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Leder Ole Helby

MUSIKSKOLEN FOR ALLE
Med musikskolenforalle.dk fremlægger Dansk Musikpædagogisk Forening en ny 
vision for musikskolerne i Danmark. Musikskolen skal være for alle børn og unge. 
Ambitionsniveauet skal op. 

Musik er et universelt sprog. Alle kan opleve og udtrykke musik med stemme, krop 
eller instrument og således kommunikere på tværs af sproglige, fysiske og kulturelle 
barrierer. Musikken rammer dig lige der, hvor du er, og derfor mener vi, at alle børn 
og unge uanset talent, social herkomst, køn, etnicitet og handicap skal lære at 
spille i musikskolen.

Visionen indeholder tre konkrete mål:

Når vi siger, at alle børn skal lære at spille i musikskolen, er de tre konkrete mål, at

• alle kommuner tilbyder gratis instrumental- og vokalundervisning til børn i den 
skolepligtige alder.

• den brede befolkning betragter musikskolen som en spirekasse for musikkultur, 
hvor alle kan gro med.

• der er politisk og forvaltningsmæssigt fokus på det gensidigt forpligtende 
samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen. 

På vejen mod gratis undervisning, foreslår vi, at

• alle kommuner bør etablere fleksible undervisningstilbud såsom fripladsordninger 
og differentierede prisklasser.

• forsøg med gratis musikundervisning etableres i flere kommuner.
• kendskabet til hvad en musikskole kan tilbyde styrkes, så alle børn, unge og 

forældre ved, at musikskolen har et tilbud til netop dem.
• økonomiske midler bør følge med det gensidigt forpligtende samarbejde 

mellem musikskole og folkeskole. ■
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Talentpleje

Baggrund
Siden den daværende kulturminister Brian Mikkelsen 
i 2002 fik udarbejdet en taskforce rapport, som satte 
fokus på musikskolernes talentpleje – især med fokus 
på den klassiske musiks fødekæde (Undersøgelse af den 
musikalske fødekæde indenfor klassisk musik), har der 
været sat gang i en masse talentarbejde på musiksko-
lerne. 
Nu, 14 år efter, har enhver musikskole en eller anden 
form for talentlinje, hvor elever med lyst og evner kan 
få ekstra undervisning i eget instrument og ofte også 
musikteori, hørelære, sammenspil og andet, som den 
enkelte musikskole finder relevant. 
Nogle steder følger man en forudbestemt ”pakkeløs-
ning”, andre steder skræddersys tilbuddet til den enkelte 
elev. 

I starten af 00’erne går musikskolens fokus mere og 
mere over på talentarbejdet, som jf. rammeplanen af 
1995 hidtil har været næsten et ”forbudt” område. Ram-
meplanen udtrykker en holdning, som går på, at musik 
skal udøves i fællesskab og med fællesskabet og musiko-
pdragelsen som primære sigte. Som det eneste formali-
serede talenttilbud har vi MGK, som omkring 1985 får en 
mere betydelig rolle, da konservatoriets forskole afskaf-
fes, og uddannelsen på konservatoriet bliver 5-årig og 
ikke som tidligere 6-eller 7-årig, dog undtaget AM ud-
dannelsen som på det tidspunkt stadig er kortere.

I 2007 bliver det et krav, at alle de nye regioner skal have 
et MGK. Efter den sidste reform af MGK i 2014 er der 
blevet længere mellem de steder, hvor der tilbydes MGK 
undervisning, idet der nu er 8 centre. MGK er lagt direkte 
under staten og er pålagt krav om læreplaner mv. 

Citater fra Statens Kunstfonds fælles kursusfaglige 
retningslinjer for MGK (16/6 2016) 
”Undervisningen på MGK beskrives i fælles overordnede 
læreplaner, som omfatter alle kurser og beskriver under-
visningens formål og indhold.” 
6) MGK-centrene skal videndele om udviklingen af lære-
planer.  
7) Instrumentalundervisningen kan udføres på hold, når 
det findes fagligt og pædagogisk hensigtsmæssigt.  
Holdundervisning skal tilrettelægges, så det er fagligt og 
pædagogisk hensigtsmæssigt, fx niveau- og genredelt.  
8) MGK undervisningsåret bør følge musikskolens under-
visningsår og tilrettelægges over 36 uger.” 
 
De færre MGK centre har bevirket, at flere musikskoler 
har optimeret deres egne talentlinjer og derved giver et 
tilbud, som ligner og delvist erstatter MGK. 

Undervisningen 
Selve talentarbejdet har generelt sigte på den enkelte 
elevs muligheder og potentiale for musikudøvelse på et 
højere niveau end flertallet af musikskolelever. Talent-
eleverne optages typisk på talentlinjen efter en prøve på 
deres kunnen. Her ligner musikskolernes håndtering af 
talentet meget det, vi kender fra konservatorierne. I det 
hele taget er der meget af den undervisning, som gives 
til talenteleverne, der ligner det, man kender fra konser-
vatoriet.  
Når man arbejder med talenter, skal man ligesom med 
al anden undervisning have indsigt i læring og didaktik. 
I nogle kredse er der en opfattelse af, at undervisning af 

TALENTLINJE 
– et ”mini-konservatorium”?

Af Charlotte Mejlbjerg



Musikskolen • nummer 3 • 2017

 
5 

de dygtigste elever er et spørgsmål om lærerens egne 
musikalske færdigheder og ikke kræver den samme pæ-
dagogiske indsigt og pædagogiske kunnen, som det er 
tilfældet med de øvrige musikskoleelever. Det er imidler-
tid en fejlopfattelse, som vi må arbejde på at komme til 
livs.  
Denne fejlopfattelse hænger nøje sammen med den 
gammeldags opfattelse af, at en dygtig musiker automa-
tisk er en dygtig underviser. 
I 2006 skrev jeg læreplan for Den Fynske Talentskole, 
som var et fælles tiltag i det daværende Fyns Amt, som 
en direkte udløber af kulturministeriets rapport om 
den klassiske musiks fødekæde. I læreplanen beskrives 
forskellige elementer som bør være til stede i al god 
undervisning. Ønsket om denne læreplan udsprang 
dels af et ønske om at have en sådan, men også fordi 
talentskolens lærere netop ikke var musikpædagoger, 
men konservatorielærere og symfoniorkestermusikere. 
Læreplanen blev ikke umiddelbart nogen succes, da 
talentskolens undervisere for en stor dels vedkom-
mende ikke havde forudsætningerne for at bruge (og 
forstå) den! 

Temaerne Fra talentskolens læreplan 
Om eleverne: 
Elevens forudsætninger  
Forventninger til eleven  

Om lærerne: 
Lærerens forudsætninger  
Kompetence  

Om undervisningen: 
Læring  
Diskurser  
Musikalsk udvikling

En anden udfordring, som talentarbejdet møder, er, hvil-
ken retning undervisningen skal have, hvilket overordnet 
mål for undervisningen der er sat: 
Er målet at gøre eleverne dygtige nok til en MGK optagelse/ 
konservatorieoptagelse? 
Er det undervisning med sigte på at udfolde elevens fulde 
potentiale til elevens egen fornøjelse? 
Er det for at styrke det lokale musikliv? 8

MUSIKALSK LEDELSE AF STØRRE GRUPPER

• Kurset har fokus på udvikling af egen undervisningspraksis 
• Du får redskaber og inspiration til at lede musikalske forløb
• Du bliver undervist af bl.a. Rune Thorsteinsson (RMC),
         Kirsten Juul Seidenfaden (DKDM) og Malene Bichel (Metropol)

Kursus: Musikdidaktiske færdigheder
Start: 8. september 2017
Tilmelding: phmetropol.dk/musik                         

Musikskolen_maj_VidereuddannelseMetropolRMC_178x125.indd   1 03-04-2017   10:06:38
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man ikke giver nogen begrundelse herfor, og man skal 
heller ikke være bange for at vise eleven, at man som 
underviser ved noget, som eleven ikke endnu forstår den 
fulde nytte af. 

