken som omdrejningspunkt for
hverdagens aktiviteter, mener man på Plejecenter Sølund. MUSIKSKOLEN
har været på besøg og fået et lille kig ind i hverdagen her, hvor både beboere og personale nyder godt af den nyansatte musikterapeuts ekspertise.

En farvestrålende jukeboks og et stor sort flygel er det
første, der møder en, når man træder ind gennem
hovedindgangen på Sølund. Med en smuk udsigt over
Sortedam Sø på Nørrebro ligger dette plejehjem, der de
sidste tre år har fungeret som musikprofilplejehjem.
Musikgymnastik
Oppe på første sal mellem elevator og trappeopgang
er fem demensramte beboere i en lille rundkreds ved at
blive kørt i stilling til formiddagens musikgymnastik. Der
lyder en del skramlen og snak fra den lange åbne gang,
vi sidder i, men musikterapeuten, Julie, finder uanfægtet
guitaren frem. ”Jeg kan
ikke spille på sådan en”,
udbryder beboeren Annie. ”Nej, men så spiller
jeg lidt, svarer Julie og
indleder med ”Jeg ved
en lærkerede”. To medarbejdere deltager i sangen, mens de fem beboere sidder stille, smilende,
men uden at synge med.
Derefter bliver der tændt
for en cd-afspiller med
en glad cha-cha-cha, og
beboerne bliver opfordret til at kaste med en
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blød badebold. ”Skal jeg kaste den i hovedet på nogen?”
spørger beboeren Doris. ”Nej, bare kast til de andre”,
svarer den ene medarbejder med et smil. Elevatoren går
op og en portør kommer ud med en stor vasketøjsvogn.
Det lader ingen sig dog anfægte af, og musikaktiviteterne
fortsætter i en halvtimes tid, indtil Julie runder af med en
siddende boogie woogie og ”I østen siger solen op”. Det
har været en god stund med leg, sang og nærvær.
Musik som et plejefagligt redskab
Jeg følger med den nyansatte musikterapeut, Julie Kolbe
Krøier, ned på hendes kontor til en snak om arbejdet her
på Sølund, hvor man har ansat musikterapeuten til at
støtte personalet i at udleve de musikalske tanker: ”Jeg
hjælper med at brede musikken ud, så den kan bruges af
alle medarbejdere på Sølund”, forklarer hun. ”Medarbejderne skal tage ejerskab. Der er brug for alle typer musikalske initiativer. Når de bliver ansat her, skal de være
villige til at bruge musik i et eller andet omfang. Det kan
være alt fra at starte radioen, eller synge, danse, skabe
lytteoplevelser, være opmærksom på alle de musikalske
elementer; dynamik, timing, puls og rytme, som der er i
samspil med mennesker”.
Julie er i berøring med samtlige medarbejdere. Musikken
bruges i denne kontekst som et pædagogisk og plejefagligt redskab, der kan skabe bedre livskvalitet og få nogle
plejeopgaver til at forløbe lettere, Så hun er også med i
plejen - med inde hos borgerne: ”Hvad kunne give menummer 4 • 2017 • Musikskolen

ning her og løfte fru Hansens livskvalitet? Er det at høre
ABBA, for så går det lidt lettere ud til toilettet!”
Hvis beboerne skal have musikken ind i deres liv, så er
det personalet, der skal facilitere det, for de kan ikke selv.
Derfor er det vigtigt, at personalet støtter op om musikglæden, understreger Julie, for eksempel ved at finde en
beboers yndlings cd'er frem og sætte musik på, der kan
skabe stemning og velvære under morgenplejen.
Baby-borger-rytmik
Musikaktiviteterne på plejecentret er mangfoldige, blandt
andet: Musikgymnastik, sangcafé, dans, vinterjazz og en
dj, der spiller halvtredser hits til Distortion under konceptet ”Hits og hotdogs”. Der er også baby-borger-rytmik,
hvor den lokale vuggestue deltager i musikaktiviteter
sammen med beboerne og ældre borgere udefra. De
demensramte har måske ikke noget sprog, men de kan
synge, for det musikalske center bliver senere påvirket af
Alzheimers end sprogcentret. Og både for de mindste og
de ældre kan sæbebobler, farvestrålende tørklæder og
rytmikkens øvrige remedier skabe stor begejstring. ”Det
handler om at skabe noget sansenæring, når vores kognitive funktioner svækkes af demenssygdom, som man jo
kan leve med i mange år”, siger Julie.
Hun mener, at musik – og de møder, musikken skaber
- kan afmystificere plejehjemskulturen – og forestillinger om livet som gammel. ”Musik kan skabe kontakt
og kommunikation og støtte til at kunne rumme nogle
svære ting. Plejepersonalet er for eksempel gode til at
tage musikken ind som et tilbud til døende. Det kan
både være at synge eller at skabe et lydlandskab med 8
Musikskolen • nummer 4 • 2017

