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Leder

Ole Helby

Fokus på
MGK-strukturen
De musikalske grundkurser har fra den spæde start været en
stor succes. Kursernes placering på musikskoler rundt om i
hele landet har haft en dobbelt effekt i form af en stimulering af de lokale undervisningsmiljøer og det lokale musikliv
samtidig med, at lokale musikalske talenter har fået bedre
muligheder for at forberede sig til optagelse på et musikkonservatorium eller udvikle deres talent med andre mål for øje.
Som en del af den strukturændring, der trådte i kraft den
1. januar 2011, blev de musikalske grundkurser lagt ind
under syv MGK-centre. Ændringen medførte, at antallet af
musikskoler med selvstændigt grundkursus blev mere end
halveret. De syv MGK-centre blev efterfølgende til otte, da
Sankt Annæ i København den 1. januar 2014 blev udskilt
som selvstændigt MGK fra MGK-Hovedstaden.
Formålet med strukturændringen i 2011 var i høj grad, at det
daværende musikudvalg ønskede at styrke MGK´s geografiske dækningsområde. Man ville have MGK til at række ud i
et større geografisk område, således at de talentfulde unge
udenfor de hidtidige MGK-byer skulle få bedre mulighed for
at søge optagelse. Det skulle blandt andet ske ved at knytte
kurserne tættere til en hel regions musikskoler og deres
talentlinjer. Organisatorisk skulle decentraliseringen sikres
gennem et regionalt repræsentantskab og et koordinationsudvalg med medlemmer fra mange af regionens musikskoler.
DMpF mener, at modellen er stærk, hvis den reelt udleves i
praksis med involvering af alle regionens musik- og kulturskoler og med etablering af afdelinger på flere skoler og
samvirke om talentprojekter på tværs af skolerne. Hvis dette
er tilfældet, kan der skabes nogle undervisningsmiljøer, hvor
man på en god og hensigtsmæssig måde kan tage højde for

væsentlige aspekter som genre og gruppering i forhold til
sammensætningen af instrumenter.
Det er afgørende, at MGK er en integreret del af det
samlede musikskoleliv i Danmark.
Det er imidlertid DMpF´s opfattelse, at der på nogle
MGK-centre finder en uhensigtsmæssig centralisering
sted, som på sigt risikerer at undergrave den politiske
forståelse og opbakning til de musikalske grundkurser.
Det seneste eksempel er udviklingen i region Sjælland,
hvor afdelingerne i Slagelse og Guldborgsund sløjfes.
Der kan givetvis være mange årsager til, at man når
frem til en så drastisk beslutning, men det virker ikke
gennemtænkt. Særligt for Lolland-Falster, men også
dele af Sydsjælland, er der tale om en stor kulturel
svækkelse. Den tætte nærmest symbiotiske forbindelse mellem Storstrøms Kammerensemble og MGKafdelingen i Nykøbing Falster betyder, at beslutningen
i værste fald kan blive fatal, også for ensemblet. For
kulturlivet i Slagelse og for store dele af Vestsjælland
vil lukningen af MGK- afdelingen i Slagelse tilsvarende
få negative konsekvenser.
Mindre drastisk er det forhold, at det ikke er alle musik- og
kulturskoler, der har en oplevelse af, at de bliver inddraget
i udviklingen af deres regionale MGK-center. Det er vigtigt
at tage denne udfordring op, så alle musik- og kulturskoler
inddrages som interessenter i udviklingen af deres MGKcenter. I DMpF anbefaler vi ikke aktuelt en ny strukturændring på MGK-området, men på sigt kan det blive relevant
at tage strukturen op til overvejelse, hvis de decentrale
elementer i den nuværende MGK-model i tiltagende grad
sættes til side. ■
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Holdundervisning og sammenspil

Holdundervisning
og sammenspil for
instrumentelever
Holdundervisning og sammenspil for instrumentelever

Denne artikel handler om nogle mulige fordele ved holdundervisning i instrumentspil som
supplement til vores mere traditionelle mandsopdækkede individuelle undervisning. Min
påstand er, at man godt kan undervise elever individuelt, selvom der er flere elever til stede
på samme sted på sammen tid, samt at der er læringsmæssige fordele ved, at flere elever er
Denne artikel handler om nogle mulige fordele ved holdundervisning i instrusammen i undervisningen.

mentspil som supplement til vores mere traditionelle mandsopdækkede individuAf Henrik Nørregaard
elleBoll
undervisning. Min påstand er, at man godt kan undervise elever individuelt,
selvom der er flere elever til stede på samme sted på sammen tid, samt at der er
Af Henrik
Nørregaard Boll
læringsmæssige
fordeleog
ved,
at flere eleverKompetente
er sammen i undervisningen.
Zonen for Nærmeste
Udvikling
Nærmeste
Makker
Lev Semonovitj Vygotskij (1896-1934), sovjetisk psykolog, er ophavsmand til
begrebet ”Zonen for Nærmeste Udvikling” (ZNU). Begrebet er sikkert kendt for de kolleger,
Zonen
Nærmeste
Udvikling
og Nærmeste
seneste år,
de,de,
derder
har +10
erfaring
i faget, ikke
der erfor
dimitteret
fra
konservatoriet
indenfor de seneste
år,mens
mens
har års
+10
års erfaring
i
Kompetente
Makker
nødvendigvis
kender
til
ZNU.
ZNU
er
næsten
så
banal,
at
faget, ikke nødvendigvis kender til ZNU. ZNU er næsten så banal, at det er for nemt at gøre
Lev Semonovitj Vygotskij (1896-1934), sovjetisk psykodet er for nemt at gøre grin med det. Det er i og for sig
grin med det. Det er i og for sig grundstenen i den gode mesterlæretradition i alle fag og
log, er ophavsmand til begrebet ”Zonen for Nærmeste
grundstenen i den gode mesterlæretradition i alle fag og
dermed også traditionelt det fundament, konservatorieuddannelserne grundlæggende bygger
Udvikling” (ZNU). Begrebet er sikkert kendt for de koldermed også traditionelt det fundament, konservatoriepå:
leger, der er dimitteret fra konservatoriet indenfor de
uddannelserne grundlæggende bygger på:
Zonen for elevens
aktuelle udvikling