Retning for talentarbejde 
Der ligger i min overskrift på artiklen en hentydning til, at 
jeg har en fornemmelse af, at danske musikskolers tilret-
telæggelse af talentarbejdet ikke er væsentligt forskellig 
fra den undervisning, der foregår på konservatoriet, hvor 
de studerende jo alle har et professionelt sigte. Det kan 
vise sig at være et problem, hvis vi på den måde ikke får 
givet den rette undervisning til vore talentfulde og enga-
gerede elever.

I Norge er Ph.d. stipendiat Ellen Stabell i gang med 
et forskningsprojekt om talentarbejdet, hvor hun under-
søger, hvilke læringsmuligheder elever på et talentudvik-
lingsprogram får adgang til.  
Hendes fund er indtil videre, at eleverne på de eksiste-
rende (ganske få) talentprogrammer stort set alle sigter 
mod en professionel karriere, og deres læreres mål med 
undervisningen er, at eleverne bliver så dygtige som mu-
ligt. Der er ikke noget, der tyder på, at elever med musi-
kalsk talent, og som ikke ønsker en profession indenfor 
musikken, går på talentprogrammet.  
I Norge er der netop udkommet en ny rammeplan for 
kulturskolerne, hvor der meget nøje beskrives et fordy-
belsesprogram. Dette burde kunne imødegå et behov for 
talentundervisning også for de elever, som ikke ønsker en 
professionel musikkarriere. http://www.kulturskoleradet.no/
rammeplanseksjonen

Kunne vi i Danmark få en lignende overordnet læreplan 
for talentarbejdet – og også gerne for den øvrige musik-
undervisning?
Det ville helt sikkert sætte den didaktiske debat på dags-
ordenen. ■

8 Jeg vover den påstand, at de færreste musikskoler har 
taget denne drøftelse. 
En drøftelse af målene for talentarbejdet vil helt naturligt 
afføde en snak om didaktik og også påvirke de valg for 
indhold, som understøtter det mål der sættes på den 
enkelte musikskole.  

Eleven i centrum 
Elevens forudsætninger vil have indflydelse på, hvordan 
undervisningen tilrettelægges og gennemføres, og der-
med også på, hvilke resultater man kan forvente. 
Vi oplever ofte i musikskolen, at de talentfulde elever 
også er de elever, der har mange interesser, og dermed 
faktisk mindre tid til at dyrke deres musikalske talent. Vi 
ved, at det at blive dygtig til at spille kræver tid og fordy-
belse, ofte en mangelvare hos vores unge elever! 
Derfor er det vigtigt at medtænke elevens netværk - 
kammerater, forældre, skole og andre fritidsaktiviteter. 
Ved at medtænke disse kan eleven opnå en følelse af at 
“det hele spiller sammen”. Alt for ofte kommer vores 
elever i loyalitetskonflikter, når der skal vælges til og 
fra. Og vi må jo erkende, at det tit er musikundervisnin-
gen, der bliver fravalgt. Grundene er sikkert forskellige, 
men man kan få den tanke, at det mange gange handler 
om, at musikken ikke har samme valør som f.eks. en ak-
tivitet, hvor den unge indgår som en del af et fællesskab. 
Vi har den store udfordring at musikundervisningen er et 
“solo-projekt” på godt og ondt.  
Hvordan kan vi imødegå dette? Først må vi overhovedet 
finde ud af om eleven ønsker at være ”talentelev”. Der-
for må man som underviser spørge eleven, om han/hun 
faktisk ønsker at dyrke sit musikalske talent. For måske 
har vi som undervisere, der selv brænder for musik og 
har gjort det til vores levevej, som en naturlig ting tænkt, 
at det også forholder sig sådan hos de elever, der viser 
det samme talent, som vi gjorde og dermed helt natur-
ligt må have samme lyst og trang til at dyrke deres talent. 
Det er bare ikke altid tilfældet. 
Hvis eleven gerne vil gøre noget ekstra i forhold til 
musik, mener jeg, at det bedste man kan gøre er at tale 
med eleven om, hvad det indebærer, også at det kræver 
fordybelse og tid til at øve sig og deltage i de fælles 
aktiviteter, som musikskolen har planlagt for talentele-
verne.
En læreplan for talentarbejdet, som omhandler både det 
enkelte ”hovedfag”, støttefag og sammenspil samt selve 
retningen for talentarbejdet, vil kunne give det fornødne 
indblik i, hvad indholdet og forventningerne i talentarbej-
det er.  
Det er vigtigt, at eleven bliver medinddraget for at kunne 
forstå, hvorfor der er disse krav og forventninger. Det 
nytter ikke at sige, at eleven skal gå til hørelære, hvis 

Talentpleje

http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen


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

MUSIKERSTOLEN DER VOKSER MED BARNET

FLYT JERES OKTAVIA CHAIRS MELLEM SPILLESTEDERNE 
MED DEN NYE OKTAVIA TROLLEY!

>   Plads til 10 Oktavia Chairs

>   Kan håndteres og betjenes af børn

>   Let at manøvrere

>   Stilfuld og praktisk opbevaring

>   Låsbare baghjul

SE MERE PÅ WWW.OKTAVIACHAIR.DK 
ELLER KONTAKT OS FOR FLERE 
INFORMATIONER.
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Minirock

Flere adgangskrav, flere test og tal. Mere vækst. Uddan-
nelsespolitikere har de seneste år ikke manglet idéer til 
at måle børn og unge. Meningen er tydelig nok. Bliv for 
guds skyld til noget. Både for din egen, men især for 
samfundets skyld.

Åbn døren til et hvilket som helst øvelokale, og se dem 
hænge på væggene. Idolplakaterne. Det er Ed Sheeran, 
Rolling Stones, Foo Fighters og mere hjemlige Christo-
pher og Scarlet Pleasure. 

Det er nogle andre drømme, der hænger dér på væg-
gene. Ikke regneark og krav, men unges drømme om at 
skabe noget. Sammen med andre. 

Man lærer for livet, ikke for arbejdsmarkedet, når man 
spiller musik sammen med andre. For man er nødt til 
at lytte til hinanden og tage hensyn. Ellers bliver musik-
ken aldrig rigtig til noget. Det er sådan, musikken lever, 
udvikler sig. 

De mindste 
rocker 
musikskolen

Det er blevet et hit at spille sammen, og 
Rudersdal Musikskole oplever i øjeblikket 
succes med rockrotation for 3. klasse

ROCKER

Af Jens Povlsen
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Der er masser af undersøgelser, der peger på, at det er 
sundt for børn at kaste sig over musikken. 

For nyligt viste en delkonklusion fra det såkaldte ”Masse-
eksperimentet 2016”, at børn, der spiller et instrument 
eller går til sangundervisning, er bedre rustet til at lære 
andre færdigheder som at læse og regne. ”Masseeks-
perimentet 2016” er et storstilet forsøg blandt mere 
end 20.000 elever fra 0.-klasse til gymnasiets 3.G, og 
bag undersøgelsen står blandt andre Peter Vuust, der er 
professor ved Center for Music in the Brain ved Aarhus 
Universitet.