Julie Kolbe Krøier ved det Yamaha-flygel
kapelmester Teddy Petersen testamenterede
til Sølund.

Vil du være (en bedre)
orkesterdirigent?

Uddannelser og kurser for dirigenter og instruktører
Velegnede kurser for musikundervisere:
- Basiskursus - velegnet til dig, som overvejer at dirigere,
som vil lære den vigtigste slagteknik
- Niveau-1-kursus - til dig, som har dirigeret lidt, men uden
direktionsundervisning
- Turbo-kursus - til dig, som har dirigeret nogen tid, er
instrumentalt stærk, men uden direktionsundervisning
- Niveau-2-kursus - til dig, som har dirigeret mindst 1 år, og
som tidligere har fået direktionsundervisning
Dirigent Instituttet - Danske Orkesterdirigenters kursusafdeling
www.dirigentinstituttet.dk
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Musikalsk plejehjem
8 afspillet musik. Musikken kan give tryghed, da den indeholder form og struktur og kan spejle vores identitet”.
Musikmøde
Musikterapeuten fortæller, at de lige har fået udviklet
en særlig app, som hedder Musicare, og som personalet
kan bruge, når der skal høres musik i hverdagen, for
det er ikke tilladt at bruge Youtube på fællesarealer i
offentlige institutioner.
Næste programpunkt i hendes arbejdsdag på Sølund er
at holde et lille musikmøde med personalet på femte sal
for at drøfte, hvordan det går med implementeringen af
den nye app.
I det lille personalerum på femte sal hersker der travlhed.
Plejepersonalet skal både nå at spise frokost, svare telefoner og passe computeren, mens Julie på sin lille bærbare
forsøger at vise dem, hvordan man logger sig ind på den
nye app med spillelister - og vælger musikgenre. Pludselig lyder der et højt råb ude fra gangen, ”Hallo!” en beboer har brug for hjælp, og en af plejerne må afbryde sin
frokost og det lille møde for at ile ham til undsætning.
Julie fortsætter mødet og kæmper for at fastholde personalets opmærksomhed: ”Når man skal vælge musik,
bruger man sig selv som termometer; går ud i dagligstuen og siger, ”hvordan er stemningen i dag?” Er der
brug for fest og farver, så vælger man ”festsange”, og
hun tilføjer: ”Det er en testperiode, så I skal skrive jeres
kommentarer på listen her. Har I mod på det?”
”Ja, jeg vil gerne prøve”, svarer Gülhan og fortæller: ”Efter frokost prøver vi at spille musik i dagligstuen. Nogen
kan lide det, andre kan ikke, så det er lidt svært!”
”Ja, det er noget af det, vi skal tale om på næste møde:
Hvornår hører man musik, og hvad hører man. Vi havde
jo også dans heroppe for nogle uger siden” minder Julie
dem om.
”Ja, det gik rigtig fint”, er alle enige om.
Personalemøder med musikspil
Tilbage på kontoret viser hun nogle forskellige pædagogiske redskaber - blandt andet et musikspil – som bruges
ved personalemøder for at skabe en kultur omkring musikmiljøet på stedet: ”Man trækker et kort, for eksempel
”Dans i forbifarten”. Så skal personalet reflektere over
det. Er det noget du har prøvet med nogen? er det noget
du kunne tænke dig at prøve med en særlig borger? Så
kigger man også på ”Demensblomsten”. Den handler om,
hvilke behov man har som demensramt. Og så skal man
knytte ”Dans i forbifarten” til nogle af de nævnte behov.
Det kunne for eksempel være ”beskæftigelse”. ”Nu danser jeg. Nu er vi sammen om noget”. Til musikspillet findes
også små videooptagelser, der kan inspirere plejepersonalet til brug af musik i hverdagen”.
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Demensblomst.

