Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad

MUSIKSKOLEN
#6 | 2017 | 31. årgang

INTERVIEW MED
KULTURMINISTER
MET TE BOCK

2017
Udgives af:
Dansk Musikpædagogisk Forening
Nørrebrogade 45 A 3. tv.
2200 København N
Telefon: 35 35 63 33
dmpf@dmpf.dk
www.dmpf.dk
Gironr.: 4 02 62 84

Indhold
”Musik er en vigtig del af det,
at være menneske”............................................. 4
”Instrumentalpædagogikken skal udfordres,
ellers udvikler den sig ikke ................................. 10

Telefontid:
Alle hverdage 9-12
ISSN: 2446-0540 (trykt udgave)
ISSN: 2446-0559 (online)

“The Perfect Match?” ....................................... 16

Redaktør:
Dan Johnsen (DJ), dan@dmpf.dk
Redaktionssekretær:
Inger Bjerrum Bentzon

Samarbejde styrker musiklæreruddannelserne .... 20

Ansvarshavende:
Ole Helby
Grafisk tilrettelæggelse:
Skabertrang
www.skabertrang.dk

Udgivelser ......................................................... 20

Forside: Mette Bock
Foto: Henning Hjorth
Annoncer:
musikskolen@dmpf.dk

Debatindlæg ..................................................... 22

Tryk:
Skabertrang
www.skabertrang.dk
Næste blad udkommer:
Mandag den 8. januar
Næste deadline for artikler/læserbreve o.l.
Mandag den 27. november
Vejledende deadline for annoncer:
Torsdag den 7. december

2

Løn & Vilkår ...................................................... 23
Synspunkter i MUSIKSKOLEN udtrykker ikke nødvendigvis foreningens
eller bladets holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage
mindre redaktionelle rettelser/forkortelser i uopfordret indsendt
materiale. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

nummer 6 • 2017 • Musikskolen

Leder

Ole Helby

Mette Bock vil ikke
tvangsfusionere
T VANGSFUSIONERE
de kunstneriske uddannelser
Det kom bag på mange, da en rapport om de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet i
oktober landede med en anbefaling om at samle de eksisterende uddannelsesinstitutioner i en national kunstnerisk
uddannelsesinstitution under én rektor. Scenariet omfatter
en samlet national uddannelsesinstitution bestående af de
syv nuværende statslige kunstneriske uddannelser under
Kulturministeriet samt Forfatterskolen, Det Jyske Kunstakademi og Det fynske Kunstakademi. Scenariet indbefatter dermed også de fire danske musikkonservatorier.
Med rette blev den i øvrigt omfattende rapports anbefaling genstand for en storm af protester, ikke mindst fra de
berørte uddannelsesinstitutioner side. Fra politisk hold tog
ordførerne fra S og DF uden tøven afstand fra rapportens
centrale anbefaling om en tvangssammenlægning af de
videregående kunstneriske uddannelser under kulturministeriet. Det er da også svært at forstå, hvordan Henrik
Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium i København, som ene mand var udpeget af kulturministeren til
denne uriaspost som faglig udreder, kunne analysere sig
frem til en anbefaling om en ny struktur, hvor den faglige
udredning af indholdet i uddannelserne og den geografiske dimension er skubbet i baggrunden til fordel for en
model, der først og fremmest giver mening, når den sættes ind i et regneark.
Kulturminister Mette Bock har meget rosværdigt taget
konsekvensen af den berettigede kritik. Således har ministeren klart og tydeligt meldt ud, at der ikke bliver taget
politisk initiativ til at tvangsfusionere de kunstneriske uddannelser. Det er ikke det samme som, at overvejelserne
om de kunstneriske uddannelsers situation og fremtid er
lagt død. Mette Bock lægger således op til, at alle med
interesse i de kunstneriske uddannelser nu vil bidrage til
diskussionen om de helt konkrete opgaver, som kalder på
løsninger.
I DMpF mener vi, at det engagement og den store energi,
som fremkomsten af rapporten har udløst, nu skal transformeres til konstruktive drøftelser om de udfordringer,
som de kunstneriske uddannelserne står over for. Vores
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anbefaling er, at man ikke går efter en samlet løsning,
men ser på kunstområderne hver for sig. Det betyder ikke,
at det tværkunstneriske samarbejde er aflyst. Tværtimod.
Samarbejdet skal blot funderes med et ligeværdigt udgangspunkt i de faglige miljøer, som eksisterer på de respektive kunstarters selvstændige uddannelsesinstitutioner.
DMpF anerkender, at der er en økonomisk udfordring,
som skal håndteres i takt med, at bevillingerne svinder
ind, sådan som en flertal i folketinget har besluttet det.
Helst så vi, at besparelserne blev rullet tilbage, men sker
det ikke, hvad der pt. ikke er udsigt til, er det nødvendigt
med en tilpasning af aktiviteterne på de kunstneriske uddannelser under kulturministeriet. DMpF anbefaler i den
situation, at der som det første tages stilling til uddannelsesindholdet og prioriteringen heraf. Herefter kan strukturen drøftes.
Kulturminister Mette Bock bør således hurtigst muligt
påbegynde arbejdet med at få analyseret, vurderet og
beskrevet det uddannelsesindhold, der skal prioriteres
inden for de respektive kunstarters uddannelsesområde
med henblik på at opfylde behovet på det arbejdsmarked,
som de studerende skal uddannes til. DMpF anbefaler, at
der laves en samlet analyse og beskrivelse af uddannelsesindholdet på de fire musikkonservatorier. Der skal i særlig
grad sættes fokus på musikpædagogiske uddannelsesretninger, som musikkonservatorierne fortsat har svært ved
løfte set i forhold til de krav, der stilles, når de studerende
efterfølgende skal ansættes som musikskolelærere. Som
en del af analysen bør det overvejes om musikkonservatorierne fortsat skal være placeret under Kulturministeriet.
Tidligere er en række kunstneriske uddannelser blevet
overflyttet til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som
samlet set repræsenterer væsentligt større kompetencer
i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold. Hertil kommer, at musikkonservatorierne aldrig har
fået opbygget en forskningstradition, hvorfor der er opstået et stort efterslæb i forhold til forskning og vidensindsamling. En overflytning til Uddannelses- og Forskningsministeriet kunne i den sammenhæng give nye muligheder
for at få indført forskning på musikkonservatorierne. ■
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FOTO: HENNING HJORTH