I

Lærer

Elev
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Illustration

Zonen for elevens
nærmeste udvikling
Elev

Lærer

II

Zonen for elevens
fremtidige udvikling
Lærer

Udviklingens retning
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Eleven befinder sig aktuelt til venstre for linje I i zonen
for den aktuelle udvikling, som omfatter allerede tillærte
færdigheder, viden og hverdagskundskaber. Læreren
befinder sig til højre for linje II. I undervisningen er eleven
og læreren sammen i det midterste felt. Læreren vejleder, instruerer, støtter, spiller sammen med og inspirerer
eleven til at gøre sig umage, mens denne bestræber sig
på at nå længere mod højre i udviklingens retning. Her
bliver eleven efterhånden i stand til med støtte at løse
opgaver og problemer, som vedkommende ikke tidligere
kunne løse selvstændigt. Samarbejdet i ZNU er vigtigt
for, at eleven kan præstere mere, end hvis eleven var
alene. Man bruger også begrebet stilladsering (scaffolding) forstået som den metafor, at man bygger et stillads
omkring eleven for i en periode at støtte denne. Over tid
og i takt med, at eleven lærer selv at beherske og mestre
opgaverne, flyttes de lodrette streger I & II mod højre,
og stilladset pilles ned, så det, der tidligere var Zonen for
Nærmeste Udvikling, er blevet en del af det, eleven kan
mestre selvstændigt, altså zonen for aktuel udvikling. Og
en del af det, der tidligere var zonen for potentiel udvikling, indeholdes nu i ZNU.
I forbindelse med holdundervisning er det ikke nødvendigvis kun læreren, der kan og ved mere. Tre elever er
sjældent på helt samme niveau indenfor alle discipliner
i instrumentspil. Én elev kan i forhold til en anden være
i den anden elevs zone for fremtidig udvikling, men
sammen spiller de i ZNU. Her kan man godt forlade sig
på, at de til en vis grad kan hjælpe hinanden. Der er tale
om begreber som ”den Nærmeste Kompetente Makker” –NKM (”more kompetent other” eller ”sitting next
to Nellie”).
Når man har flere elever på samme tid, vil der altid være
forskellige ting og discipliner, de hver især skal arbejde
med. Deres anatomi, udvikling såvel kognitivt og fagligt

som motorisk o.a. er aldrig på helt samme niveau. Spejlneuroner i vores hjerne gør det muligt for os at tilegne os
viden ved at iagttage andre arbejde med noget, hvis det
i konteksten forekommer meningsfuldt og er en opgave,
der ligger indenfor fagets rammer, og som alle elever
er i gang med at lære. Som lærer kan man måske også
undgå at skulle gentage sig selv helt så mange gange og
måske få mere tid til at spille.
Situeret Læring og Legitim Perifer Deltagelse
Jeg har for mange år siden i orkestersammenhæng hørt
begrebet modersmålsundervisning brugt i mangel på et
professionelt fagligt dækkende begreb. I instrumentundervisning er det egentlig meget enkelt: Man er nødt til
at spille for at lære at spille. Man kan ikke læse sig til det.
I orkestersammenhæng har man mange steder fået nye
og yngre medlemmer ind ved at give dem en plads på
bagerste række sammen med 3.stemmen i pågældende
instrumentgruppe. Novicen begynder her med de få
toner, vedkommende kan og skyder på næsten de rigtige
tidspunkter. Efterhånden øges træfsikkerheden.
Her er tale om et praksisfællesskab, hvor der sker læring
i det sociale fællesskab omkring den aktivitet, man deltager i. Situeret læring har sit udgangspunkt i mesterlæretraditionen, men det er faget og den sociale praksis, der
er styrende og det er selve aktiviteten, det at man gør
noget sammen, man spiller sammen, man ”musikker”
sammen, der legitimerer deltagelsen og konsoliderer fællesskabet mellem individerne i læringsrummet. I orkestersammenhæng er der tale om Legitim Perifer Deltagelse:
man kommer ind i orkestret som novice og får en plads
på den bagerste række, kan ikke følge med og spille det
det hele, men man kan spille noget og efterhånden mere
og mere, og derved udvikles evnen til at lære i samspil
med evnen til at løse den meningsfulde opgave.
8

Herunder nogle stillbilleder fra en optagelse af nogle drenge, der skulle øve selv. Jeg var ret nysgerrig efter at se, hvad de egentlig lavede.

Mathias, Johannes &
Esben skal øve sammen
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Drengene har øvet et kvarters tid
og humøret er højt A

Læreren kommer ind og hjælper
med at løse et problem
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8 Resultater indenfor idrætsforskningen har vist, at en af
de væsentligste faktorer for at få børn til at fortsætte
med deres idrætsaktivitet er mulighederne for, at de
kan træne, når de har tid og lyst. Musikskolen vil også
som institution kunne facilitere det ved at tilbyde undervisning flere gange om ugen eller undervisnings- og
øvetid længere tid ad gangen. Hvis man har fire elever
på nogenlunde samme niveau, der traditionelt har fået
soloundervisning ½ lektion hver, kan det være muligt at
danne 2 hold med 2 elever på hver. Jeg har selv i Hjørring
Musiske Skole afprøvet det i den forløbne sæson efter
følgende model: Der skal være to lokaler til rådighed.
Alle 4 elever møder samtidigt 2 hele lektioner på musikskolen. Læreren går i gang med det ene hold, mens det
andet hold selv gør klar, pakker ud, varmer op eller hvad
de nu gør. Læreren hører, hvad hold 1 har øvet på og
vejleder dem hver især. Herefter skal de selv øve sammen
og evt. hjælpe hinanden, mens man går ind til hold 2 og
gør det samme der. Man får som lærer mere en rolle som
coach og vejleder, og i bedste fald får eleverne lært at
øve sig. De får i hvert fald spillet meget mere end ellers.
Når de er alene, øver de selvfølgelig ikke hele tiden. Jeg
har oplevet, at de finder musikvideoer på deres mobiler,
men også noder, som de senere går hjem og printer ud,
og ugen efter kan de have meget travlt med at vise mig
og hinanden, hvor meget de har øvet siden sidste uge.
Det har jeg ikke oplevet tidligere. De taler også med
hinanden om musik, men jeg oplever, de gør det på et
stigende kvalificeret niveau.
Undersøgelser på musikskoleområdet har tidligere vist, at
en del elever faktisk gerne vil have flere sociale aktiviteter, og det kan jo også forekomme i undervisningen jf.
ovenstående.
Min egen erfaring efter at have introduceret denne udvidede undervisnings- og spilletid på hold er, at eleverne
hellere vil fortsætte hermed end gå tilbage til traditionel
soloundervisning. Musikskolen tilbyder i nuværende
sæson denne udvidede undervisningstid, og adskillige
kolleger vil afprøve det.
Spillebogsmetodik, etnodidaktik og dannelse
Ved holdundervisning, hvor flere elever er sammen om
at lære at spille, tvivler jeg på, at spillebogsmetodikken,
altså hvor man går frem efter spillebog 1, 2, 3 & 4, er
den bedst egnede. Det er vel ikke forkert at sige, at de
fleste spillebogssystemer er bygget op om et repertoire
med en jævn progression ud fra forestillingen om assimilativ læring, hvor man forventer en rolig og stabilt
fremadskridende udvikling, og hvor der opbygges læringsprodukter, der fortløbende integreres og stabiliseres.
Man øver sig på stykke X med de tekniske og musikalske