Musikken skal doceres med måde
På mange måder er musikterapeutens rolle på plejehjemmet lidt ensom. Hun er ikke en del af plejepersonalet,
men svæver lidt over vandene som en inspirator og
igangsætter af musikalske aktiviteter. Men hun oplever
det selv som et meget meningsfyldt job: ”Jeg synes,
det er et spændende og ambitiøst projekt at indføre så
meget musik som muligt i dagligdagen. Udfordringen er
at få kvalitet og faglighed i de forskellige tiltag. Så vi ikke
bare sprøjter musik ud hele tiden, 24 timer i døgnet, men
at det er velovervejet og kvalitativt”.
”Vi bruger jo alle sammen musik til at regulere vores
egen stemning. Og tanken er, at personalet kan hjælpe
borgeren med det – det behøver man ikke være musikterapeut for. Det er bare at bruge musik i dagligdagen
og kunne formidle det til borgeren - helt lavpraktisk og
enkelt”.
Julie Kolbe Krøier ser med optimisme på det musikalske
plejehjems fremtid: ”Jeg tror virkelig, musikken har en
berettigelse indenfor ældreområdet. Det er noget, der
kan påvirke borgernes livskvalitet på en meget enkel
måde – ganske små tiltag kan gøre en stor forskel. Så jeg
tror på idéen, selvom den kan være vanskelig at udmønte
i praksis - og tage tid. Men jeg håber, at vi gennem positive musikoplevelser for både borgere og personale kan
få gjort musikken til en helt naturlig og selvfølgelig del af
hverdagen på Sølund”. ■
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Udgivelser
BARE JEG VIDSTE
17 sange med udgangspunkt i børns undringsog iagttagelsesunivers – en slags ”småbørnsfilosofi”.
Melodilinje med becifring samt klaverakkompagnement til hver sang.
De fleste sange har ekstra synge- eller spillestemme.
QR-koder giver adgang til indspilninger af
sangene.
Nogle emner:
• K
 an tiden flyve som en fugl?
• E r Gud en han eller hun?
• S tegt flæsk med persillesovs!
• M
 ine ben bli´r ellevilde
• H
 vad sker der, når man skal dø?
• T ænk, at være en fugl i et bur ...

Forfatter: Erik Sommer
Tekst og illustration: Kirsten Illeborg
Redaktion: Ib Thorben Jensen/Jørgen
Andresen
Pris: Bog (66 sider), kr. 260,MP 3-filer med indspilninger af sangene:
kr. 90,Projektet er muliggjort med støtte fra KODA´ s
kulturelle midler.
Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

EN SØRGMODIG DRØM OM IDYL
- uudgrundelige Johannes Brahms
En af de sjældne, danske biografier om en af
de største komponister.
Historien om Johannes Brahms handler om
kærlighed, kunst og berømmelse – i kronologisk rækkefølge.
Brahms komponerede i alle sin tids genrer undtagen opera.
Forfatteren er selv komponist, tidligere professor ved Det Jyske Musikkonservatorium, leder
af Numus Festival, ligesom han har udgivet

værker om Bach, Cage, Gershwin, Gould,
Mahler, Richter, Schumann og Tjajkovskij.
Forfatter: Karl Aage Rasmussen
Pris:
Bog (240) sider: kr. 249,95
Forlag: Gyldendal
www.gyldendal.dk
DJ

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.
Indhold:
• G
 ennemillustreret lærebog i farver – kan
købes separat
• Plancher med nodenavne, pause- og nodeværdier, komponister og symfoniorkesteret
• Fire ”kortspil” om: Instrumenter, komponister,
noder & pauser samt nodenavne
• 30 kort med portrætter af centrale komponister
• Cd med sange skrevet specielt til lærebogen,
indspillet af Linda Lehun, sang/Paul Banks,

guitar/Kristian Jørgensen, violin/Thor Backhausen, harmonika.
Det er MEGET lækkert materiale!
Forfatter: Linda Lehun
Redaktion: Jakob Faurholt
Pris:
MUSIKBOGEN (134 sider): kr. 99,- (Vejl.)
KASSEN: kr. 499,- (Vejl.)
Udgivelsen er muliggjort med støtte fra KODA's
kulturelle midler.
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.webshop.ewh.dk
DJ
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Musikskole/folkeskole

Eleverne når i løbet af lektionen både at
synge og øve rytmer på håndtrommer og
murerspande.