”MUSIK er en vigtig
del af det, at være
menneske”

Interview med kulturminister Mette Bock

Af Dan Johnsen

På en smuk solskinsdag i september besøgte
”MUSIKSKOLEN” kulturministeriet, hvor vi
fik mulighed for at stille nogle spørgsmål til
kulturminister Mette Bock.
Se også videoklip fra interviewet på
http://musikskolen.dmpf.dk/ og
http://musikskolenforalle.dk/
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Vi er meget glade for, at ”MUSIKSKOLEN”s læsere kan
blive bekendt med kulturministerens syn på musikskoleområdet og har noteret os et par positive udmeldinger
- blandt andet i ministeriets nyligt udsendte pressemeddelelse med overskriften:
”Kulturministeren vil styrke musikskolernes tilbud i hele
landet.”
Du har også udtalt dig om musikskolernes vigtighed i
forhold til musikkens plads i samfundet - og vigtigheden
af at sikre musikskolernes fremtid.
Blandt andet efterlyser du en fornyelse, så der kan blive
rettet op på ”den socialt skæve sammensætning af musikskolernes elever”.
Og samtidigt ønsker du en styrkelse af de musikpædagogiske uddannelser.
Man kunne eksempelvis styrke praktikordningerne,
hele den teoretiske del samt den musikpædagogiske
forskning?
nummer 6 • 2017 • Musikskolen

”Lad mig allerførst fortælle, at alle min tre børn – der nu
er voksne – med stor fornøjelse har benyttet sig af musikskolens tilbud. Derfor er jeg klar over, at mange ting skal
”spille sammen”, for at eleverne skal få glæde af undervisningen. Det er ikke nok, at forældrene sender børnene
i musikskole, hvis der ikke samtidigt er en opfølgning fra
hjemmets side. Man kan heller ikke regne med, at det
samme tilbud passer til alle børn.
Jeg er meget glad for musikskoletænketankens rapport
om musikskolerne i Danmark, hvor folk med indsigt i området er kommet med nogle anbefalinger om fremtidens
musikskole.
Det næste, der skal ske, er, at jeg skal drøfte rapporten
med Folketingets øvrige partier og Kommunernes Landsforening. Kommunerne er jo meget vigtige samarbejdspartnere, eftersom det er her, tingene skal forankres. Der
forestår altså en vigtig samtale på det politiske niveau,
hvor vi skal drøfte, hvad der kan gøres.
Jeg bliver nødt til at sige, at man ikke skal forvente, at
problemerne løses ved at tilføre flere økonomiske ressourcer. Vi skal finde ud af, hvilke udfordringer musikskolerne står overfor lige nu. De nuværende rammer for
musikskolernes virksomhed er jo eksempelvis udformet
i forhold til den tidligere folkeskolelovgivning, og samtidigt er borgernes adfærdsmønstre ændret.”

I Haderslev kommune giver man alle børn tilbud om
instrumentundervisning, så det handler måske om at
tilrettelægge tingene på en ny måde.
Omkring de musikpædagogiske uddannelser nævner
rapporten også nogle ting, vi bliver nødt til at kigge
på; både for så vidt angår konservatorieuddannelserne
og når vi uddanner lærere og pædagoger, må vi se på,
hvilke kompetencer der er brug for. Mange konservatoriestuderende har en drøm om en levevej som udøvende
kunstnere, men eftersom mange også kommer til at
undervise på musikskolerne, skal uddannelserne ruste
dem bedst muligt til det.
Vi skal også tænke på efteruddannelsen af de musikpædagoger, som allerede er i gang med at undervise på musikskolerne – så også dér er der noget at tage fat på!”
8