Og så er den sociale gevinst ved musikudfoldelse ikke 
engang nævnt. Måske fordi det næsten giver sig selv. 
Alligevel er det er noget, man let overser – at børnene 
bliver bedre til gruppearbejde og til at acceptere hinan-
dens forskelligheder, når de bliver lukket ind i et øvelo-
kale og sat til at spille sammen. 

Væk med egoet for en stund. Her er det kun musikken 
og sammenspillet, der gælder.

Rockfordobling
En af de musikskoler, hvor sammenspillet blomstrer ligger 
i Rudersdal Kommune nord for København. Her har man 
i de seneste år besluttet sig for at satse på sammenspillet. 
Og de har succes med indsatsen. 

Særligt rotationsfaget Minirock hitter hos eleverne. 
Børnene går i 3. klasse, og har på det tidspunkt allerede 
prøvet at spille sammen, for i Rudersdal har alle børneha-
veklasser musik på skemaet en gang om ugen sammen 
med en af musikskolens lærere.

”Det er overraskende selv for 
os, men Minirock oplever så 
stor tilgang, at vi har fordob-
let holdantallet på bare én 
sæson. Så vi i øjeblikket har vi 
otte rockhold med seks 
elever på hver. Det 
hænger helt klart 
sammen med, at 
børnene tidligt bli-
ver præsenteret for 
musikken, og finder 
ud af at det er sjovt 
at spille sammen, al-
lerede et godt stykke 
tid inden de får mulig-
hed for at gå til Mini-
rock. Der er selvfølgelig 
også dem, der bliver 
trukket med af deres 
venner. Der er en svag 
overvægt af drenge, 

  Thomas Ulrik Larsen  

8
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men der kommer flere og flere piger til for hvert år. Det 
er et sundhedstegn, fordi de tidligt valgte aktiviteter er 
mindre kønsstyrede, end når børn i 11-12 års alderen 
vælger musikalsk ståsted. For en 9-årig pige er der intet 
underligt i at spille bas eller trommer.” siger Thomas Ulrik 
Larsen, der også peger på, at der bag succesen ligger en 
bevidst satsning fra ledelsens side. 

”Vi er i en fase, hvor de eksisterende sammenspilsinitia-
tiver får meget opmærksomhed og støtte fra ledelsen, 
samtidig med at vi som musikpædagoger får plads til at 
prøve nye sammenspilsmuligheder af.”

Og børnene er parate til det, siger han. 

”De er vant til at indgå i større fællesskaber. Måske i 
endnu højere grad nu end før i tiden, hvor grupperne var 
mindre, og man måske havde 2-3 faste legeaftaler. Nu 
kan børnene digitalt være sammen med rigtig mange, 

og den åbenhed mærker vi hos børnene,” siger Thomas 
Ulrik Larsen, der finder mange lighedspunkter i rocken 
med dem, man finder i fodboldens verden. 

”Børnene er godt er klar over, at de har en rolle at fylde 
ud. Ligesom på en fodboldbane. Det går ikke uden en 
midtbane. Eller et forsvar. I lilleputfodbold lærer man at 
spille alle pladser, og på samme måde tror jeg kun, at 
man lærer musikken og nummerets opbygning at kende 
ved at kunne beherske alle rollerne.”

Hovedattraktionen
Rudersdal Musikskole er dog ikke kommet sovende til 
sammenspilssuccesen i 3. klasse. Særligt fastholdelsen af 
drenge var et problem, når de gik ud af 2. klasse. 

”Før i tiden hed det rytmisk forskole, men for fem år 
siden valgte vi at begynde på en frisk og gentænke hele 
konceptet. Det var blevet lidt for meget en introduktion 
til noget andet i stedet for at være den egentlige hoved-
attraktion. Og samtidig var det enormt svært at forklare 
målgruppen, hvad vi egentlig lavede. Det var dér, Mini-
rock blev til,” siger Thomas Ulrik Larsen. 

Nogle starter helt fra nul og ankommer ikke med andet 
end en glæde ved musik i rygsækken. Andre har det 
der særlige over sig, hvor man tænker, at uanset hvilket 
instrument man giver den pige eller dreng i hænderne, 
skal de nok blive geniale til det med tiden. Men det er 
ikke det, Minirock går ud på. 

”Vi har jo kaldt det lektiefri musikundervisning, og 
børnene spiller meget ”på øret”, for at ramme ånden i 
rocken. Man laver selvfølgelig nogle aftaler, inden man 
sætter i gang, men det handler meget om at kunne 
reagere på tegn, og så ellers spille rock som man spiller 
rock i virkeligheden. Metoden er den samme, og målet 
er ret enkelt. Vi spiller musik, så den lyder godt for os. På 
den måde lægger vi selvfølgelig afstand til voksenrock. 
Men det her er rock for de mindste, og man skulle kunne 
prøve sig selv af uden at være bange for at fejle,” siger 
Thomas Ulrik Larsen.

”Uanset hvordan børnene er i timerne, så går de altid 
glade hjem. Det overrasker mig hver gang, for der er 
da tvister undervejs. Men det, som det kræver at blive 
holdspiller, bliver altid overgået af glæden ved at være 
sammen med de andre på holdet.”

Minirock dækker rotationsundervisning på trommer, per-
cussion, marimba, elbas, guitar, klaver/keyboard og sang.

Se mere om ”Masseeksperimentet 2016” på
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-01-26-musikalske-
born-har-en-fordel-i-skolen ■

8
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http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-01-26-musikalske-born-har-en-fordel-i-skolen
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-01-26-musikalske-born-har-en-fordel-i-skolen


Se mere på
webshop.ewh.dk

Hørelære 
& musikteori

Af Inge Marstal og  
Klara Rylander

Af Linda Vilhelmsen

Har du  
øvet dig?

Bogen er et kærligt frispark til den traditionelle musik- 
skoleundervisning 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 holdundervis-
ning på. Den henvender sig til alle instrumentfaggrupper.

Vejl. pris kr. 299,00

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

Vejl. pris kr. 199,00

Linda Lehun

Musikbogen

Musikbogen omfatter en 
række materialer der introduce-
rer grundlæggende temaer og begreber inden for musik-
teori og -historie: Nodesystemet, tonearter, symfoniorke-
steret, musikhistoriske perioder og markante komponister.

Kassen indeholder:
•  Gennemillustreret lærebog i farver der også kan  

købes separat
•  4 plancher med nodernes navne, pause- og node- 

værdier, komponister og symfoniorkesteret
• 4 kortspil
•  30 kort med portrætter af centrale komponister
•  Cd med seks sange der er skrevet specielt  

til lærebogen

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

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

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

(Mads Langer), Uden forsvar (Marie Key)  
og Ikke mere tid (Shaka Loveless).  
Flere hæfter er under udarbejdelse.

Vejl. pris kr. 89,00

5 rytmiske korsatser på dansk 
for blandet kor (SATB/SSATB) 

Arrangeret af Line Groth

Just Sing It! 1
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Skematisk oversigt 
over godtgørelser og 
tillæg, web-version 
(særligt for ledere  

og TR’er)

Øveture og  
koncertrejser

Eksempler på beregning 
og tilrettelæggelse af 

arbejdstiden 
for en fuldtidslærer

Arbejdstidsaftale

Har du set DMpF’s 
orienteringsmaterialer om 
elementer i arbejdstidsaftalen?