Musikskole
Musikskolen står for
musikundervisningen
Af Mona Østerlund

På en folkeskole i Horsens læser
musikskolelærere alle musiktimer og
står for morgensamling hver dag.
Begge parter er glade for projektet.
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Eleverne i 2.B ligger spredt ud over gulvet i musiklokalet.
På en taburet midt mellem dem sidder musikskolelærer Mads Pinholt med sin guitar og begynder at synge:
”Stille, stille, stille, nu står solen op ...”, og da han når
til omkvædet af Nannas ørehænger ”Buster”, nynner en
del af børnene med, mens de ligger på gulvet.
Det er afslutningen på musik i 2.B. Eleverne har denne
onsdag morgen nået at øve på Sebastians sang ”Nana”,
som de skal synge ved skolens musikfestival et par uger
senere, og de har sunget Shu-Bi-Dua-sangen ”Den røde
tråd”, hvor en af pigerne har bedyret, at hun ikke kan
lide det sidste vers, der handler om livets afslutning.
Mads Pinholt snakker med hende om, at det nu engang
er et vilkår i livet, at vi alle skal dø, men at vi forhåbentlig
lever længe først.
nummer 4 • 2017 • Musikskolen

Sidste punkt på programmet i dagens musiktime, inden
eleverne lægger sig på gulvet og får farvelsang, er, at
de øver sig i at spille forskellige rytmer. Nogle på håndtrommer, andre på murerspande og de sidste på store
murerbaljer. Det lykkes nogenlunde for de fleste at holde
deres egen rytme, selv om gruppen ved siden af spiller en
anden samtidig.
Mads Pinholt har måttet improvisere lidt med undervisningen, fordi hans kollega er syg i dag. Normalt ville de i
denne time være to musikskolelærere om klassen plus en
pædagog. Pædagogen er her også i dag og hjælper hele
lektionen igennem med at holde ro blandt de 17 elever
og er også med til at støtte eleverne i at holde rytmen,
da de øver det.
Da lektionen er forbi, er det også pædagogen, der følger
eleverne tilbage til deres klasse. Eleverne går på Horsens
Byskole, som er delt op i tre afdelinger. I afdelingen her
i Kildegade er der indskoling og mellemtrin, og i det
forløbne skoleår har byens musikskole, som har til huse
lige over for skolen, stået for alle musiktimer. Skolens
musiklokale ligger i samme bygning som musikskolen, og
det er her, undervisningen foregår.
Projektet, som kaldes ”Musik i Kildegade” er en del af
”Musik Til Alle”-projektet, som har kørt i Horsens i mange
år, hvor musikskolelærere kommer ud på nogle af kommunens folkeskoler til forskellige musikforløb og valgfag.
Da flere musiklærere stoppede samtidigt på skolen i Kildegade, blev det svært at gennemføre den vanlige kompagnonundervisning. I stedet opstod ideen om, at musikskolens lærere skulle læse alle musiktimerne. Forløbet har
været så givende, at skole og musikskole har valgt at køre
videre med projektet. Foreløbigt for et år ad gangen.
Barren skal ned
Som musikskolelærer er det naturligvis temmelig anderledes at undervise hele klasser, men det har Mads Pinholt
det rigtig godt med.
•

Jeg synes, det er spændende at arbejde med hold,
hvor det meget handler om de sociale relationer og
at få eleverne til at give plads til hinanden. Det er
fedt, når de bliver så stærke, at de selv begynder at
byde ind med noget, og de dynamikker, der kan opstå på et hold, er jeg mere vild med at arbejde med
end én til én-undervisningen, siger han.

Mads Pinholt har været med i ”Musik Til Alle” i tre år
og har al sin arbejdstid i Kildegade-projektet samt et par
andre skoler. Egentlig er der en hel stilling med musikundervisning på skolen i Kildegade, men de er to musikskolelærere om at dele timerne. Når de underviser indskolingsbørnene, er der desuden en pædagog med i timerne.
For den konservatorieuddannede musikskolelærer kræver
det noget andet at undervise en hel folkeskoleklasse end
at have et hold musikskoleelever.
Musikskolen • nummer 4 • 2017

•

Jeg bliver mere og mere bevidst om, at jeg skal sætte
barren ret lavt. Hvis det var elever, der selv havde
valgt musik, ville jeg jo virkelig arbejde med noget
progression, men her handler det mere om at give
dem gode oplevelser med musik og om at have det
godt med hinanden, siger Mads Pinholt.