Det vil sige, at såfremt man skal rette op på ”den socialt
skæve sammensætning af musikskolernes elever” og
styrke de musikpædagogiske uddannelser, skal det ske
inden for de eksisterende økonomiske rammer?
”Ja, og rapporten peger på forskellige muligheder, som
jeg meget gerne vil diskutere.
For eksempel er det er absolut ikke tilfredsstillende, at
kun 7% af de skolesøgende børn frekventerer musikskolerne – det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
Der er også en social skævhed i sammensætningen af
eleverne, det skal også ændres.
Rapporten stiller spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde begynderelever enkeltundervisning,
altså: én lærer, ét barn.
Måske kunne man i stedet oprette små hold – det sociale
betyder jo rigtigt meget, ikke mindst for de yngste – og
så derfra lade eleverne gå videre til soloundervisning. Det
synes jeg er vigtigt at få drøftet.
Et område, som måske er lidt underbelyst i rapporten, er
relationen til folkeskolen. Vi har jo fået en ny folkeskolelov, som betyder at børnene tilbringer flere timer på
skolen. Jeg kan godt forstå, at det gør det vanskeligere at
få musikskolen passet ind i hverdagen. Jeg synes, at man
skal prøve at kigge på nogle af de kommuner, som har
haft succes med et tæt samarbejde mellem folkeskole og
musikskole.
Musikskolen • nummer 6 • 2017
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8 Hvad tænker du om DMpF’s overordnede vision: ”Alle
børn skal lære at spille i musikskolen” - og ser du nogle
muligheder for at få flere børn til at gå i musikskole?
”Jeg tror, den vigtigste forudsætning er et tættere samarbejde med folkeskolen; hvis børnene ikke kan finde vej
til musikskolen, må musikskolen finde vej til folkeskolen.
Jeg tror, man på den måde kan få en bedre kvalitet i musiktilbuddet. Det er jo netop det, den nye folkeskolelov
giver mulighed for – og opfordrer til.
Man kan se, at de steder, hvor man allerede er i gang
med samarbejdet, får man fat i rigtigt mange børn.”
Vi kommer ikke uden om at tale økonomi...
Ifølge den nyligt udgivne rapport fra musikskoletænketanken er deltagerbetalingen for musikundervisning
stigende. Hvordan harmonerer det med ønsket om, at
flere skal kunne deltage i musikskolernes tilbud - og har
det nogen sammenhæng med statsrefusionens størrelse?
”Vi må tale økonomi ud fra det, som er virkeligt – og
virkeligheden er, at der ikke er nogen tegn i sol og måne
på, at der skulle komme flere økonomiske ressourcer fra
staten. Det statslige tilskud er kun en meget lille del af
musikskolernes samlede økonomi. Det synes jeg, man
skal være ærlig omkring.

6

Men jeg vil gerne være med til at drøfte, hvordan fremtidens betalingsmodeller skal skrues sammen.
Der er selvfølgelig familier, for hvem det kan være svært
at give deres børn mulighed for at deltage i musikskolens tilbud. Vi må undersøge, om der er brug for nogle
nye betalingsordninger. Jeg tror dog ikke, at den største
forhindring for flere børn i musikskolen er økonomien.”
Du nævner, at der skal være samtaler med de øvrige politiske partier. Ser du nogen mulighed for en aftale med
undervisningsministeren om det gensidige samarbejde?
”Det skulle i så fald være, fordi man havde forhåbninger
om at tvinge tingene igennem centralt; at man ikke kan
finde de lokale løsninger. Men jeg er jo liberal og går
meget kraftigt ind for lokalt selvstyre! Derfor mener jeg,
at man i første omgang skal tale med kommunerne om,
hvorvidt der er nogle barrierer for, at man kan få mere
luft under vingerne i forhold til samarbejder i flere kommuner.”
En mulighed kunne være at igangsætte forsøgsordninger
og pilotprojekter rundt i landet. Eller er der måske helt
andre veje at gå?
”Det er der allerede frihed til at gøre i dag, og hvis der
er nogle forhindringer i forhold til det, lytter jeg gerne.

nummer 6 • 2017 • Musikskolen

8

”Jeg havde aldrig
troet, at jeg
kunne blive ramt
af en blodprop”
SE KIRSTENS HISTORIE PÅ SAMPENSION.DK/MAGASIN

Vidste du, at cirka 1 ud af 4 får brug for deres pensionsordning, inden de når pensionsalderen? Alvorlig sygdom
og stress rammer ofte tilfældigt, og vi taler ikke så meget
om det, når det sker. Men rigtig mange kommer igennem
kriser og tilbage på arbejdsmarkedet. I Sampensions
online magasin, stiller vi denne gang skarpt på det gode
arbejdsliv og de bump, der kan opstå undervejs.
Læs mere på sampension.dk/magasin

Interview

inden jeg konkluderer på, hvordan det skal gøres, vil jeg
i meget gerne dialog med uddannelsesinstitutionerne.
Musikskoletænketanken har også peget på emnet, som
vi tager alvorligt.”
I sin rapport gør musikskoletænketanken opmærksom på
nogle problemer omkring pålideligheden af opgørelsesmetoderne i forbindelse med de data, musikskolerne har
indrapporteret til Danmarks Statistik.
Kan kulturministeriet på nogen måde medvirke til at løse
de problemer?
”Ja, det kan vi! Det kom bag på mig, at der er problemer
i den retning, men det er et arbejde, der vil blive igangsat. Vi skal have viden for at kunne lovgive, og vi bliver
selvfølgelig nødt til at have pålidelige tal. Den opgave
skal løses.”
Er du enig i, at kunststøttesystemet bør efterses/kulegraves/omstruktureres, så det kan blive mere gennemskueligt for brugere, politikere og lægfolk – og samtidig
frigjort for eventuelle habilitetsproblemer?