 
Af Inger Bjerrum Bentzon

Siden indgåelse af overenskomsten 2015 med den nye 
arbejdstidsaftale 2016 har DMpF fremstillet en del orien-
teringsmateriale, primært rettet mod musikskolelærere, 
som kan ses på hjemmesiden. Brug materialerne selv 
eller i samlet flok på musikskolen. Vi håber og tror, at de 
kan bidrage til større klarhed over de enkelte elementer 
i aftalen. Kast et blik (og en QR-scanner) over disse sider 
og se, om der er noget, du netop nu har behov for at 
blive klogere på. ■

Alle materialer kan ses på

Skematisk oversigt 
over godtgørelser og 
tillæg, printversion 
(særligt for ledere  

og TR’er)

Eksempler på beregning 
og tilrettelæggelse af 

arbejdstiden for en lærer 
ansat på 15/37

http://dmpf.dk/loen-og-ansaettelsesvilkaar/ny-arbejdstidsaftale-i-2016/godtgoerelser-og-tillaeg-webversion/
http://dmpf.dk/loen-og-ansaettelsesvilkaar/ny-arbejdstidsaftale-i-2016/godtgoerelser-og-tillaeg-webversion/
http://dmpf.dk/loen-og-ansaettelsesvilkaar/ny-arbejdstidsaftale-i-2016/godtgoerelser-og-tillaeg-webversion/
http://dmpf.dk/loen-og-ansaettelsesvilkaar/ny-arbejdstidsaftale-i-2016/godtgoerelser-og-tillaeg-webversion/
http://dmpf.dk/loen-og-ansaettelsesvilkaar/ny-arbejdstidsaftale-i-2016/godtgoerelser-og-tillaeg-webversion/
http://dmpf.dk/media/31144/oeveture.pdf
http://dmpf.dk/media/31144/oeveture.pdf
http://dmpf.dk/media/31155/fuldtid.pdf
http://dmpf.dk/media/31155/fuldtid.pdf
http://dmpf.dk/media/31155/fuldtid.pdf
http://dmpf.dk/media/31155/fuldtid.pdf
http://dmpf.dk/media/31154/tillaeg_godtgoerelser_til_print.pdf
http://dmpf.dk/media/31154/tillaeg_godtgoerelser_til_print.pdf
http://dmpf.dk/media/31154/tillaeg_godtgoerelser_til_print.pdf
http://dmpf.dk/media/31154/tillaeg_godtgoerelser_til_print.pdf
http://dmpf.dk/media/31154/tillaeg_godtgoerelser_til_print.pdf
http://dmpf.dk/media/31143/deltid15_37.pdf
http://dmpf.dk/media/31143/deltid15_37.pdf
http://dmpf.dk/media/31143/deltid15_37.pdf
http://dmpf.dk/media/31143/deltid15_37.pdf
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Ulempegodtgørelse 
(arbejde i tidsrummet 

17-06, weekender mv.)

Ny arbejdstidsaftale, et 
overblik (udgivet inden 

aftalens ikrafttrædelse, men 
kan nok stadig bruges til at 

få et samlet billede)

Tilrettelæggelse 
og opgørelse af 

arbejdstiden

Deltagelse i øveture 
og koncertrejser

Afspadsering 
efter § 6

6. ferieuge

Weekend-
godtgørelse

12 min.

3 min.

1 ¼ min.

1 ½ min.

1 ¼ min.

1 ¾ min

15 min.

https://youtu.be/4TMz415s7KI
https://youtu.be/4TMz415s7KI
https://youtu.be/4TMz415s7KI
https://youtu.be/nshFjYkhEwA
https://youtu.be/nshFjYkhEwA
https://youtu.be/nshFjYkhEwA
https://youtu.be/nshFjYkhEwA
https://youtu.be/nshFjYkhEwA
https://youtu.be/h4Xx6XlzhpE
https://youtu.be/h4Xx6XlzhpE
https://youtu.be/h4Xx6XlzhpE
https://youtu.be/QfDCSi11d14
https://youtu.be/QfDCSi11d14
https://youtu.be/pQ65pNq4M7E
https://youtu.be/pQ65pNq4M7E
https://youtu.be/kQqNPyGoJ98
https://youtu.be/It-nmOupv6k
https://youtu.be/It-nmOupv6k
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TR-udvalget

Fokuspunkter for TR-udvalget i den  
kommende periode 2016-2017

1. Efter- og videreuddannelse på musikskoleområdet
 a.  OK 15 skaber grundlag for at udvikle en efter- og 

videreuddannelseskultur
 b.  TR-udvalget vil samle op på og komme med idéer til 

organisering 

2. TR’ s ny rolle efter OK15
 a.  TR-udvalget følger udviklingen og ser på udfordrin-

ger og potentialer.
 b.  Vi arbejder på at udvikle og optimere TR-kurserne. 

Hvis du har en god ide, så skriv til tr@dmpf.dk 

3. Samarbejde mellem AMR og TR
 a.  TR-udvalget kigger på, hvordan man kan optimerer 

samarbejdet, herunder
  i. Trivselsundersøgelsen
  ii. Det psykiske arbejdsmiljø 

Udvalgets medlemmer i perioden 
2016-2018

TR-udvalget i DMpF
TR-udvalget er et arbejdsudvalg valgt af og blandt de af 
DMpF’s medlemmer, som varetager hvervet som tillids-
repræsentant (TR) eller eller TR-suppleant på musiksko-
lerne. Udvalget fungerer som fagpolitisk sparringspartner 
for foreningens bestyrelse og øvrige udvalg. TR-udvalget 
har samtidig til opgave at udvikle og optimerer TR-kur-
serne, så de løbende tilpasses de aktuelle behov for ud-
dannelse. TR-udvalget indkalder tillige overenskomstkrav 
fra medlemmerne og drøfter i den forbindelse potentialer 
og konsekvenser ved de enkelte forslag. TR-udvalgets 
formand sidder med ved overenskomstforhandlingerne 
med KL. ■

Formand: 
David Efraim Poulsen, 
TR ved Odense Musikskole

Næstformand: 
Christa V. Danielsen, 
TR ved Svendborg Musikskole

Jens Erik Rasmussen, 
TR ved Aalborg Kulturskole

Mikkel Richardt, 
TR ved Gentofte Musikskole 
(selvejende)

Tommy Slot, 
TR ved Billund Musikskole

1. suppleant: 
Mads Bo Falk, 
TR ved Aarhus Musikskole 

2. suppleant: 
Cecilia Bäckström Heinel, 
TR-suppl. ved Tårnby Musikskole 

? Du kan kontakte udvalget med 
forslag, viden og inputs på 
mailadressen: tr@dmpf.dk

Se video med 
TR-udvalgets medlemmer



Becifringsklaver bind 1-6
Akkordspil med melodi
... af Jens Stig Olsen  

Dansk Sangs store serie om at spille klaver efter becifring består af 6 bind. 
Bind 1-3 omhandler becifringsspil uden melodi med fokus på akkordspil med 
strums, fill-ins og andre musikalske virkemidler. Bind 4-6 omhandler becif-
ringsspil med melodi, hvor du fx kan lære at spille melodien med akkordbryd-
ninger eller integrere den ufuldkomne dominant. Foruden melodispil med 
 becifring behandler bøgerne gehørspil og harmonisering i dur og mol. 
De 6 bind indeholder en lang række kendte sange og mange forskellige 
 stilarter.

Der medfølger både cd og dvd som hjælp til indstuderingen. 
Der er klaverstof til både den mere og den mindre øvede.