Han får dog også en del musikalske succesoplevelser i
undervisningen.
•

Jeg elsker virkelig, når nogle børn, der som udgangspunkt har sagt, at de ikke kan finde ud af det, vi
skal, pludselig lykkes med det alligevel. Det kan give
mig et kick. Eller når nogle af dem opdager, at de
har rytme, og det kommer bag på dem selv.

I nogle af musiktimerne er de to musikskolelærere om
en klasse, og det er klart at foretrække, mener Mads
Pinholt. Når han er alene, kan praktiske ting komme til at
fylde, som da computeren ikke lige vil makke ret denne
morgen. Det giver lynhurtigt uro blandt børnene, når de
skal vente på, at sangteksten er klar på tavlen.
Omvendt kan alt klappe, når de er to musiklærere, som
er sammen om at planlægge og afvikle timerne.
•

Vi har oplevet nogle gange, hvordan en lektion bare
er fyldt med musik, og hvor vi supplerer hinanden,
så der hele tiden er musik i rummet, og eleverne har
været i en tilstand af flow. Det er fantastisk, synes
Mads Pinholt.

Han har også nogle gange oplevet, hvordan den sidste
stund, hvor eleverne ligger på gulvet til en stille sang,
kan være helt magisk. Det punkt er fast i hver time,
ligesom det også er fast, at musiklæreren starter timen
med at sidde og spille og synge, at ”Det her er en stille
lille sang”, mens eleverne én for én kommer roligt ind
i musiklokalet på strømpesokker og finder en taburet
frem og sætter sig rundt om ham. Det er en måde at
bruge musikken som redskab til at skabe en ramme om
timerne på.
•

Der ligger en respekt i stilheden. Det forbereder
eleverne på, at nu er det musik, vi skal være sammen
om, siger Mads Pinholt.

Elever får mere musik
Ud over at de enkelte læreres musikpædagogiske kompetencer kommer i spil i samarbejdet med folkeskolen,
har musikskolen også lagt vægt på, at eleverne i Kildegade skal opleve, at de får mere musik.
•

Da vi gik ind i projektet med at stå for musikundervisningen på skolen, foreslog vi, at der skulle være
morgensamling hver dag, og det var skolen med på.
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Musikskole/folkeskole
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•
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Musik I Kildegade
Del af Musik Til Alle, hvor musikskolen læser alle
musiktimer for de 260 elever fra børnehaveklasse til sjette klasse på Horsens Byskoles afdeling
i Kildegade. Musikundervisningen foregår på
musikskolen, der har lokaler næsten lige over
for skolen.

Vi er inde at arbejde med kulturen på skolen og er
med til at gøre den til et sted, hvor musik er vigtig
og fylder i hverdagen, siger Knud Mortensen, der er
leder af Musik Til Alle på Horsens Musikskole.
Så inden Mads Pinholt denne onsdag underviser 2.B i
musik, har han også stået for morgensamlingen for de
omkring 150 elever i indskolingen. Først synger de ugens
sang – den her uge er det ”Fy, fy, skamme” – og bagefter gælder det Anne Linnets ”Smuk og dejlig”, som
eleverne har sunget nogle uger tidligere og helt klart
godt kan huske. Imellem de to sange er Alfred fra første
lige oppe foran for at få et hurra fra alle, fordi han fylder
otte. Og som et fast indslag, spiller og synger Mads Pinholt en stilfærdig ”gå ud”-sang for eleverne, der bliver
sendt af sted klassevis.
Fra skoleårets start var folkeskolelærerne lidt modstandere af ideen om morgensamling hver dag, men det er
slut nu, fortæller Signe Henningsen, der er afdelingsleder
i Kildegade.
At have morgensamling hver dag med den kvalitet
har givet noget til identiteten og fællesskabsfølelsen
her i huset, siger hun og fortæller, at mens det i det
forløbne skoleår kun har været indskolingen, der har
haft morgensamling, er det fra næste skoleår alle.
Lærerne ville gerne have, at morgensamlingen blev
for alle, for eleverne på mellemtrinnet har følt sig lidt
snydt. Det er jo virkelig positivt, synes Signe Henningsen.