Kulturminister Mette Bock

8 Men jeg har svært ved at se, at vi kan løse problemerne
fra Christiansborg; løsningerne skal findes på det lokale
niveau. Men jeg kan ikke udelukke at der kan være ting,
som vi skal se på fra statsligt hold, og det er jeg selvfølgelig helt åben overfor.
Vi må lade os inspirere af de steder, hvor tingene allerede
fungerer. Vilje og engagement betyder meget – ikke
mindst, når vi taler om musik.”
Vil du arbejde for, at konservatorierne skal indføre musikpædagogisk forskning målrettet til vor tids musikskoleundervisning og kræve, at musikkonservatorierne målretter
de musikpædagogiske uddannelser til det arbejdsmarked, der findes på musikskolerne?
”Vi skal kigge på de kunstneriske uddannelser til næste
år, og se på, om der er behov for reformer. At få tænkt
didaktik og pædagogik ind i uddannelserne er noget af
det, man skal have sin opmærksomhed rettet imod. Men

8

”Vi skal have kigget hele kunststøttesystemet igennem,
og jeg har en 10-punktsplan for, hvad jeg gerne vil nå
i min tid som minister, hvor kunststøtten er et af de
områder, jeg meget gerne vil se på. Man skal altid huske,
at det, som egentlig er tænkt godt og har virket tidligere,
kan trænge til justeringer, ændringer og nye tanker. Det
behøver ikke at være en kritik af dem, som fandt på det
nuværende system – men derfor kan der godt være brug
for småjusteringer eller mere gennemgribende reformer.
Nu ”trykprøver” vi systemerne og ser, om det fungerer
efter hensigten.”
Det var spørgsmålene. Var der emner, vi ikke nåede – har
du noget, du gerne vil tilføje?
”Jeg synes, at musik kan rigtig, rigtig mange ting. Dels
kan den give os en stor glæde i vores liv – det kan jeg
konstatere i forhold til mine egne børn – men musikken
kan mere end det; et barn lærer hurtigt, at hvis du skal
blive dygtig til at spille et instrument, så bliver du altså
nødt til at øve dig. Du bliver simpelthen nødt til at bruge
noget tid på det. Og den indsigt i, at man bliver nødt til
at bruge tid på noget, for at det skal blive godt, er en
erfaring og en indsigt, som jeg mener, at børn også kan
bruge i rigtig mange andre sammenhænge. Musik er
for mig ikke blot noget, der handler om kreativitet eller
om fritid eller om underholdning – musik er også vigtig i
mange andre af livets sammenhænge.” ■
nummer 6 • 2017 • Musikskolen

Se mere på
webshop.ewh.dk

Af Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk

Hvem tæller for
… når musik i åben skole
skal finde takten

NYHED

Redigeret af Vagn Nørgaard,
Jens Povlsen og Jakob Faurholt

Sangbogen 5
Sangbogen 5 indeholder ca.
320 sange inden for kategorierne:
• DANSK TRADITION
(salmer, sange, viser
og evergreens)
• JUKEBOX
• DANSK OG INTERNATIONAL
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.

Vejl. pris kr. 449,00 inkl. moms

UDKOMMER 10. november 2017

Hvem tæller for? er en ’hands-on’-bog, der
i teori og praksis tager hånd om det faktum, at
åben skole-samarbejdet i musik rummer store
udfordringer både fagligt, didaktisk, pædagogisk, samarbejdsmæssigt, organisatorisk og
ledelsesmæssigt.
Indhold
• Folkeskolers musiklærere og skolepædagoger.
• Musikskolers undervisere inden for alle områder.
• Ungdomsskoler.
• Konservatorier og professionshøjskoler.
• Fri- og efterskoler.
• Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre
og andre med interesse for åben skole i musik.

NYHED

240 sider
Vejl. pris
kr. 299,00
(inkl. moms)

Hvem tæller for? sigter mod det fælles afsæt,
hvor det almenpædagogiske, det innovative og
det kunstneriske spiller sammen.

UDKOMMER 10. november 2017
Af Linda Vilhelmsen

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

Vejl. pris kr.
299,00 inkl.
moms

Interview
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”Instrumentalpædagogikken

skal udfordres, ellers udvikler
den sig ikke"
Det mener forsker i instrumentalpædagogik ved Århus universitet Øyvind
Lyngseth. Han oplever, at der mangler en kritisk diskussion af instrumentalpædagogikken i Danmark: ”Det er en hæmsko for den naturlige udvikling af
faget”, siger han.

Af David Efraim
Poulsen

Instrumentalunderviseren som blev forsker
Bratschisten Øyvind Lyngseth fra Århus har netop afsluttet sin Ph.d.-afhandling om instrumentalpædagogikkens vidensgrundlag. Forskningsprojektet er blevet til i
et velfungerende samarbejde mellem Århus Universitet
og Det Jyske Musikkonservatorium. Med sine mere end
tyve års erfaring som instrumentallærer på musikskolen
har Øyvind Lyngseth et ganske godt erfaringsgrundlag
at arbejde ud fra. Siden har han taget en kandidatgrad
i filosofi, og det var her, han blev opmærksom på flere
grundlæggende problemstillinger i instrumental-pædagogikken. Særligt sammenhængen mellem viden og
kunnen gjorde ham nysgerrig. ”Min interesse går på at
undersøge forudsætningerne for den instrumentale viden, som vi baserer vores undervisning og vores musiske
kunnen på”, siger Lyngseth og forklarer: ”Det kommer
fx til udtryk, når man vejleder strygereleven i, hvordan
buen skal holdes eller sangeleven i, hvordan støtten skal
anvendes.”
Hvad er instrumentalpædagogik?
Instrumentalpædagogikken er den del af musikpædagogikken, der knytter sig direkte til undervisningspraksis
på instrumentet. Den bygger på den viden, som ligger
bag musikerens kunnen. Lyngseth undersøger i sin
forskning, hvordan viden skabes i undervisningssituationen og i musikerens praksis.