Akkordspil med 
strums, f ill-ins og andre 
musikalske virkemidler

BECIFRINGSKLAVER 1

Jens Stig Olsen

Akkordspil med 

strums, f ill-ins og andre 

musikalske virkemidler

BECIFRINGSKLAVER 2
Jens Stig Olsen

Akkordspil med 
strums, f ill-ins og andre 
musikalske virkemidler

BECIFRINGSKLAVER 3

Jens Stig Olsen

bec3_forside.indd   1

15/03/10   10:02:24

BECIFRINGSKLAVER 5

Akkordspil 
 med melodi

Jens Stig Olsen

Spil klaver efter becifringer

Becifringsklaver 6
akkordspil  med melodi

Jens stig Olsen

Omslag.indd   1

20/03/13   15.55

Becifringsklaver 6 · ISBN 978-87-7612-824-1 · Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag 

Becifringsklaver 6 · ISBN 978-87-7612-824-1 · Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag 
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Blokspil og harmoniserede akkordfremmede toner

Her er en version af Livstræet med blokspil, hvor den akkordfremmede tone 

på ’trist’ er harmoniseret, og hvor der lægges et lille fill-in i ’hullerne’.
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Cd-34

Blokspil, harmoniserede akkordfremmede toner og walking bas

Der kan være flere forskellige måder at harmonisere de akkordfremmede 

toner på. Lav gerne både fir- og femklange, hvis det er muligt.

I swing er det endvidere almindeligt at spille vekselbas.
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Blokspil

Livstræet
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Musik: Hans Holm

Tekst: Erik Lindebjerg

Musik og tekst: Copyright © 1988 Edition Wilhelm Hansen AS, København. 

Trykt med tilladelse
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Strumbaseret melodispil
Udgangspunktet for melodispil til Posemandens bil er en umbarytme (strum nr. 3) se Becifringsklaver 1, side 11.

Strum 3
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Strum og melodi
Melodien lægges oveni strum. På den måde bliver melodien således spillet sammen med den karakteristiske umbarytme, som giver sangen dens rette udtryk.
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Strumbaseret melodispil
For at opnå en tæt forbindelse til en bestemt stilart kan vi lægge den pågældende stilarts karakteristiske strum under melodien. På den måde kan vi anvende de strums, som blev gennemgået i Becifringsklaver 1-3 i vores melodispil. Ofte vil det fungere godt at spille en kombination af blokspil og strumbaseret melodispil.

Posemandens bil
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Musik: Henning Hansen
Tekst: Halfdan Rasmussen

Musik og tekst: Copyright © komponist og forfatter

Bog_nye.indd   27
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Læs mere om hele serien 

på dansksang.dk
www.dansksang.dk

admin@dansksang.dk
Tlf. 5070 2667
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Arbejdstidsaftale

Opgave-oversigtssamtalen 
Opgave-oversigtssamtalen (her 
OOS) er et nyt administrativt 
værktøj, som er kommet med 
OK15. Formålet med OOS er, at 
du og din leder sammen afklarer 
hvilke arbejdsopgaver, du skal 
løse i den kommende sæson. For 

de fleste musikskoleundervisere og ledere er det noget 
nyt at skulle i dialog om arbejdsopgaverne hvert forår.  

Hvordan gik den første OOS?
Undervisere fra 22 forskellige musikskoler har svaret på 
en spørgeundersøgelse omkring deres første OOS. Det 
står klart, efter at have læst de mange besvarelser, at 
OOS generelt er blevet afholdt. Samtidige fremgår det af 
hovedparten af besvarelserne, at der har været en god 
dialog mellem ledere og undervisere. Flere giver samtidig 
udtryk for, at deres ledere under samtalen har lagt vægt 
på, at dette første år med OK15 er et ”øve-år”. 
Der er enkelte musikskoler, hvor det halter lidt. Ét sted 
er der fx ikke blevet afholdt OOS. Et andet sted var 
samtalerne planlagt på en sådan måde, at underviserne 
ikke oplevede at få svar på alle deres spørgsmål. Enkelte 
steder har man valgt at slå MUS- og OOS-samtalen sam-
men. Denne strategi er ikke nødvendigvis hensigtsmæs-
sig, da indhold og formål i de to samtaler er ret forskel-
lige. 

Halvdelen af de adspurgte undervisere mener, at de efter 
OOS har fået et udmærket overblik over deres arbejds-
opgaver for den kommende sæson. Den anden halvdel 
synes derimod ikke, at de kan gennemskue, om arbejds-
opgaver og arbejdstid hænger sammen. Flere fra denne 
sidste gruppe påpeger dog, at de ved skemalægningen 
fik et væsentligt bedre overblik. 

Konklusion på spørgeundersøgelsen 
Besvarelserne er generelt positive i forhold til, hvordan 
dialogen mellem ledelse og underviser har fungeret. 
Det tyder på, at musikskolens ledere og lærere på de 
adspurgte skoler generelt har haft en konstruktiv og 
praktisk tilgang til OOS. Hovedparten af de undervisere, 
som har svaret på spørgeundersøgelsen, giver ligeledes 
udtryk for, at de har fået indflydelse på, hvor og hvornår 
forberedelse og øvning kan udføres. Det oplever de som 
en stor fleksibilitet og en klar tillidserklæring fra ledelsen. 
Der er dog enkelte bekymrende tendenser. Nogle un-
dervisere giver nemlig udtryk for, at de oplever et øget 
arbejdspres i dagligdagen. Enkelte er ved OOS blevet 
præsenteret for et regneark med et antal timer til hver 
enkelt opgave. Det er imidlertid vigtigt at være opmærk-
som på, at et sådant ark ikke i sig selv udgør en opmå-
ling af arbejdstiden. Det er i sidste ende den registrerede 
og præsterede arbejdstid, der sammenholdt med opga-
veløsningen viser, om tildelingen af opgaver passede til 
arbejdstiden. 

Af David Efraim  
Poulsen

Opgaveoversigten 
– det nye ansigt på arbejdstiden
Sammenhængen mellem undervisningstimer og ansættelsesgrad er væk. I stedet beskrives arbejds-
indholdet i en oversigt med opgaver, som skal løses. Det betyder, at musikskolernes undervisere og 
ledere nu årligt skal i dialog om hvilke arbejdsopgaver, der skal løses. Fagbladet MUSIKSKOLEN har 
lavet en rundspørge og taget pulsen på, hvordan det gik med Opgave-oversigtssamtalerne i 2016. Vi 
giver også forberedelsestips til den kommende samtale.
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Hvad gør du, når der ikke er balance i 
opgaveporteføljen?
Oplever du, at du ikke kan skabe balance mellem din 
arbejdstid og de opgaver, du skal løse, kan du bede din 
leder om en om en samtale, hvor problemerne adresse-
res, og der findes en løsning. Mange steder er dette sat i 
system med planlagte opfølgningssamtaler et stykke ind 
i undervisningsåret. Inden samtalen er det en god ide at 
skabe dig et overblik over de uhåndterbare opgaver, så 
du konkret kan beskrive din problemstilling.
Med den nye arbejdstidsaftale er der kommet en øget 
grad af fleksibilitet imellem dine arbejdsopgaver. Du er 
ikke længere ansat til at undervise et bestemt antal elever 
i forhold til din ansættelsesgrad. Det giver nye mulig-
heder i forhold til at justere på alle dine arbejdsopgaver 
også undervisningen inden for den samlede arbejdstid. 
Under Opfølgningssamtalen kan det være hensigts-
mæssigt at afklare, om der er tale om en periodisk eller 
generel ubalance. Ved den periodiske ubalance kan man 
aftale at flytte specifikke arbejdsopgaver til tidspunkter, 
hvor belastningen er mindre. Ved den generelle ubalance 
må der foretages en konkret vurdering af omfanget eller 
indholdet i opgaveporteføljen. 