6

udfordringer, der er deri for derefter at kunne gå videre
og øve på og lære stykke Y og Z; og sagt lidt groft, kan
belønningen for at have lært stykke X være, at man går
videre til stykke Y, som man ikke kan spille. Her er tale
om material dannelse, hvor der er mest opmærksomhed på objektet –musikstykkerne, og på at lære at spille
rigtigt.
Når der er flere elever og instrumenter sammen, finder
jeg det naturligt også at arbejde med flerstemmighed
og sammenspil, når man nu alligevel er samlet. Man kan
selvfølgelig tage udgangspunkt i en spillebog og gennemgå de tekniske udfordringer, der måske præsenteres
på en given side. Men jeg mener, det vil være oplagt
at supplere det med en 2.- og evt.3.-stemme, akkompagnement el. a. afhængigt af den instrumenttype, der
undervises i. Det giver selvklart noget mere forberedelsestid. Men efter vores nye arbejdstidsaftale er der jo også
muligt at give lærerne den nødvendige tid til de opgaver,
der skal løses. Og det er selvfølgelig helt afgørende, at
det gøres! En anden vigtig faktor for at få elever til at
spille og øve sig er, at den musik, de arbejder med, siger
dem noget. Undersøgelser har vist, at det er meget
motiverende for elever at spille musik, de i forvejen har
en relation til. Eleverne skal selvfølgelig ikke styre og bestemme indholdet og repertoiret, men musik er jo meget
mere end musik. Det er også en markør for identitet og
er ligeledes identitetsskabende. Desuden er det meget
motiverende for elever ind imellem at blive imødekommet i deres egen musiksmag; de oplever følelsen af
anerkendelse, hvis musiklæreren tilkendegiver, at deres
musiksmag er ok. Det er så lærerens opgave at drøfte
med eleverne, om det pågældende musikstykke så egner
sig for deres instrument. Og den øvelse kan virkelig få
eleverne til at lytte aktivt til et musikstykke. Man kan her
tale om, at et musikstykke har gjort eleven nysgerrig, og
eleven vil gerne lære det, selvom det er svært. Dannelsesteoretisk taler man om kategorial dannelse: Eleven
stiller sig interesseret, åben og nysgerrig overfor stoffet
samtidigt med, at stoffet åbner sig for eleven. Det er den
dobbelte åbning, hvori eleven udtrykker en selvstændig
holdning til sin virkelighed. Jeg præsenterer selvfølgelig
også musik, som eleverne ikke kender i forvejen; musikstykker og arrangementer hvor jeg ved, der er stor
gåsehudseffekt (hov, et selvopfundet begreb A). Her
kan jeg få elever til at lytte, interessere sig og åbne sig
for nyt stof, som i en større sammenhæng åbner sig for
eleverne. Nogle bemærker måske et akkordforløb, en
harmonisk eller melodisk sekvens eller et melodisk motiv,
som huskes eller genkendes fra en anden sang eller et
andet arrangement, hvilket betegnes som overskridende
læring eller akkomodativ læring. Nogle gange kan jeg
næste høre ti-øren falde, når en elev spærrer øjnene op 8
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8 og udbryder: ”Det lyder bare så fucking fedt lige der i
begyndelsen af afsnit E! Det er ligesom i den-og-densang”.
Når jeg spørger mine elever, hvad de gerne vil lære, svarer de typisk med det stykke musik, de gerne vil spille.
Det er selvfølgelig i deres verden også lettere og mere
konkret at forholde sig til. Hvis eleverne således får en
vis indflydelse på, hvad der skal arbejdes med i undervisningen, er det selvfølgelig min opgave som professionel underviser at få materialet og musikstykkerne til
at passe med de færdigheder og den progression, der er
passende for den enkelte elev, og fokusere på de parametre og elementer, som jeg mener, eleven skal arbejde
med.
Denne delvist etnodidaktiske tilgang til undervisningen
kan også være med til at fastholde eleverne i musikskolerne. Det ses erfaringsmæssigt og er dokumenteret i
såvel danske som udenlandske undersøgelser, at især
i løbet af og i slutningen af 6.kl. er der stort frafald af
elever, og en væsentlig grund til at mange elever stopper
i musikskolen er, at lærerens og elevens ønsker m.h.t. repertoire og vel også ønsket om hastigheden i progression
kan være meget forskellig. Men i denne tidlige pubertet
får elevernes fællesskaber og relationerne til vennerne
også større og større betydning, så hvorfor ikke bygge og
styrke fællesskaber omkring musik? Selvfølgelig i orkestre, men også i instrumentundervisning. Vi er så ganske

vidst dannelsesmæssigt på vej mod formal dannelse, hvor
musik også bliver brugt som middel, som det man er fælles om. Men det er stadig musik, og mon ikke musikken
kan holde til det, hvis det spiller?
En opgave for musikskolerne
Hvis man som musikskole har succes med undervisningen og tilbyder elever og familier noget, de er glade for,
skønt de måske ikke selv kan formulere deres ønsker og
behov, er det muligt, at de forbliver i musikskolen som
elever måske 7-10 år frem for 2-4 år. Det må man jo så
sørge for, at der er plads til. Men i så fald er man godt
på vej mod et af musikskolens formål, som fremgår af
”Bekendtgørelse om musikskoler” kap.1, §2, stk.3: ”(...)
skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.”
Og endnu en gang: Sørg for at der gives den nødvendige
tid til de (måske nye) opgaver, der skal løses. ■
Henrik Nørregaard Boll er Statspr. musiklærer, AM (1991),
Master i pædagogisk udviklingsarbejde, didaktik, musik
(2016) samt medlem af DMpF´ s bestyrelse.

LÆS EN UDVIDET UDGAVE AF DENNE ARTIKEL
– med litteraturliste – PÅ
http://musikskolen.dmpf.dk/
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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Se mere på
webshop.ewh.dk
PÅ VEJ

Af Linda Vilhelmsen

Har du
øvet dig?
PÅ VEJ

Redigeret af Vagn
Nørgaard, Jens Povlsen
og Jakob Faurholt
Af Mads Pagsberg, Sara Stein, Jonas Wille,
Jente Öhler, Camilla Ulriksen og Johanne Povlsen

Sangbogen 5

Sammenspilsbogen
– Spil i kæder

Bogen indeholder ca. 320
sange inden for kategorierne:
• DANSK TRADITION
(salmer, sange, viser
og evergreens)
• JUKEBOX
• DANSK OG
INTERNATIONAL

Sammenspilsbogen – Spil i kæder
fokuserer på musikpædagogik, som tilgodeser elever og underviser: det skal være let,
sjovt og udviklende.
Flowundervisning, som minimerer pauser og ventetid,
er stadig i centrum, og ud over Leadsheet-rolleark- og
1-2-3-rotations-sammenspilsmetoderne, som blev
præsenteret i Sammenspilsbogen, bliver der i
denne bog præsenteret en ny metode, Sammenspil
i kæder, som let og enkelt gør det muligt at aktivere
store hold og klasser med et minimum af forberedelse.
Bogen henvender sig til alle niveauer af sammenspil fra
0. klasse over gymnasier til universitetsniveau. Alle
metoder illustreres ved hjælp af lettilgængelige videoer.

Vejl. pris kr. 199,00
inkl. moms

UDKOMMER ULTIMO SEPTEMBER 2017

BEAT·ROCK·POP
Hovedvægten er lagt på
det danske repertoire,
hvoraf mere end 70 sange
aldrig har været udgivet på
noder før. Som det gør sig
gældende for Sangbogen
1-4, er der tale om repertoire, der ikke har været bragt
i tidligere bind af serien.
Becifret melodilinje med
underlagt tekst.