Siden 2001 har Horsens Musikskole samarbejdet med nogle af kommunens folkeskoler
om projektet Musik Til Alle. I forbindelse med
folkeskolereformen kom flere skoler med, så det
nu er på syv skoler.
I projektet står musikskolen bl.a. for nogle musikforestillinger, valgfag, sammenspil. kompagnonundervisning osv. på de involverede skoler.
Se mere på www.musiktilalle.dk.

Musikskolelærer Mads Pinholt
underviser 2.B i musik.

8

Musik Til Alle

To eksterne konsulenter har fulgt forløbet i skoleåret 2016/17. Deres evalueringsrapport bliver
tilgængelig på www.musiktilalle.dk.

Krævende og givende samarbejde
Af flere grunde har musikskolen valgt, at nogle af
lærerne har alle deres timer i samarbejdet med folkeskolerne frem for at sprede timerne ud på en række
musikskolelærere, som så både skulle have folkeskole- og
fritidsundervisning.
•

Vi ville få større fleksibilitet i skemaet, hvis timerne
var delt ud på flere, men omvendt ville det give nogle
meget lange arbejdsdage for dem, der skal begynde
klokken otte om morgenen og så have den sidste
soloelev fra 19.30-19.50. Jeg mener heller ikke, det
er rimeligt over for den sidste elev at få en lærer, der
har været i gang så længe, siger Knud Mortensen.

Fordelen ved, at der for eksempel kun er to lærere om at
læse alle timerne på folkeskoleafdelingen i Kildegade er
også, at alle eleverne kender lærerne. At de bliver en del
nummer 4 • 2017 • Musikskolen
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Som afslutning på timen synges
en stille sang for eleverne.

8 af skolen. I hvert fald i et
vist omfang, for lærerne er jo
hverken med til skole/hjem-samarbejdet eller indgår i vagtplanen
for gårdvagter.
•

Vi kunne ansætte en lærer for det samme, som det
her koster os, så man skal jo virkelig ville det, fordi
det betyder, at alle de andre opgaver skal samles på
færre hænder, siger Signe Henningsen.

Det er dog prisen værd, mener hun, fordi det giver så
meget andet. Samtidig er samarbejdet udfordrende, fx
er det svært at finde tid til fælles møder, så det har stor
værdi, hvis musikskolelærerne holder pauser sammen
med lærerne, fordi de på den måde lige kan få vendt
nogle ting om eleverne.
Folkeskolen og musikskolen hører under to forskellige
kommunale afdelinger, og det giver også noget ifølge
Signe Henningsen, som fremhæver, at samarbejdet giver
nye muligheder.
•

Vores elever i sjette klasse var med i en forestilling i
Holmboe-festivalen, og den oplevelse havde de ikke
fået, hvis ikke vi havde det her samarbejde, siger
skolelederen, som håber, det bliver ”flettet endnu
mere sammen”.

Musikskolen er med på at fortsætte samarbejdet, ”så længe,
det giver mening”, som Knud Mortensen udtrykker det.

22

• Hvis det viser sig, at det er for stor en opgave,
må vi overveje, om vi skal blive ved. Vi har ikke noget
ønske om bare at læse en masse musiktimer ude på
skolerne. Men det er interessant at få afprøvet nogle
nye samarbejdsmuligheder, hvor det er vores høje
faglighed som musiklærere, der er centralt, og hvor
vi kan sikre, at nogle børn får mere musik, end de
ellers ville få, og hvor det også handler om trivsel og
læring, siger Knud Mortensen. ■