10

”Musikerens viden om sin kunnen
er kun delvist bevidst, og når den
skal forklares, kommer man ofte
til kort”, siger han. Det kaldes for
”tavs viden”, og den er væsentlig
for instrumentallærerens valg. At
blotlægge en sådan viden er ikke kun et
spørgsmål om at kunne forklare og
begrunde sin undervisning. Der
findes et endnu dybere lag
af viden, som er styrende
for den måde, vi vælger
at anvise og forklare
på. ”Det er noget,
der ”spiller bag
vores ryg” på en
anonym og skjult
måde”, forklarer
Lyngseth og
fortsætter:

Foto: Nils Rosenvold
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”Forskningen er vores mulighed for at stille fagligt kvalificerede kritiske spørgsmål til disse ubevidste automatvalg
og gøre dem bevidste, så de kan både deles og ændres.
På den måde bliver lærerne og de studerende i stand til
at foretage individuelle, velunderbyggede valg i stedet
for bevidstløs reproduktion”, siger han. En antagelse,
man ofte møder ifølge Lyngseth, er følgende: ”Spiller du
godt, så skaber du også gode elever”, men det behøver
ikke at være tilfældet. Instrumental kunnen er ikke det
samme som instrumental viden, og viden er afgørende,
hvis instrumental kunnen skal formidles og blive til læring
hos de studerende og hos underviseren selv.

musikkonservatoriet. Her anvendes mesterlæreprincippet,
som Lyngseth beskriver som en unik undervisningsform
med mange fordele. ”Det er ikke selve metodevalget,
men i højere grad tilgangen til instrumentalpædagogikken, som er afgørende for, om de studerende inspireres til kritisk dialog om praksis med deres lærere og
hinanden”. Han mener, at vi bør sikre, at professionen
er i konstant udvikling gennem en kontinuerlig dialog
mellem forskning og praksis. Lyngseth påpeger, at ”Når
forskning udfordrer indgroede rutiner, giver det modstand, men det inspirerer også til at bruge sund fornuft
og analysere egen praksis med mulighed for fornyelse.”

Forskning udfordrer vanetænkningen
Når Øyvind Lyngseth under sine foredrag stiller spørgsmålet ”Hvad bygger du din praksis på?”, er svaret ofte:
”Jeg spiller sådan, fordi jeg mener, det er sådan, musikken skal spilles!” eller ”Det fungerer bedst for mig,
derfor gør jeg det på denne
måde!”. Men, spørger
han: ”Har alle elever
det bedst med at
gøre det lige som
dig? Og, hvad er
baggrunden for dit
valg?”. Han oplever
desværre ret ofte,
at vi instrumentallærere har svært ved
at tage kritisk stilling
til vores egen praksis.
Instrumentallærernes
undervisningskompetencer grundlægges for de
flestes vedkommende på

Derfor skal vi udvikle instrumentalpædagogikken
Den instrumentalpædagogiske forskning har ifølge
Øyvind Lyngseth ikke gjort meget væsen af sig i Danmark. Det er måske også derfor, at den instrumentalpædagogiske udvikling på musikkonservatorier, MGK og
musikskoler ikke har flyttet sig grundlæggende over de
sidste mange årtier. Det på trods af, at der findes mange
pionerer, ildsjæle og dygtige fagfolk, som utrætteligt arbejder med at udvikle og nytænke musikpædagogikken
og metoderne generelt. Kigger man på undervisningstilbud og instrumentalpædagogiske materialer, afspejler
det med små variationer samme tendens: ”Hver lærer,
sin instrumentskole”. Lige nu ved vi ikke, om denne
instrumental-pædagogiske tilgang er den bedste, for som Lyngseth siger, ”Vi mangler en
bred kritisk dialog om praksis”, og han
fortsætter: ”Det er helt afgørende
med en videnskabelig funderet
forskning som fundament,
når instrumentallærerne
indbyrdes skal i dialog om
instrumentalfaglige valg. 8
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8 Hvis dialogen ikke hviler på et sagligt og fagligt kvalificeret grundlag, kommer det udelukkende til at handle om
personlig smag eller hvilken instrumentaltradition, man
vedkender sig […] Og i denne sammenhæng bør færdigheder ikke være en autoritet i forhold til viden – det bør
snarere forholde sig omvendt.”
Faglig ensomhed er usund for instrumentallærerne
Manglen på instrumentalpædagogisk forskning er lidt
overraskende, da instrumentalpædagogikken er det
mest basale uddannelsesredskab på musikkonservatorier, MGK og musikskoler. Ifølge Øyvind Lyngseth har
denne mangel flere uheldige konsekvenser. For det første
fastholder manglen på en kollektiv dialog om instrumentalpædagogikken lærerne i en faglig ensomhed. ”Når
vi ikke kan dele vores tanker og overvejelser, isolerer vi
os og bliver personligt sårbare. Det svækker den faglige
selvtillid og kan i værste fald give stress-symptomer”,
siger han og fortsætter: ”For det andet hæmmer den
manglende indsigt udviklingen af fælles platforme og
fora til videndeling eller netværk til dialog om instrumentalpædagogiske problemstillinger”. Lyngseth gør
opmærksom på, at etnografisk forskning anskueliggør,
at læring opstår gennem deltagelse i praksis. Han mener,
at vi bør imødegå den faglige ensomhed hos den enkelte
lærer gennem en kollektiv læreproces i praksis. Forskning
kan bryde den stilstand, vi har oplevet inden for instrumentalpædagogikken og skabe læring og udvikling af
professionen. ”Jeg mener, at lærerne og de studerende
har brug for en videnskabelig ballast […] Det er nødvendigt, at lærere og studerende indgår i læringsfora, hvor
de opøver og anvender evnen til kritisk stillingtagen til
egen og andres instrumentalpædagogiske praksis.”
Forskning kan trække, men politikerne skal skubbe
Lyngseth har ikke noget præcist bud på, hvordan rammerne omkring den instrumental-pædagogiske forskning skal være i fremtiden. Han er dog overbevist om,
at ”den instrumentalpædagogiske forskning skal tage
sit udgangspunkt i praksis på musikkonservatorierne”.
Han pointerer, at en afgørende forudsætning er, at vi når
frem til en kollektiv erkendelse af, at der er brug for at
udvikle instrumentalpædagogikken. Den erkendelse skal
ske på alle niveauer lige fra individ- over institutionelt og
til politisk niveau. En anden pointe, Lyngseth peger på,
handler om forskernes kvalifikationer. Han oplever det
som relevant, at forskerne har en bred uddannelsesmæssig baggrund med indsigt som musikere, musikpædagoger og med en akademisk uddannelse fra universitetet.
”Det er en fordel, når musikkonservatorierne samarbejder med universiteterne”, siger han ”Det skaber en god
balance mellem praksis og videnskab”. Det økonomiske
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fundament, som også er afgørende for, om forskningen
kan udvikle sig, er ikke mindre komplekst. Der er rift
om fondsmidlerne, og derfor er det utrolig svært for et
smalt område som instrumentalpædagogik at tiltrække
sig økonomisk støtte. De lovgivningsmæssige rammer,
politikerne har udformet omkring forskningen, er forskellige for de forskellige ministerier. På universitetet er det et
politisk krav, at der forskes, på musikkonservatorierne er
det frivilligt.
I Norge er der fokus på instrumentalpædagogisk
forskning
Hvis vi kigger ud over Danmarks grænser, virker nabolandet Norge særligt interessant. Her eksisterer flere inspirerende eksempler på instrumentalpædagogisk udviklingsarbejde. Norsk kulturskoleråd har etableret Norsk
Netværk for Kulturskolerelateret forskning. Formålet med
dette samarbejde er ifølge hjemmesiden at ”fremme
forskning og formidling af forskning samt fremme
kontakten mellem forskellige typer højere uddannelse,
forskningsfelter og kulturskoleområdet”. Et andet tankevækkende eksempel er organiseringen af musikkhøgskolen, Norges svar på Danmarks musikkonservatorium.
Musikkhøgskolen er en del af universitetet, hvilket har
resulteret i en levende instrumentalpædagogisk forskning
nummer 6 • 2017 • Musikskolen