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
inkl. moms

Vejl. pris kr. 449,00
inkl. moms

UDKOMMER 10. november 2017

Musik i børnehaven

INKLUSION MED MUSIK
R
E
B
A
K
S
N
E
V
E
Y
N
R
E
B
SKA
Af Mikkel Kamp

Daginstitutionen Lægdsgård i Ikast bruger
musik til at udfordre børnene og inkludere
alle i fællesskabet. Det har skabt nye konstellationer mellem børnene og givet succesoplevelser for børn, der har svært ved fri leg.
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Nye legekonstellationer og musikglade børn. Sådan lyder
to af de positive konsekvenser af, at Børnehaven Lægdsgård det seneste år har skruet op for musikken, så alle børn
får tre kvarters struktureret musikundervisning om ugen.
»Nogle af børnene kan have det svært i den frie leg. I
den mere strukturerede musikundervisning får de mulighed for at få en anden rolle. Vi stiller dem i et lys, hvor
de selv oplever, at de er gode til noget, og de andre børn
får set og hørt, hvad de kan,« siger Jesper Wadt, der er
pædagog og teamleder i institutionen.
Den positive effekt gælder både stille børn og børn, der
er mere udadreagerende. Det har ført til, at nogle børn
har fået øje på hinanden.
»Vi ser, at børnene danner nye konstellationer, når vi kommer ud fra musiklokalet. For nogle børn giver det mulighed for at danne nye venskaber,« siger Jesper Wadt.
nummer 5 • 2017 • Musikskolen

Pædagogen kan observere
Børnehaven Lægdsgård og Ikast-Brande Musikskole har
samarbejdet i flere år. I 2015 skruede de i 33 uger op for
samarbejdet i et projekt, hvor undervisere fra musikskolen har gennemført musikundervisning i børnehaven.
Børnene er aldersopdelt i fire grupper: en for de treårige,
en for de fireårige og to for de ældste. Hver gruppe
består af 13 til 16 børn, som alle får tre kvarters undervisning i musik, leg og bevægelse.
Til hver session deltager en pædagog fra institutionen og
en fra musikskolen, og når det er muligt deltager endnu
en pædagog. Underviserne fra musikskolen har styret de
enkelte forløb, hvilket har været en fordel for pædagogens arbejde.
»Hun har mulighed for at se og observere nogle særlige
ting i forhold til børnenes udvikling og sociale samspil, da
hun ikke er bundet af at sætte rammen for fællesskabet.
Eksempelvis er det observeret, at ’vi’-følelsen i musikundervisningen bliver styrket,« skriver institutionen i en
evaluering af projektet.

lærer de også sproglyde og rytmer i ord. De finder for
eksempel ud af, at der er nogle stavelser i et ord som
”elefant”. Det giver dem viden om rytme, men også
bogstaver og sprog. Men det er vigtigt at understrege, at
de på ingen måde terper. Det her handler om lyst og leg,
og det skal være sjovt,« siger han.
Siden projektet blev afsluttet, er arbejdet med musikken
udvidet og har udviklet sig til en integreret del af hverdagen, som ud over musik fokuserer på sprog og socialt
samspil.
Tre råd om musikpædagogik
1. Personalegruppen skal være enig om, at musikken
ikke er et isoleret element.
2. Samarbejd med de fagligt kompetente mennesker i
musikskolen.
3. Det skal være sjovt for børnene. Det kræver, at de
voksne også synes, det er sjovt. ■
Kilde: Robert Bagger, leder af daginstitutionen Lægdsgård

Fast struktur gavner fællesskabet
Hvert musikforløb har fulgt et fast mønster: Inden start
står børnene klar i en lang række i fællesrummet. De
holder hinanden på skuldrene. Herefter begynder den
faste del af undervisningen, der består af en gå-remse.
Bagefter lytter børnene til musik, synger en ’kom i gang
sang’ og en navnesang, hvorefter indholdet varierer fra
gang til gang.
Timen afsluttes altid med, at børnene går med hinanden i
hænderne og synger en ’Gå nu ud og syng videre sang’.
Musikken giver rigtig meget til både fællesskabet og det
enkelte barn, fortæller institutionens leder, Robert Bagger.
»Musikundervisningen har med sin struktur og fokus på
vekselvirkningen mellem individ og fællesskab været med
til at sikre succes for nogle af de børn, som kan opleve
det sociale samvær som udfordrende. Dermed har det
også være med til at skabe større sandsynlighed for, at
barnet oplever at være en del af fællesskabet,« siger
Robert Bagger.
Det er et afgørende princip, at musikken ikke kun foregår
i det begrænsede tidsrum. Den gennemsyrer hverdagen,
og børnene har adgang til instrumenter både inde i huset
og udenfor. Det har givet resultater på den musikalske
front.
»Musikken er vokset på alle måder for både institutionen, personalet, forældrene og ikke mindst børnene. Vi
ser flere og flere børn, som fortsætter i musikskolen og
som aktivt bruger musikken i deres dagligdag,« siger
Robert Bagger.
Musikken styrker sproget
En positiv sideeffekt er, at musikken er med til at forberede børnene til skolegangen, fortæller Jesper Wadt.
»Samtidig med, at børnene lærer at holde en rytme,
Musikskolen • nummer 5 • 2017
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KOL-kor

SING A LUNG
Af Kirsten
Brunbech

En sensommerweekend i august deltog 18 sanglærere og korledere fra hele landet i
en KOL-kor-workshop på Skejby Universitetshospital. Formålet var at klæde dem på
til at undervise i et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af sangtræning
for KOL-patienter. Leder af projektet, sanger og ph.d-studerende Mette Kaasgaard,
havde inviteret to engelske eksperter til at forestå undervisningen.