Eks. på akutte tiltag:
Omfordeling af arbejdsopgaverne inden for din eksiste-
rende arbejdstid 
• Opgaver som fx koncerter og møder justeres
• Dele af undervisningen overtages midlertidigt eller 

permanent af andre
• Funktioner som fx koordinator, faggruppeformand 

eller administrative opgaver afgives 
• Ved udmeldelse af elever overvejes det, om der skal 

tages nye elever ind
• Kompositions- og arrangementsopgaver varetages af 

andre eller udsættes
• Allerede planlagte undervisningsforløb eller projekter 

overtages af andre eller udskydes

Eks. på forebyggende tiltag:
• Tilbud om Opfølgningssamtale ved OOS
• Indføjelse af årlig drøftelse af ”Sammenhæng mel-

lem ressourcer og krav” i MED- eller Samarbejdsud-
valgets årshjul

• Tilbud om målrettede kompetenceløft fx via efterud-
dannelse

• Oprettelse af mentorordning 
• Oprettelse af dialogfora til musikpædagogisk videns-

deling og erfaringsudveksling 
• Udarbejdelse af retningslinjer for stresshåndtering 

Forbered din Opgave-oversigtssamtale
OOS er stadig nyt for mange på musikskolerne, og derfor 
kan det være en god ide at forberede sig ekstra godt. 

Før samtalen
• Bed om at få tilsendt opgaveoversigten før samtalen
• Nedskriv dine ønsker eller udfordringer i forhold til 

dine arbejdsopgaver
• Brug evt. det forrige arbejdsår som pejlemærke 
• Overvej, om du er mere belastet i nogle perioder end 

andre 
• Vurder, om dine arbejdsopgaver og dine kompeten-

cer hænger sammen
• Overvej, om du har brug for efter- eller videreuddan-

nelse 
• Er du usikker på samtalens indhold og forløb, kan du 

aftale med din leder at medbringe en bisidder 

Under samtalen
• Gå til samtalen med en positiv forventning og en 

imødekommende tilgang
• Brug konkrete eksempler fra din dagligdag til at 

underbygge dine pointer
• Bed evt. om en oversigt over arbejdsopgaverne ved 

samtalens afslutning 
• Aftal evt. et tidspunkt for en Opfølgningssamtale ■
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Sangens Hus

En ny musikfaglig jobprofil har sneget sig ind 
i stillingsopslagene de seneste år. Det er især 
det landsdækkende samarbejdsforum Sangens 
Hus, der er begyndt at ansætte sangkonsulenter, 
som arbejder med at styrke sangen i skoler og 
daginstitutioner. Med hvad er en sangkonsulent 
egentlig?

Sangens Hus beskæftiger lige nu 16 sangkonsulenter, 
og meget snart er der behov for flere, lyder det fra 
teamleder Heidi Kudahl. Sangkonsulenterne i Sangens 
Hus arbejder inden for større projekter, der skal styrke 
sangen i henholdsvis folkeskoler og daginstitutioner. Ak-
tuelt er det projekterne Sang, bevægelse og læring, som 

er rettet mod folkeskolen, mens projektet Sangglad har 
daginstitutionerne i fokus. Hensigten med projekterne er 
at give børn og unge et fortroligt forhold til deres egen 
stemme, større sangglæde og mere udviklede musikalske 
færdigheder, og sangkonsulenterne arbejder i projek-
terne tæt sammen med musiklærere og pædagoger i de 
institutioner der deltager i projekterne. Deres fokus ligger 
med andre ord en stor del af tiden hos de voksne. Men 
hvorfor ikke fokusere direkte på børnene?

Praksisnær formidling gør forskellen 
Heidi Kudahl, teamleder for landets første hold af sang-
konsulenter, fortæller: 
”Sangkonsulent-rollen blev defineret i et pilotprojekt, 
som gik forud for Sang, bevægelse og læring. Her ople-
vede vi, hvordan det var muligt at give en række musik-
lærere i grundskolen et betydeligt sangfagligt løft ved at 
arbejde meget praksisnært ud fra princippet ’se det først, 
prøv det selv, lær det fra dig’. Altså at lærerne selv først 

Sangkonsulenterne
kommer! Af Anne Märcher

FOTO: SANGENS HUS
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fik en 1:1 oplevelse af det nye stof og de nye metoder, 
så de kunne gå tilbage og undervise i klasserne med et 
indefra-kendskab til det hele.”
Det besvarer samtidig spørgsmålet om, hvad forskellen er 
på en sangkonsulent og en sangpædagog. Heidi Kudahl 
fortsætter:
”Ofte har man valgt at køre forløb rundt omkring, hvor 
man henter en sangpædagog ind, som kommer et antal 
gange og arbejder med børnene, giver en masse energi 
og får det hele til at klappe. Men bagefter står læreren i 
samme situation som før – i bedste fald med ny inspira-
tion og lidt nyt repertoire, men sjældent med nye redska-
ber at arbejde videre med, og så er man hurtigt tilbage 
ved udgangspunktet. En sangkonsulent er i mange til-
fælde også uddannet sangpædagog, men arbejder på en 
anden måde. Hendes eller hans fokus er at videreformidle 
sin faglige viden, så den sætter lærere og pædagoger 
uden sanguddannelse i stand til at arbejde selvstændigt 
med sang på så højt niveau som muligt. Så ideelt set er 
sangkonsulentens opgave at gøre sig selv overflødig – 
eller i hvert fald undværlig.”

Daginstitutionerne kommer med 
Med A.P. Møller Fondens opbakning til Sang, bevægelse 
og læring kunne Sangens Hus’ nye hold af sangkonsu-
lenter trække direkte på erfaringerne fra pilotprojektet. 
Lidt anderledes forholdt det sig, da Nordea-fonden kort 
efter gav tilsagn om støtte til projektet Sangglad – 100 
certificerede sangprofil-daginstitutioner over hele landet. 
Her var det nødvendigt med et pilotprojekt, hvor sang-
konsulenter og daginstitutionspersonale i samarbejde 
kunne undersøge og definere, hvad der skal til for at ud-
vikle og etablere en langtidsholdbar sangkultur og blive 
en selvkørende sangprofilinstitution.
En af de sangkonsulenter, der har været med i dette 
arbejde, er Stine Bundoline Pedersen. Om det fortæller 
hun:
”Indtil nu har det handlet meget om at få skabt nogle 
rammer og retningslinjer, så vi i teamet er sikre på at 
komme omkring alt det, der er vigtigt at få formidlet 
videre. Fx hvad er et godt basisrepertoire, hvordan kan 
vi arbejde med kvalitet i sangen, puls og rytme og så 
videre”. 8
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Og teamet er vigtigt, understreger Stine:
”Jeg har altid savnet kolleger! I sangkonsulentteamet er 
der endelig nogen at sparre og videndele med, og det er 
jo fantastisk, hvad der er samlet af ressourcer i det team. 
Nu er det hele stadig ret nyt, og da vi arbejder forskellige 
steder i landet, har vi ikke været samlet så mange gange 
endnu, men det er tydeligt, at med viljen til at dele viden 
og erfaringer med hinanden kan vi blive et fagligt super-
team.”

Et trygt rum 
Ude i daginstitutionerne, hvor sangkonsulenterne arbej-
der enkeltvis med det pædagogiske personale, handler 
det rigtig meget om lydhørhed og samarbejde. En vigtig 
pointe i Sangglad er, at hver daginstitution skal udvikle 
sin egen måde at være sangprofilinstitution på. Sangkul-
turen skal være tilpasset stedet – ikke omvendt. Derfor 
taler Stine Bundoline Pedersen om at arbejde ’med en 
konstant finger i jorden’:
”Stemningen er god, pædagogerne er virkelig glade, 
nærmest taknemmelige, for det vi har sat gang i. De 
kan se, at sangen giver mening, og samtidig er flere 
stadig lidt generte og tilbageholdende – det er jo nogle 
nye situationer for dem. Så det er meget vigtigt for mig, 
hurtigst muligt at få skabt et trygt rum, hvor de tør at 
komme på banen i arbejdet med sang, så de kan få lov 
at opleve, at de selv kan, og at det virker. Det er dér, de 
for alvor oplever, hvor meningsfyldt det er.”
”Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at rejsen mod 
sangcertificeringen er en proces, som foregår i samar-
bejde”, fortsætter Stine:
”Som sangkonsulent er det afgørende, at man kommer 
som én der sætter en fælles proces i gang, og ikke som 
én der ved det hele. Jeg har min faglighed, og pæda-
gogerne har deres. Jeg giver sparring, men spejling den 
anden vej er lige så vigtig. Jeg lærer også hele tiden af 
dem”.