og et etableret forskermiljø inden for musikområdet.
Norges Musikkhøgskole påpeger på deres hjemmeside
vigtigheden af at øge de ansattes bevidsthed og udvikling gennem kunstnerisk og videnskabelig forskning inden for musik, musikpædagogik og musikterapi. På deres
hjemmeside findes over hundrede forskningsprojekter fra
2012 og fremefter - flere specifikt inden for instrumentalpædagogisk forskning.
Forskning er en værdiskabende investering i fremtiden
Øyvind Lyngseth mener, at vi skal have en undersøgende
tilgang til, hvad instrumentalpædagogisk forskning
skal indeholde. ”Et godt eksempel til inspiration”, siger
han, ”er Netværk for Humanistisk Sundhedsforskning
på Århus universitet ved professor Uffe Juul Jensen. Her
indsamles viden fra hele samfundet fx sundhedsfaglige
diskussioner fra kronikker og artikler af antropologer,
læger, sociologer, filosoffer, samfundsvidenskabelige
forskere, osv. Alle disse problemstillinger drøftes i et
forum bestående af repræsentanter fra alle sundhedsfaglige interessegrupper. Der er således en levende, kritisk

debat på fagområdet.” På musikkonservatorierne findes
til sammenligning udvalget FOKU (FOrskning og Kunstnerisk Udvikling) bestående af konservatoriets ansatte.
”Vi skal åbne det meget mere op […] Der skal indgå
fagfolk fra mange områder, fx neuromusikologer, sociologer, antropologer, psykologer osv., der alle har en faglig
interesse i musik”. Øyvind Lyngseth oplever allerede nu
en stor interesse i forskermiljøet, når han fortæller om
sit forskningsprojekt. Han ønsker gennem sin forskning
at sætte fokus på behovet for at udvikle en egentlig
instrumentalpædagogik, der hviler på et humanistisk velkvalificeret vidensgrundlag. Hans håb er, at fagområdet
kan se udviklingspotentialet og vil prioritere til fordel for
instrumental-pædagogikken fremadrettet. Øyvind Lyngseth lægger stor vægt på, at forskning ikke er vigtigere
end praksis. ”Tvært imod er det netop samspillet mellem forskning og praksis, som skaber den dynamik, der
sikrer en kontinuerlig udvikling af faget i tråd med nyeste
viden” siger han og tilføjer: ”Husk, at selv om kritik gør
ondt, det mærker jeg i mit eget arbejde, så bringer det
dig videre med en øget indsigt og en dybere forståelse
personligt og fagligt.”
8
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8
Øyvind Lyngseth er uddannet bratschist og har arbejdet
i symfoniorkestre i Norge og Danmark samt undervist på
violin og bratsch i 21 år. Lyngseth har ligeledes en Bachelor i filosofi fra Aalborg Universitet (2006), en Cand.
Mag. i filosofi fra Aarhus Universitet (2009) og er Ph.d.studerende ved Aarhus Universitet, ARTS, 2014 med
afhandlingen Strygerspillets epistemologi (vidensgrundlag). Afhandlingen kan læses på Det Kongelige bibliotek
– www.kb.dk – efter, at den er forsvaret. Ph.d.-forsvaret
finder sted den 15. december 2017, kl. 13.00 på Aarhus
Universitet og er åbent for alle interesserede.
Det er muligt at booke et foredrag med Øyvind Lyngseth,
f.eks. i forbindelse med kultur- og musikskolernes pædagogiske dage, kurser eller workshops. Dette kan gøres
via hjemmesiden www.lyngseth.dk ■
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Speciale