I England har man længe haft fokus på krydsfeltet mellem kultur og sundhed, men det er et forholdsvis nyt
område herhjemme, så der var masser af inspiration
at hente for de danske deltagere, da Phoene Cave og
Adam Lewis kom for at videregive deres erfaringer med
sangtræning af KOL-patienter. ”When in doubt – breathe
out!”, var en af Phoene Caves kæpheste. Hun understregede vigtigheden af at fokusere på udåndingen - for
netop det at tømme lungerne helt, er meget vanskeligt
for KOL-patienter - og i sang har man en god mulighed
for at forlænge udåndingen, når man øver sig i at synge
lange fraser – kombineret med kropsbevægelser, der understøtter sangen. Hun udfordrede også deltagerne ved
at foreslå, at sangtræningen skal foregå uden ledsagende
instrumenter – så som klaver eller guitar.
”Hvis læreren udelukkende bruger sig selv og sin krop
til at vise øvelserne og synge for - og ikke ”gemmer sig”
bag sit instrument, bliver der meget bedre mulighed
for at komme i kontakt med deltagerne”, var hendes
holdning. Små enkle sange og kanons, der hurtigt kan
læres ved eftersyngnings-princippet, er rigtig godt stof
for denne målgruppe, mente hun, og alle deltagere kom
på gulvet og mærkede på egen krop glæden ved at folde
lungerne og sangen ud.
Lungerne er som et omvendt træ
”Vejrtrækningen involverer hele kroppen”, forklarede
respirations-fysioterapeut Adam Lewis og gennemgik
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grundigt lungernes anatomi; de er på smukkeste vis
formet som et omvendt træ, med stamme, grene, kviste
og helt ude for enden, millioner af små blade i form af
alveoler, der kan foldes ud, så de for et enkelt menneske
fylder en hel tennisbane! Og det er her, udvekslingen af
ilt og kuldioxid foregår. Men ved lungesygdommen KOL
(Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) bliver de stive og mister arbejdsevnen, så at sige. Generelt tager det dobbelt
så lang tid at ånde ud som at ånde ind, men for KOLpatienter kan det tage fire gange så lang tid.
Kroppen har også en lang række muskler, der hjælper
med vejrtrækningen (især den store mellemgulvsmuskel)
og det er blandt andet disse muskler, der skal styrkes
med sangtræningen. Så en grundig opvarmning af hele
kroppen er også væsentlig i sangtræningen af KOL-patienterne, påpegede han og fortalte, at de fysiske øvelser
kan inddeles i tre områder, der alle skal tilgodeses:
• Konditionstræning.
• Mobilisering af de muskler, som bliver aktiveret under
sang, i blandt andet nakke, hoved og skulder.
• Øvelser, der retter kroppen op og gør rygsøjlen lang.
Stemme, krop og følelser hænger sammen
Phoene Cave, der er sanger og musikterapeut, har mange
års erfaring med sangtræning for folk med lungeproblemer. Hun har under navnet ”Singing for lung health”
trænet mere end 50 sanglærere i at undervise mennesker
nummer 5 • 2017 • Musikskolen

med lungeproblemer. Således er der nu mere end 100
sanggrupper over hele Storbritannien. ”Når man arbejder med folks åndedræt, frigør det også meget stærke
følelser”, understregede hun og citerede den amerikanske
vokal-psykoterapeut Diane Austin: ”Når vi synger, er vores
stemme og krop instrumentet. Vi er intimt forbundet med
lyden og vibrationernes ophav. Vi skaber musikken, vi er
nedsænket i musikken, og vi er musikken. Vores stemme
resonerer indad for at hjælpe os med at forbinde os med
kroppen og udtrykke vores følelser, og den resonerer
udad for at hjælpe os med at forbinde os med andre”.
Phoene Cave havde erfaret, at for folk med lungeproblemer føles åndedrættet ofte som en barriere i livet, men når
vi synger, åbner åndedrættet mulighed for skabelsen af noget nyt, noget der fremmer livet frem for at begrænse det.
Hun talte om ”Benefits in singing”, som både handler om
det fysiske, det mentale, det emotionelle og det sociale.
Men i dette anvendelsesorienterede forskningsprojekt er
det hovedsageligt de målbare, fysiske forbedringer, der er
fokus på.
Mette Kaasgaard, der er uddannet sanger, har nemlig
sat sig for at undersøge effekten af sangtræning som en
aktivitet i rehabilitering af borgere med lungesygdommen
KOL. Hun vil i sit forskningsprojekt sammenligne sangtræning med fysisk træning, hvilket er den nuværende
standardaktivitet.
Fondsmidler til KOL-kor-forskning
Interessen for KOL-kor er hastigt voksende rundt om i landets kommuner, fortalte hun. På landsplan er der på nuværende tidspunkt omkring 40 KOL-kor. En del af dem er

placeret i musikskoleregi,
andre i kommunernes
sundhedsafdelinger. Elleve
kommuner har sagt ja til
at deltage i projektet, der
involverer 220 borgere.
Men hvad får mon en
sanger til at interessere
sig for KOL-kor?
For Mette Kaasgaards
Mette Kaarsgaard
vedkommende handler det om selv at have
haft en lungesygdom og have haft oplevelsen af ikke at
kunne få luft!
”Jeg blev rigtig, rigtig syg og kunne ikke trække vejret.
Det viste sig at være en betændelsestilstand i alveolerne
som følge af en allergi overfor skimmelsvamp.
Samtidig stødte jeg ved et tilfælde på, at der lå en række
mindre forskningsstudier indenfor sangtræning og lungesygdomme, herunder for mennesker med KOL, som
er den største af lungesygdommene. Jeg fik idéen til at
forske i dette område i Danmark og kontaktede lungeforeningen og nogle læger herhjemme. Jeg fik opbakning, men har skullet skaffe alle fondsmidler selv. Der er
tale om et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor man
sammenligner effekten af korsang med effekten af fysisk
træning”, forklarede hun og tilføjede begejstret:
”Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det.
Det er selvfølgelig dejligt at tænke på, at sang og musik
måske kan vise sig at gøre en stor forskel for mange mennesker”.
8

KOL-workshop
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KOL-kor
8 Årligt KOL-korstævne
Korleder Ann Dybdal Eriksen deltog på workshoppen.
Hun har allerede konstateret, at korsang for KOL-patienter kan give øget livsglæde.
I to år har hun ledet et KOL-kor i Brøndby Kommune
(Kolibrierne) og har fået megen positiv feedback fra
deltagerne.
Hun fortalte, at koret sidste år besluttede at lave et årligt
kortræf for KOL-kor og inviterede alle de KOL-kor, de
kunne finde på Sjælland. Det blev en
stor succes med 100 deltagere. Næste gang bliver KOL-koret i Greve
vært for begivenheden den sidste
lørdag i januar.
Mens vi venter...
På workshoppen i Aarhus udviste
alle deltagerne stor entusiasme og
interesse for dette nye felt indenfor
korsang.
Og mens vi et par år
endnu må vente på
Mette Kaasgaards
forskningsresultater, kan
vi jo alle kaste os ud i
at mærke korsangens
gavnlige effekt på krop
og sjæl! ■

?

Sing A Lung
Sing A Lung er et forskningsprojekt, der vil undersøge effekten af sangtræning som aktivitet i
rehabilitering af borgere med lungesygdommen
KOL.
Projektet er initieret af sanger og ph.d.-studerende Mette Kaasgaard og udspringer fra Danmarks
Grundforskningsfonds Center for Music in the
Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, samt fra Lungemedicinsk Forskningsenhed, Næstved Sygehus, Region Sjælland.
Forskningsprojektets øvrige deltagere:
Peter Vuust, professor, leder af Center for Music
in the Brain, samt professor på Det Jyske Musikkonservatorium.
Uffe Bødtger, overlæge, forskningsleder, Lungemedicinsk Afdeling.
Ole Hilberg, overlæge, Medicinsk Afdeling,
Sygehus Lillebælt, Vejle.
Anders Løkke, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Projektet støttes af TrygFonden, Folkesundhed i
Midten, Fonden til Lægevidenskabens Fremme,
Aase og Ejnar Danielsens Fond, Lungeforeningen, Region Sjælland (Produktion, Forskning
og Innovation) Aarhus Universitet og Aarhus
Universitetshospital.