Stillingsannonce

Klaverlærer søges
til klaverundervisning på alle
niveauer 15/37 timer om ugen
i Lyngby Taarbæk Musikskole.
Vi lægger særlig vægt på, at du har en relevant musikfaglig
uddannelse på konservatorieniveau og at du har undervisningserfaring - gerne både med solo- og holdundervisning
Ansættelse pr. 1.september 2017
Du kan se det fulde stillingsopslag på www.lt-musikskole.dk
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder: Astrid
Breinholdt på Tlf.: 45 97 36 60 Mail: asbr@ltk.dk.
Ansøgningsfrist fredag d. 11. August 2017 kl.12.00.
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Opgørelse af den præsterede arbejdstid – og hvad så?
Vi nærmer os den første normperiodes afslutning under den nye
arbejdstidsaftale, og det er nu, den præsterede arbejdstid for
normperioden skal opgøres. Det fremgår af arbejdstidsaftalen, at
musikskolens ledelse planlægger lærernes arbejdstid (dog med
mulighed for individuel aftale med den enkelte lærer om fleksibilitet), løbende skal holde øje med den præsterede arbejdstid
og ved normperiodens afslutning skal opgøre den præsterede
arbejdstid.
Alt efter, hvordan arbejdstiden er planlagt for den enkelte lærer
og på den enkelte skole, og hvilke aftaler om forskellige former
for fleksibilitet, der er indgået, vil denne opgørelse skulle foretages på forskellig vis, men den er under alle omstændigheder en
forudsætning for at sikre både lærere og ledelse, at der lønnes
korrekt og at den tid, der lønnes for, rent faktisk også bliver
præsteret, hverken mere eller mindre.
Der er tre mulig scenarier:
1. Den præsterede arbejdstid stemmer overens med ansættelsesgraden; læreren har arbejdet det helt rigtige timetal. I dette tilfælde skal der ikke ske yderligere.
2. Den præsterede arbejdstid er mindre en den, som ansættelsesgraden indeholder; læreren har arbejdet for lidt.
Timerne kan ikke overføres til næstfølgende normperiode og
kan således ikke anvendes efter normperiodens afslutning.
3. Den præsterede arbejdstid overstiger det timetal, ansættelsesgraden indeholder; læreren har arbejdet for meget.
Her er der flere muligheder, og det er lederen, som vælger,
hvilken mulighed der skal tages i anvendelse:
a. Timerne udbetales.
b. Timerne afspadseres i den efterfølgende normperiode. Dette
kan ske på to måder:

		Timetallet for den efterfølgende normperiode nedsættes
med et tilsvarende timetal inden planlægning af arbejdet.
		Eller
		Timerne afspadseres på hele dage. Her skal medarbejderen
have besked om afspadseringen med mindst 80 timers varsel,
og der er ikke pligt til at afvikle afspadseringen, hvis medarbejderen er syg ved afspadseringens begyndelse.
		Hvis der planlægges med afspadsering, men det ikke lykkes
at afspadsere i den efterfølgende normperiode, udbetales
timerne ved den efterfølgende normperiodes afslutning
(aktuelt ved udgangen af normperioden 2017-2018).
Hvis den samlede arbejdstid i normperioden overstiger normen
for en fuldtidsstilling, er der tale om overarbejde. Denne del af
den præsterede arbejdstid skal tillægges 50 %, både ved udbetaling og ved afspadsering.
For en deltidsansat, hvor den præsterede arbejdstid overstiger
arbejdstiden for deltidsansættelsen, men ikke normen for fuld
tid, afspadseres eller udbetales der time til time uden tillægget
på 50 %.
Det kan bemærkes, at der i opgørelse af den præsterede arbejdstid ved normperiodens afslutning ikke skeles til, hvilke opgaver, der er løst, og om fordelingen mellem forskellige opgaver
stemmer overens med det, man forventede fra normperiodens
start (forberedelse, egen øvning, undervisning, møder, koncerter/
skolens tid, elevens tid, egen tid osv.). Der tages alene stilling til
det samlede antal præsterede arbejdstimer. ■

Eksempler på beregning af afspadsering eller udbetaling ved arbejdstid, som overstiger medarbejderens timetal. Normen på fuld tid er
beregnet til 1679,8 timer fratrukket 5 ugers ferie, men incl. 6. ferieuge:
Ansættelsesgrad

Beregnet timetal i
normperioden

Præsteret timetal i
normperioden

37/37

1679,8

1695,6

36/37

1634,4

1685

1679,8-1634,4=45,4

16/37

726,4

745

745-726,4=18,6
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Timer til afspadsering
eller udbetaling

Timer til afspadsering
eller udbetaling incl.
beregning af tillæg for
overarbejde
15,8*1,5=23,7
(1685-1679,8)*1,5= 7,8
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