Arkivfoto/Peter Vadum

“THE PERFECT MATCH?”
- Forudsætninger for et vellykket samarbejde mellem
folkeskole- og musikskolelærere
Langt de fleste gange går det ifølge en undersøgelse
foretaget af cand.pæd. og musikskolelærer Lisbeth Buhl
rigtig godt, men ikke altid. Her er to meget forskellige
oplevelser af samme projekt:
Af Birgitte Schade
Musik til alle, El Sistema, Musik i Børnehøjde, Blæs på
musikken... Folkeskolereformen har sat turbo på samarbejdet mellem musikskole og folkeskole. Men hvad sker
der, når et projekt rammer undervisningslokalet og skal
omsættes til gode og bæredygtige samarbejder mellem
musikskolens og folkeskolens lærere/ pædagoger?

16

“Gennem vores samarbejde har vi fået et fantastisk
indblik i hinandens kompetencer og hvordan vi sammen
kan få det hele til at gå op i en højere enhed, nemlig at
vores elever får det maksimale udbytte af musikundervisningen.”
“Jeg følte, at jeg blev sendt ud på en tømmerflåde i
vindstyrke 10.”
nummer 6 • 2017 • Musikskolen

Hvilke faktorer er med til at afgøre, om mødet bliver en
succes, og hvilke forudsætninger skal være til stede for
at opnå et vellykket samarbejde mellem folkeskole og
musikskole? Det er nogle af de spørgsmål, Lisbeth Buhl
har set nærmere på i sit speciale “The Perfect Match?”.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i samarbejdsprojektet Den kulturelle rygsæk version 1 og i, hvordan projektet blev oplevet af dem, der skulle sørge for at føre projektet ud i livet. I dette tilfælde 11 lærere fra folkeskole/
friskole (FL) og 4 lærere fra musikskolen (ML).
Et samspil af kompetencer
”Gennem vores samarbejde har vi fået et fantastisk
indblik i hinandens kompetencer og hvordan vi sammen
kan få det hele til at gå op i en højere enhed; nemlig at
vores elever får det maksimale udbytte af musikundervisningen.” (FL).
Lisbeth Buhls undersøgelse viser, at samspillet af lærernes kompetencer har en altafgørende rolle for, hvordan
de forskellige undervisningsforløb lykkes. Om lærerne
bestemmer og planlægger lige meget er ikke altafgørende
for samarbejdet. Det er først og fremmest kendskabet til
hinanden og anerkendelsen af hinandens kompetencer,
der betyder noget, for det er i dette relationsfelt, der let
opstår misforståelser og konflikter mellem de involverede.
Undersøgelsen viser endvidere, at både ML og FL skal
være i besiddelse af musikfaglige, musikdidaktiske og
pædagogiske kompetencer, for at der kan skabes et
velfungerende samarbejde, og at et fuldstændigt fravær
af kompetencer indenfor et eller flere af disse områder
skaber store problemer i samarbejdet.
Kompetenceområdet defineres under ét som kompetencen i musikpædagogisk projektledelse.
Musikfaglig og instrumental kompetence
- At mestre sit instrument og kunne videreformidle færdigheder både musikalsk og gennem mundtlig instruktion.
“Og så er det jo en gave uden lige at få et menneske ind,
der kan trylle med sit instrument... Og hun er rigtig god til
at performe. Hun er så levende, og samtidig giver hun jo
ikke på nogen som helst måde køb på, hvad hun mestrer
på sit instrument, så vi får også den der dybe og intense
oplevelse af et instrument, der tryller.” (FL om ML).
Ovenstående er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at
man i samarbejdet finder veje, der kan udnytte musikskolelærerens kompetencer som musiker og fagperson. At
det giver noget ekstra til undervisningen, når musikskolelæreren træder ind i undervisningslokalet, ikke kun som
underviser, men også som musiker. At samarbejdet kan
skabe magiske øjeblikke.
Musikskolen • nummer 6 • 2017
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Den kulturelle Rygsæk
Den kulturelle Rygsæk er et tværkulturelt
undervisningsforløb for alle skolebørn fra 0.-10.
kl. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet har
til formål at styrke børn og unges kulturelle
ballast, herunder at give dem musikalske erfaringer med æstetiske og innovative læreprocesser. Musikdelen af projektet henvendte sig på
undersøgelsestidspunktet til elever i 1.- 3. kl. og
bestod bl.a. af en koncert med folkemusikorkestret Phønix efterfulgt af 5 undervisningslektioner, hvor lærere fra grundskole og musikskole
samarbejdede om at lære eleverne at spille 2 af
de numre, de hørte til koncerten.