Phoene Cave

Kontakt: Mette Kaasgaard: mk@clin.au.dk
www.musicinthebrain.au.dk

Spil Dansk

Fakta om Spil Dansk Ugen
•
•
•
•
•

Spil Dansk Ugen afholdes i uge 44. Der er arrangementer 30. oktober til 5. november,
Der er arrangementer på skoler, sygehuse, spillesteder, virksomheder, biblioteker, i kirker, kulturhuse m.m.
Kunstnere og arrangører er en blanding af professionelle og lokale frivillige.
En lang række radiostationer, bl.a. alle DR’s radiokanaler, spiller udelukkende dansk musik.
Spil Dansk forventer i 2017 at samarbejde direkte med op mod 30 kommuner, og der sker noget i alle
landsdele.
• Læs mere om Spil Dansk, tilmeld arrangementer, syng med i Danmarks Fællessang og tjek kalenderen på
spildansk.dk.
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Kor- og orkesterledelse

Kor- og orkesterledelse
UDENFOR
UDENFOR
musikskoleområdet
Musikpædagoger, der arbejder
med korsang og/eller orkesterledelse i musikskolen, kommer af
og til ud for at få tilbudt arbejde
med amatørmusikken udenfor
musikskolen. Det er glædeligt,
Af Jonas Viggo
når musikskolens virke kan få en
Pedersen
tæt forbindelse til amatørmusikken, som jo er en af de store aftagere af eleverne fra
musikskolen. Og det er også fint, når en musikskole-deltidsansættelse kan suppleres med meningsfuldt arbejde i
lokalområdet.
Det pædagogiske arbejde med kor og ensembler er ret
ens, uanset om det er i musikskolen eller det er voksne
over 25 år. De største forskelle er lavpraktiske – typisk
sådan noget med, at arbejdet skal tilrettelægges under
hensyntagen til de voksnes mere etablerede forpligtelser
overfor familier, arbejde mv.
Pædagogisk og kunstnerisk er der meget lidt forskel.
Den allerstørste forskel ses på de rammer, der er for undervisningen. På amatørmusikområdet er der ikke nogen
særskilt lovgivning, der absolut skal følges, sådan som
der er om musikskolerne.
Det betyder også, at der ikke er nogen overenskomst på
området.
Med folkeoplysningsloven kan amatørmusikken få lidt
tilskud til lærerlønnen, hvis man organiserer sig i en
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aftenskole. Men folkeoplysningsloven rummer nogle
hurdler for DMpF’ s medlemmer:
Der er i loven ikke plads til en egentlig ansættelse med
løn under sygdom eller barsel, 3 måneders opsigelse eller
mulighed for kvalifikationsløn. Der findes kun én lønsats,
og den er det decideret ulovligt at fravige. Den er i øvrigt
ganske ringe. Lønnen for en undervisningslektion à 45
min. er pt. 270,80 kr. inkl. forberedelse og alle andre
arbejdsopgaver, uanset om man kommer ind fra gaden
eller om man har 30 års erfaring. Og den er også den
samme, om man viser lysbilleder fra Bali eller om man
dirigerer Verdis Requiem.
Og det er endda omhyggeligt nedfældet, at man ikke må
lønne for flere undervisningstimer, end der er afholdt i
praksis. Man kan altså ikke lave løngraduering ad den vej
heller.
Amatørensemblerne har da også prøvet at lave forskellige krumspring for at komme omkring denne lov. Man
prøver nogen steder at give et klækkeligt koncerthonorar, når prøverne har været så lavt lønnede. Andre steder
er man mere fantasifuld og prøver grænser for lovens
intentioner. Men alle steder lægger det et betydeligt ansvar for rimeligheden af aflønningen over på en konkret
forhandling.
DMpF har derfor lavet eksempel på en kontrakt for
orkesterledelse med forslag til honorering. Den har ligget på DMpF’s hjemmeside i et par år nu, og den tager
udgangspunkt i nogle få antagelser.
nummer 5 • 2017 • Musikskolen
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Lige løn for lige arbejde, uanset om
eleverne er over eller under 25 år.
• Forberedelsen må indregnes i timelønnen, da amatørensemblerne
typisk ikke er administrativt organiseret på en måde, hvor det ville
give mening at opsøge en anden
arbejdstidsberegning.
Det konkrete forslag til honorering
bygger på løntrin 42, som ikke er
ualmindeligt med 10 års erfaring eller
derover i musikskolen.
Det kan være sin sag at stå fast på et
lønkrav ved en ansættelsessamtale
med et amatørkor eller –orkester.
Det er DMpF’s håb, at det giver
medlemmerne et rygstød til disse
samtaler, når man kan have kontrakteksemplet med. DMpF har således kendskab til adskillige sager,
hvor det har haft en gavnlig effekt
for medlemmerne og opfordrer til,
at kontrakten anvendes til inspiration, hvor det er relevant.
Foreningens medlemmer er naturligvis velkomne til at henvende
sig til sekretariatet for vejledning,
også i sådanne sager.
Se DMpF’s aktuelle eksempel på
kontrakt for kor- og orkesterledere udenfor musikskoleområdet
på:

Jonas Viggo Pedersen er medlem af DMpF´ s Lærerudvalg ■
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Eksempel på ko

ntrakt for or

kesterledelse
(Nærværende kon
trakt er udtryk for
arbejde som selvst
orkesterlederen
ansættes som løn
ændig erhvervsd
modtager eller ho
rivende, hvorfor
Kontakt derfor DM
den ikke kan anven
norarmodtager.
pF ved ansættelse
Honoreringen kan
des
som lønmodtage
dog alligevel bru
r eller honorarmo
ges vejl
dtager)
Denne kontrakt

er indgået melle

Kontrakt
m

[fulde navn]
[gade]
[postnummer] [by
]
[CVR-nummer]
(”Orkesterledelse
n”)
og
[fulde navn]
[gade]
[postnummer] [by
]
[CVR-nummer]
(”Virksomheden
”)

Der indgås herm
ed en aftale melle
m orkesterledelse
betaling som orke
n og virksomhede
sterledelse for [or
n vedrørende op
kestrets navn].
gaver og
§1
Opgaverne omfat
ter al musikalsk
direktion af orke
forbehold for aftale
stret ved både pr
r om vikardækning
øver og koncerter
, gæsteinstruktø
, med
rer el. lign.
§2

Orkestrets virke
finder sted efter
fælles aftale me
aktivitetskalender
llem virksomhede
søges planlagt mi
n og orkesterlede
ndst 6 måneder
lsen. En
frem i tiden, og re
videres jævnligt.
§3
Aktiviteterne om
fatter
• almindelige or
kesterprøver i 36
uger. Prøverne lig
19.00 – 21.30 ho
ger som regel hv
s virksomheden
er [ugedag] aften
• koncerter, ev
kl.
t. incl. forprøve,
• særskilte we
ekendprøver, typ
isk lørdage kl. 10
• særskilte we
.00 – 16.00 hos
ekendinternatsp
virksomheden
røver, typisk freda
• koncertturnée
g aften til søndag
r af en varighed
eftermiddag
op til 7 dage, afh
oldes typisk hver
t andet år
§4
Orkesterledelsen
deltager efter fæ
lles aftale i virks
diverse udvalg.
omhedens besty
relsesmøder og
kan indtræde i
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Kor i musik
Kor