En dyd af nødvendigheden 
Formuleringen ”at lære i et trygt rum” går igen, når 
Heidi Kudahl fremhæver endnu en af fordelene ved at 
lade den sangfaglige opgradering foregå ude, hvor den 
virkelige målgruppe – børnene – har deres dagligdag: 
”Når vi ved at børn lærer bedst i trygge relationer, giver 
det god mening at vi retter vores indsats hen hvor de i 
forvejen har de bedste forudsætninger for at lære nyt. 
Der gælder det så om at arbejde i forløb, hvor der er tid 
til at indlejre det nye i praksis og på den måde skabe en 
reel forandring. Punktnedslag virker ikke.”
I folkeskolerne er Sang, bevægelse og læring i fuld 
gang, og til sommer får daginstitutionerne fra Sangglads 
pilotprojekt deres certifikater på, at de kan noget særligt 

med sang. 23 nye institutioner kommer med i Sang-
glad fra september, og så bliver der for alvor bud efter 
sangkonsulenterne. Som i øvrigt blev opfundet, fortæller 
Heidi Kudahl, ved at fokusere på mulighederne frem for 
begrænsningerne: 
”Helt nøgternt har vi jo set på, hvordan man kunne få 
mest sang for pengene. Hvordan kan vi nå flest børn 
og unge med højst mulig kvalitet, når vi netop kun har 
råd til punktnedslag, hvis vi vil sende sangpædagoger 
ud og arbejde direkte med børnene. Det har vist sig, at 
sangkonsulentmodellen fungerer rigtig godt. Lærernes 
og pædagogernes tilbagemeldinger er, at det virker. 
Vi hører igen og igen, at det sangfaglige løft, de får i 
mødet med sangkonsulenterne, har betydet at sangen 
har fået en central plads i deres undervisning og pæda-
gogiske praksis. Og som en ikke uvæsentlig sidegevinst 
har vi med sangkonsulenterne skabt en ny sangfaglig 
jobprofil.” ■

8

Sangens Hus

? Sangens Hus

Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum 
for sang.

Sangens Hus formål er at styrke og udvikle 
sangkultur i Danmark - på alle niveauer og 
indenfor alle genrer. Fundamentet for Sangens 
Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, 
der kan og vil samarbejde om at fremme san-
gen i Danmark gennem videndeling, talentud-
vikling og sangprojekter. Sangens Hus arbejder 
tæt sammen med landets ti regionale sangkraft-
centre om at udvikle og realisere projekter i alle 
egne af landet.

Sangens Hus er støttet af kulturministeriet og 
har i den sammenhæng forpligtet sig på fire op-
drag for sit arbejde: At drive og styrke netvær-
ket af sangkraftcentre, at styrke talentudvikling, 
at udvikle og drive sangprojekter og at drive 
Videncenter for sang. Sangens Hus’ overord-
nede fokus er sang blandt børn og unge.

Sangens Hus er ikke et fysisk hus – ikke endnu, i 
hvert fald. Sangens Hus er et samarbejdsforum, 
bygget af ideer, netværk og fælles interesser og 
drevet af ønsket om at skabe et åbent fælles-
skab for sangen i al sin mangfoldighed.

Læs meget mere på sangenshus.dk
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Udgivelser

En brugsklaver/brugsguitarbog, med redskaber 
til at huske og spille udenad til populære fæl-
lessange og evergreens.

Grundlæggende handler bogen om, hvordan 
man spontant kan akkompagnere til sange, 
sanglege m.m. Det være sig slagere, ever-
greens, børnesange eller fødselsdagssange.
 
Formålet er, at man på kort tid kan finde frem 
til, hvilke akkorder/akkordrundgange der pas-
ser til den enkelte sang.

Bogen læses bedst siddende ved et klaver, spil-
lende de viste akkordskemaer.

Vi er i krydsfeltet mellem teori og praksis i 
form af trinlære og gehørspil. 

Forfatteren er underviser, dirigent, musiker, 
kursusinstruktør og foredragsholder.

Andre udgivelser af Stefan Teilmann Laub 
Nielsen:
•   Det spiller – rytmisk sammenspil med hele 

klasser
•   Det spiller 2 – mere rytmisk sammenspil 

med hele klasser
•   Stavspil og sang – akustisk sammenspil til 

indskolingen

Udgivelsen er muliggjort med støtte fra 
KODA´s kulturelle midler.

Forfatter: Stefan Teilmann Laub Nielsen
Fotos: Søren Hytting

Pris: 
Bog (spiralryg, 82 sider), kr. 280,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

Se mere på
www.rytmisksammenspil.dk
www.stefan-nielsen.dk

DJ

250 nyredigerede versioner af sange fra de 
tidligere års udgivelser af SANGBOGEN no. 
1-4, med fokus på den rytmiske musik, inden 
for kategorierne

•   Dansk Pop-Rock-Beat
•   Danske Evergreens
•   Udenlandske Pop-Rock-Beat
•   Udenlandske Evergreens

Becifreret melodilinje med underlagt tekst.

Redaktion: Vagn Nørgaard, Jens Povlsen og 
Jakob Faurholt
Omslag: Per Arnoldi

Pris:
A5-bog med spiralryg (418 sider), kr. 449,- (vejl.)

Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk

DJ

Spil spontant
- uden noder

Sangbogen Greatest

http://www.dansksang.dk
http://www.rytmisksammenspil.dk
http://www.stefan-nielsen.dk
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Stillingsannonce

Violinlærer og Tværfløjte-
lærer til Guldborgsund  
Musikskole 
Violinlærer
Vi søger en glad, idérig og sprudlende violinlærer pr. 1. august. 
Vi forventer at du kan møde eleverne på det niveau de er, samt 
kunne imødekomme deres ønsker i forhold til repertoire og 
aktiviteter. Vi er meget åbne over for nye pædagogiske idéer og 
tiltag, og ansøgeren får rig mulighed for at kunne sætte sit eget 
personlige præg på stillingen. 

Stillingen indeholder sammenspil, og er placeret om torsdagene. 
Ugentlig arbejdstid, 8/37.

Tværfløjte
Vi søger en lærer til at undervise i tværfløjte fra 1. august. 
Undervisningen, som er på 8/37, er placeret på torsdage, og 
består af instrumentalundervisning, deltagelse i sammenspil 
samt blæserklasseundervisning på en folkeskole sammen med 
andre musikskolelærere. Vi søger en lærer med god energi og 
hørt humør.

Ansættelsesvilkår: Efter gld. overenskomst. 8 timer pr. uge. 
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2017

Mere information: Vedr. begge stillinger, kan fås ved henven-
delse til Musikskoleleder, Allan Gardersøe, aga@guldborgsund.dk

Ansøgningsfrist: 14. maj 2017

Samtaler: Uge 23 og 24

Ansøgningsprocedure: Send din ansøgning til  
musik@guldborgsund.dk, og vedhæft her din ansøgning  
og dit CV. Vi tager kun i mod elektroniske ansøgninger.