Af freelancejournalist
Kir Klysner

Det er evigt moderne at gå til kor, og over
de seneste fire år ser det ud til, at der er
kommet flere korelever på musikskolerne.
Folkeskolereformen har sat nogle nye rammer op, og det rykker ved de etablerede
tilbud. Flere musikskoler har et tæt samarbejde med folkeskolerne, hvilket også er
nødvendigt for fremtiden, hvis man spørger på Odense Musikskole.
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PopKORn, Ko(r)meterne, Unoderne, Bumblebeezz og
Humingbirds. Kreativiteten er stor, når det kommer til
navne, og faktisk er der også flere og flere, der bliver
tiltrukket af tilbuddet om kor i musikskolerne.
Langt de fleste musikskoler tilbyder kor-undervisning.
En gennemgang af alle kommunale musikskolers hjemmesider viser, at det er cirka ni ud af ti, som har kor på
programmet. Gennemgangen viser også, at flere musikskoler har kor-tilbud i samarbejde med folkeskolerne.
Trætte børn i musikskole
En af de musikskoler, som samarbejder med folkeskolerne i stor stil, er Odense Musikskole. Her kan de godt
mærke, at det er populært at gå til kor, uden at det
”vælter ind med korbørn” til musikskolens centrale kortilbud, som lederen siger.
Odense Musikskole har etablereret partnerskaber med
over ti folkeskoler plus en række friskoler, og det er
ikke nyt for dem. De har mere end 20 års erfaring på
området. Men det er nyt, at samarbejdet er beskrevet
så eksplicit, som det er i skolereformen, og på Odense
nummer 5 • 2017 • Musikskolen

skolerne
Musikskole arbejder de stadig på at finde den helt rette
form for det.
• Det er tydeligt at mærke, at børnene får senere fri fra
skole. Det betyder, at det er nemmere at lave korundervisning i indskolingen. De yngste elever har nemlig
kun 30 timer om ugen, mens eleverne på mellemtrinet har 33 timer om ugen. Når børnene har fri ved
tre- eller firetiden, så er det altså hårdt at skulle afsted
til kor på musikskolen. Derfor er det vejen frem at
samarbejde tæt med folkeskolerne, og de musikskoler, der ikke gør det, vil få nogle rekrutteringsproblemer i fremtiden, mener musikskoleleder Uffe Most.
Det typiske tilbud
På Odense Musikskole er eleverne, der går til kor, altså blevet yngre efter skolereformen. Men det centrale børnekor for elever fra 2.-5. klasse blev for første gang nogensinde ikke oprettet sidste år pga. manglende tilmeldinger,
så der sker nogle forskydninger, siger musikskolelederen.
Kigger man ud til alle kommunale musikskoler i Danmark, så er det kun en tredjedel af skolerne, som
Musikskolen • nummer 5 • 2017

har kor for mindre børn i 0. og 1. klasse. Modsat har
næsten to ud af tre skoler tilbud om juniorkor efter
6. klasse. Flest skoler har et tilbud for 2. eller 3. til 6.
klasse.
Fin aldersfordeling
Anja Marie Hansen underviser i kor på Gentofte Musikskole og Høje-Taastrup Kommunale Musikskole, hvor de
har en traditionel opdeling i et kor for de mindste ”sanglopperne” for 1. og 2. klasse, et kor for 3. til 5. klasse og
et fra 6. klasse og opefter.
”Jeg har ikke prøvet andet, men jeg synes, det fungerer
godt”, siger Anja Marie Hansen.
Samme opdeling har de lagt sig fast på Københavns
Kommunes Musikskole.
”Jeg synes, vi er landet et godt sted nu. Men jeg har
frasagt mig undervisning af de mindste, da det kræver
noget andet af os som undervisere. Der skal bruges en
anden form for pædagogik og metodik, som passer til
netop indskolingsniveauet”, siger Liva Andersson.

8
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Kor

?

Inspiration til dit kor
Tip fra Anja Marie Hansen:
Jeg laver forskellige lege i timerne f.eks. bodypercussion med knips, klap og tramp til en
sang. De får trænet flere ting på samme tid.
Og så vil jeg gerne have mine kor ud at lave
noget sammen med andre kor, som vi gør til
Musikskoledage i Tivoli. Det er altså fedt at
synge sammen som et stort kor. Det er det store
sus. Generelt kunne vi godt bruge nogle flere
korstævner.

8 Det smitter måske af
På Københavns Kommunes Musikskole, hvor Liva Andersson underviser, og på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole, hvor Anja Marie Hansen underviser, er der ikke
etableret et samarbejde omkring kor med folkeskolerne. I
Gentofte er der musikleg for 0. klasserne.
”Det kan godt smitte af til vores kor-hold, når de kommer i 1. og 2. klasse, men det har vi ikke lavet statistik på
endnu. Jeg vil gerne have mere samarbejde med skolerne. Det kunne være fedt både for min arbejdstid, men
vigtigst er det for at få fat i flere. Og et kor er så nemt
at starte. Der skal bare bruges et rum og et klaver, og så
kører det”, siger Anja Marie Hansen.

Anja Marie Hansen underviser i kor på Gentofte
Musikskole og Høje-Taastrup Kommunale Musikskole. Hun er uddannet musikpædagog fra
Vestjysk Musikkonservatorium med rytmisk sang
som hovedfag og har mere end ti års erfaring i
at undervise i kor.

20

Der skal være mindst én musikpædagog til stede
I bedste Lucky Luke-stil rider underviserne oftest afsted
alene, men de har et ønske om at være mindst to, når de
skal undervise i kor.
”Jeg er som regel alene med mine hold, men det er da
et stort ønske at være to om et kor. For så er der en, der
kan sidde ved klaveret og en der kan være dirigent og
sørge for at røre lidt i suppen”, siger Anja Marie Hansen.
Hendes branche-kollega Liva Andersson har netop fået
sit ønske opfyldt – en makker i undervisningen.
”Jeg har været alene, siden jeg startede. For første gang
har jeg fået en kollega i år.”
På Odense Musikskole, hvor kor-arbejdet bliver mere og
mere centeret omkring folkeskolerne, bliver lærerkræfterne også højt prioriteret.
nummer 5 • 2017 • Musikskolen
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Inspiration til dit kor
Tip fra Liva Andersson:
I starten af en sæson bruger jeg en del krudt på
”teambuilding”, så de lærer hinanden at kende
og blive trygge ved hinanden. Jeg vil f.eks.
gerne have dem på banen hver især med noget
improvisation i et afslappet miljø, hvor der grines rigtig meget, men ingen hånes eller oplever,
at der peges fingre af dem. Det kan være, at
jeg får dem til at synge deres navn eller stå i en
rundkreds og klappe en rytme på kroppen, som
de andre skal imitere. Og så træner jeg dem
tidligt i at bevæge sig fra side til side, mens vi
laver de forskellige øvelser. Vi leger en masse
med stemmen, så de kan prøve sig selv af og få
øjnene op for stemmens mange muligheder – vi
synger lyst/mørkt, kraftigt/stille, glad/ked/vred/
bange/fjollet, med eller uden power – mulighederne er jo mange, og det skal prøves af.

”Vi prioriterer det højt, at der skal være nok personale
på. Der skal være en musikpædagog fra musikskolen og
gerne en musiklærer fra folkeskolen. Det kan også være
en dygtig pædagog, som interesserer sig for korarbejdet,
og som kan engagere sig i det, men vi ser helst, at det er
faguddannede musiklærere sammen med vores musikpædagoger”, siger Uffe Most, musikskoleleder. ■

Liva Andersson underviser på Københavns Kommunes Musikskole. Hun er uddannet sanger og
musiklærer på Rytmisk Musikkonservatorium
i København og har mere end 20 års erfaring
med at undervise i kor.
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Udgivelser
DAGE, MAN KAN MÆRKE
Sange og idéer til 15 mærkedage
Tredje bog i en emneserie. Sange og idéer til
brug omkring mærkedage, spændende fra
Kyndelmisse til Mortens Aften. Udgivelsen
bygger på en intention om at bruge årets
mærkedage til dels at aktualisere nye og ældre
sange, dels give indsigt i kulturelle traditioner.
Bogens forord er en artikel om ”mærkedage
og små mærkværdigheder”, og er skrevet som
et opslagsværk med forslag til undervisningsaktiviteter.
I denne emneserie har Julen sin egen emnebog.
De 15 emner:
1. Kyndelmisse
2. Valentinsdag
3. Fastelavn
4. Påske
5. Store Bededag
6. Pinse
7. Kristi Himmelfart

8. Arbejdernes internationale kampdag
9. Befrielsen
10. Mors Dag
11. Grundlovsdag/Fars Dag
12. Valdemarsdag/Genforeningen
13. Sankt Hans
14. Halloween
15. Mortens Aften
Forfatter: Søren Bechmann
Illustration: Kirsten Raagaard
Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen
Andresen
Pris:
Bog, 120 sider, kr. 240,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

JAZZ CHORDS ON PIANO
Jazzbecifring på klaver – nu på engelsk!
I foråret 2017 udkom ”Jazz Chords on Piano”
Bogen er en oversættelse af ”Jazzbecifring
på klaver”, som udkom på Edition Wilhelm
Hansen i 2011.
”Jazzbecifring på klaver” blev efterfulgt af
”Jazzbecifring på klaver 2” i 2014, som i løbet
af de næste 12 måneder også udkommer i en
engelsk udgave. Alle 3 bøger udkommer også
som E-bøger.
Bøgerne indgår i den første samlede analoge
og klaverpædagogisk digitale pakke indenfor
jazz/rytmisk klaverpædagogik i Danmark.
Til at supplere bøgerne har forfatteren,
Tormod Vinsand, indspillet 12 gratis instruktionsvideoer med engelske undertekster og
produceret en app; ”Jazz Chords on Piano”
med tilhørende hjemmeside.
Videoer: https://jazzchordsonpiano.com/
piano-video-workshop
Genveje og tricks til almindelige jazzakkordrundgange og udvidede og altererede akkorder.
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Appen ”Jazz Chords on Piano”:
https://jazzchordsonpiano.com
27 udvidede og altererede akkorder i alle tonearter (i alt 324 eksempler indspillet på flygel) med
genveje og tricks - til både IOS og Android.
Både videoer og app er suppleret med engelske undertekster.
Forfatteren er cand. phil i musikvidenskab, pianist og komponist og i 25 år lærer ved Rytmisk
Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og Musikvidenskab,
Københavns Universitet.
Forfatter: Tormod Vinsand
Priser:
Hæfter, m. spiralryg
JAZZBECIFRING PÅ KLAVER, kr. 229,JAZZBECIFRING PÅ KLAVER 2, kr. 149,JAZZ CHORDS ON PIANO, kr. 149,Forlag: Edition Wilhelm Hansen
www.ewh.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Musikskolelæreres pauser
Af musikskolelæreres arbejdstidsaftale fremgår det, at
pauser af under ½ times varighed, hvor den ansatte står
til rådighed for arbejdspladsen, medregnes i arbejdstiden.
Hvad er en pause?
En pause i arbejdstiden skal forstås som et tidsrum, hvor
man kan tilgodese rekreative formål som spisning, toiletbesøg osv., og som ikke er belagt med arbejdsopgaver
i forbindelse med ansættelsen. Det, at man skal stå til
rådighed for arbejdspladsen, forstås sådan, at man kan
blive bedt om at afbryde sin pause, hvis der skulle opstå
behov derfor. På musikskoleområdet må det antages meget sjældent at blive aktuelt, men det indebærer, at man
ikke kan forlade arbejdspladsen.
Små tidsrum mellem eleverne (typisk 5-10 min., hvor den
ene elev kan pakke sammen og forlade undervisningslokalet og den næste pakke ud), transporttid mellem
lokaler eller arbejdssteder o. lign. er altså ikke pauser,
men arbejdstid.
Hvad har man krav på?
Arbejdstidsaftalens beskrivelse af pauser under ½ time
siger ikke noget om, hvor mange eller hvor lange pauser,
man har behov for på en arbejdsdag. Det skal altså ikke
forstås sådan, at man har krav på 29 min. pause pr. dag,
eller at man kun kan få op til 29 min. pause pr. dag; der
kan være særligt lange arbejdsdage, typisk dage med
undervisning, forberedelse eller andet arbejde fra morgenstunden, undervisning om eftermiddagen, koncert
eller anden særlig aktivitet om aftenen eller sen undervisning, hvor der er behov for pauser til to hovedmåltider
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og hvad der ellers skal til for, at man klarer arbejdsdagen:
toiletbesøg, kaffepause, mulighed for indtagelse af små
mellemmåltider osv.
Der kan også være ganske korte arbejdsdage, f.eks. en
dag, som kun indeholder et lærermøde kl. 9-12, hvor der
ikke er behov for en egentlig pause.
Der skal med andre ord tages stilling til, hvad der er nødvendigt af rekreation hen over dagen for, at medarbejderen fungere hele arbejdsdagen igennem og de generelle
krav til arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen
overholdes.
Hvem lægger pauserne?
Som udgangspunkt er det lederen, som tilrettelægger
arbejdstiden og dermed også pauserne, men som på
andre punkter vedr. tilrettelæggelse af arbejdstiden kan
der også her aftales fleksibilitet mellem leder og lærer.
Eksempelvis kan lederen lægge en ramme for, hvor
megen pause læreren selv kan placere i løbet af en given
arbejdsdag. Fleksibiliteten er dog, som ved al anden
planlægning og opgørelse af arbejdstid, betinget af
enighed mellem leder og lærer; hvis den ene af parterne
ønsker det, fastlægges arbejdstiden – og pauserne – af
lederen.
Arbejdsdagen skal så vidt muligt holdes samlet
En pause alene er ikke anledning til at bryde tjenesten.
Hvis arbejdsdagen skal brydes, skal der være vægtige
grunde hertil, og det skal ikke være muligt at udfylde tiden således, at arbejdsdagen holdes samlet. Det vil være
yderst sjældent, at en sådan situation opstår. ■
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