Mere om Guldborgsund Kommune: 
Guldborgsund Kommune har pr. 1. august 2015 indført røgfri 
arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på  
www.guldborgsund.dk 
 

Klaver og værkstedslærer søges 
til Randers Musikskole
Til undervisning af klaverelever og til sammenspilsværk-
sted med elever fra 0. til 3. klasse søges inspirerende 
og engageret underviser med et veludviklet ”AM” gen. 
Undervisningen forventes afholdt i musikskolens egne 
lokaler samt ude på enkelte folkeskoler.

Stillingen er på ca. 20/37 timer om ugen og er til besæt-
telse den 1. august 2017.

Ansøgningsfrist er torsdag den 1. juni 2017.  
Ansøgning med relevante bilag skal sende på e-mail til 
jet@randersmusikskole.dk

Samtaler vil foregå fredag den 16. juni 2017 på Randers 
Musikskole.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst 
mellem KL og FMM, og i overensstemmelse med den 
indgåede arbejdstidsaftale på Randers Musikskole.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til musik-
skoleleder Jens-Erik Thomsen på telefon 86401955.

Gentofte Musikskole søger en eller to lærere i violin, musikkarrusel 
og strygersammenspil pr. 1/8-17
Stillingen kan søges delvist eller samlet. I alt drejer det sig om en stilling på 28/37. Vores normperiode strækker sig 
over 40 uger, fra 10/8-17 til og med 22/6-18, heraf er der undervisning i 35 uger. Den samlede stillings arbejdstid er 
placeret mandag - torsdag.

Vi søger en eller to konservatorieuddannede lærere, som kan undervise i violin og strygersammenspil, og som evt. 
kan arrangere for strygerorkester.

Vi lægger vægt på, at vores kommende lærer(e) kan varetage undervisning på højt niveau, men samtidig også kan 
og har lyst til at undervise nybegyndere. Vores kommende lærer(e) skal også kunne varetage sammenspil på for-
skellige niveauer.

Af personlige kompetencer søger vi en eller to lærere, der er initiativrige, energiske, engagerede, samarbejds- 
orienterede og nytænkende og som har lyst til at indgå i strygerfaggruppen og bidrage til at udvikle strygerområdet 
i sig selv og som en del af Musikskolen som helhed.

Løn og ansættelsesforhold efter musikskolelærernes overenskomst (FMM/KL)

Ansøgningsfrist 15. maj 2017 kl. 9.00. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 23. maj 2017 og onsdag den 24. 
maj 2017 begge dage i tidsrummet kl. 10 - 13. 
Ansøgning med dokumentation for uddannelse samt CV sendes til musik- og kulturskoleleder Ulla Clausen på mail: 
ulc@gentofte.dk. 
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt venligst souschef Lars Henning Jensen på tlf.: 3998 5080. 
Du kan læse mere om Gentofte Musikskole her: http://www.kulturskolerne.dk/forside/gentofte_musikskole

mailto:musik@guldborgsund.dk
http://www.guldborgsund.dk
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent

Beregning af arbejdstiden i en 
normperiode

Ulempegodtgørelsen – for arbejde 
på ubekvemme tidspunkter

En ny opgave er kommet ind i musikskolernes årscyklus:  
For hver normperiode, typisk d. 1/8 til d. 31/7, skal arbejdsti-
den for lærerne beregnes. Vi møder ind imellem den opfattelse, 
at årsnormen for en fuldtidsansat musikskolelærer er præcis 
1924 timer som på store dele af det øvrige arbejdsmarked. Det 
er imidlertid ikke korrekt; på musikskoleområdet svinger tallet 
en smule fra år til år, idet arbejdstiden beregnes på flg. måde:

Bruttotimetallet:
Antallet af kalenderdage i året ganges med 7,4 timer. 
Lørdage, søndage og søgnehelligdage fratrækkes med 7,4 timer 
pr. dag. I nogle kommuner er der herudover aftalt ekstra, 
arbejdsgiverbetalte fridage, typisk 1. maj og/eller grundlovsdag. 
Disse fratrækkes ligeledes med 7,4 timer, med mindre de i det 
aktuelle år falder på en dag, som i forvejen er en fridag. 
Frem til dette punkt må man altså tage en kalender for det på-
gældende år i brug og konkret tælle antal dage af ovenstående 
kategorier for at finde brutto-timetallet for året.
Deltidsansattes timetal beregnes ved at gange brutto-timetallet 
med ansættelsesbrøken (bruttotimetal *x/37).

Nettotimetallet:
Når bruttotimetallet er fundet, fratrækkes 5 ugers ferie, evt. 6. 
ferieuge, hvis læreren har valgt afvikle denne ved en nedskrivelse 
af årsnormen, samt evt. afspadsering fra foregående normperiode. 
Det samlede timetal udgør grundlaget for tildeling af opgaver 
for den enkelte lærer, som drøftes ved opgaveoversigtsam-
talen (se artikel på s. 16), og for fastlæggelse af det arbejds-
skema, som læreren arbejder efter, evt. med nærmere aftale 
om mulighed for fleksibilitet, og som danner grundlag for 
opgørelse af den præsterede arbejdstid. ■

Ulempegodtgørelsen gives for arbejde i tidsrummet kl. 17-06 
eller på weekenddage og søgnehelligdage (hele døgnet), jule-
aften fra kl. 14 og grundlovsdag fra kl. 12. Godtgørelsen gives 
for ALT arbejde (undervisning, oprydning, møder, koncerter 
osv.) i de nævnte tidsrum, dog ikke for de dele af arbejdsti-
den, hvor det er aftalt, at læreren kan placere arbejdet efter 
eget ønske. Sker der uforudsete hændelser, som forsinker 
lærerens mulighed for at forlade arbejdsstedet efter kl. 17, 
medregnes tiden som arbejdstid, og der beregnes ulempe-
godtgørelse.
Dette kræver, at der på skolen er et system, som kan opsamle 
og registrere lærernes arbejdstid på en måde, så det sikres, at al 
ulempegodtgørelse kan beregnes korrekt.

Hvad består ulempegodtgørelsen i?
Ulempegodtgørelsen beregnes som et tillæg på 25 % af netto-
timelønnen. 
Hvis lærer og leder er enige om det, kan ulempegodtgørelsen 
i stedet gives som afspadsering. Der gives i så fald 25 % af 
tiden som afspadsering – eller med andre ord: Der gives 15 
min. afspadsering for hver times arbejde i tidsrum, som udløser 
ulempegodtgørelse. 

Hvem bestemmer?
Både læreren og lederen kan fastholde, at ulempegodtgørel-
sen udbetales, idet en aftale om afspadsering kræver enighed 
mellem lærer og leder. Retten til at få udbetalt sin ulempegodt-
gørelse er individuel, så der kan ikke indgås kollektiv aftale om 
afspadsering af ulempegodtgørelse. ■

Konkret beregning af 
arbejdstimetallet for 
skoleåret 2017-2018

Se Arbejdstidsaftalens 
§ 1 og 2

DMpF's video om ulempe-
godtgørelse - udbetaling 
eller afspadsering

Se Arbejdstidsaftalens 
§ 8



Du sidder nu med den trykte udgave af  
MUSIKSKOLEN foran dig, men du kan finde endnu 

flere artikler, udgivelser & annoncer på 

http://musikskolen.dmpf.dk/ 
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Kontingentfrihed første år  
til Dansk Musikpædagogisk 
Forenings medlemmer

Forbrugsforeningen har indført kontingent-
frihed i de første 12 måneder for alle nye 
medlemmer. 

Det betyder, at medlemmer af Dansk  
Musikpædagogisk Forening får det første  
års medlemskab helt gratis.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