Folkeskolens musiklærer behøver på ingen måde at have
de samme musikfaglige kompetencer som musikskolens
lærer, men er der et fravær af musikfaglige kompetencer
kan det være problematisk i forhold til at opnå fælles
forståelse for, hvordan man skal arbejde med musikken.
Eksempelvis havde en af de deltagende lærere indstuderet en af projektets sange uden at overholde de pauser,
der var i nodeforlægget. Dette vanskeliggjorde udførelsen af undervisningen, og eleverne blev aldrig i stand til
at spille i forhold til sangens puls og rytme.
Musikdidaktisk kompetence
- At kunne planlægge, udføre og evaluere undervisningen.
”Det er forberedelsen det hele hænger på ... og mødet!”
(ML).
Megen af den viden og kunnen, den enkelte lærer har,
er indlejret i selve måden at undervise på. Noget man
på baggrund af sin erfaring og viden bare gør uden at
tænke over det. I samarbejdet mellem lærere, der kommer fra forskellige undervisningskulturer, er det derfor
utrolig vigtigt, at de er i stand til at reflektere over og
sætte ord på deres praksis: på deres forventninger, deres
mål med undervisningen, deres prioriteringer m.m.
”Vi havde jo helt konkret et møde, hvor vi fik arrangeret, at alle fire lærere var det samme sted... Det var ikke
meningen, at vi skulle lave fire ens forløb, slet ikke, men
vil lod os inspirere af hinanden indbyrdes, og de ideer,
der kom fra den ene lærer, de kom det andet forløb til
gode[...] Så var der forberedelsen. Når vi nærmede os hver
enkelt lektion, planlagde vi det ene forløb og evaluerede
efter den lektion og planlagde før næste lektion.” (ML)
Et af de undervisningsteams, der i særlig grad oplevede et positivt samarbejde, hvor alt gik op i en højere
enhed, havde også en høj grad af kommunikation om

8
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Speciale

Pædagogisk kompetence
- At kunne indgå i og skabe relationer til
andre, herunder at kunne varetage gruppeklasseledelse.
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sbeth Buhl

“Det handler rigtig meget om for mig at
lære at involvere en hel gruppe, at få en
gruppe til at arbejde parallelt [...] At der
ikke er nogen, der sidder passiv og venter,
fordi det er roden til alt ondt, og det er
virkelig nyt for mig at kunne involvere
alle på den måde.“ (ML).
De velfungerende teams bestod ikke
udelukkende af garvede undervisere
med masser af kompetencer indenfor
klasseledelse, men de var alle i stand
til at anerkende og lære af hinandens
faglige og menneskelige kompetencer,
hvilket hjalp dem til at klare pædagogisk vanskelige situationer.
En af de helt store udfordringer for
mange af lærerne, var at skabe læringsrum, der kunne inkludere børn,
der havde det svært, men i de teams
hvor lærernes pædagogiske kompetencer supplerede hinanden, lykkedes
det at skabe velfungerende undervisningsforløb med “hjertevarmende
erfaringer”.

Lisbeth Buhl
/ au241400
Studienr. 20064918
Holgersen
Vejleder Sven-Erik
Skriftligt speciale
slag
192.000-240.000 an
slag
Omfang 215.307 an

Specialeforside

“Vi har nogle stykker (problematiske børn), men vi forsøger at styre
det sådan, at dem, vi så får, virkelig
bliver succeshistorier, at vi gør en
forskel for dem.” (FL).
Nogle elever havde tilknyttet støttepædagog, men i de tilfælde, hvor
lærere og støttepædagoger ikke på
forhånd havde afklaret, hvordan
man bedst kunne hjælpe børnene,
blev manglende kommunikation et
stort problem, som førte til særdeles vanskelige situationer for alle involverede parter.

8 undervisningen. Lærerne inspirerede hinanden, nye ideer
kom til, og ideerne blev omsat til undervisningsforløb,
der rettede sig specifikt mod de enkelte klasser. Det var
dog ikke alle lærere, som evnede eller interesserede sig
for denne del af samarbejdet, og i de tilfælde, hvor der
i et undervisningsteam samlet set var et stort fravær af
musikdidaktisk kompetence, opstod der let misforståelser
og frustrationer.
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Tid, retningslinjer og mål
“Målsætningen er meget ambitiøs i forhold til, at børnene
har kulturel rygsæk i 5 timer. Hvis alle de elementer skal
med, skal de jo have 5 timer i mindst 5 måneder.” (ML).
Lisbeth Buhls undersøgelse viser, at et godt projektsamarbejde ikke kun er afhængigt af kompetente, engagerede
nummer 6 • 2017 • Musikskolen

og dygtige lærere. Også en række ydre faktorer som tid,
retningslinjer for samarbejdet og realistiske målsætninger
har stor betydning for det vellykkede samarbejde. For
eksempel oplevede flere FL, at der ikke blev afsat den
fornødne tid til møder i forbindelse med planlægning og
evaluering af undervisningen.
Målene for projektet var meget ambitiøse og undervisningsmaterialet var generelt for svært for målgruppen.
Dette skyldtes formodentlig, at der ikke havde deltaget
hverken ML eller FL i den arbejdsgruppe, der havde udarbejdet de overordnede rammer for projektet, herunder
undervisningsmaterialet. Endvidere manglede lærerne
retningslinjer og forslag til, hvorledes samarbejdet skulle
foregå i praksis. Det var op til hvert enkelt team at finde
frem til en samarbejdsform, der kunne fungere.
Det gode samarbejde
På trods af de ydre vanskeligheder, der var forbundet
med projektet, lykkedes det i langt de fleste tilfælde lærerne at få etableret et godt og frugtbart samarbejde.
“Så det har jo været både menneskeligt, musikalsk og
pædagogisk et virkelig dejligt forløb... Fordi det jo har
svinget så godt.“ (FL).
Lisbeth Buhls undersøgelse viser, at det vellykkede
samarbejde mellem folkeskole og musikskole i høj grad
er muligt, og at der er store gevinster at hente for alle
involverede parter, men det kræver at
• der er formuleret realistiske mål for projektet
• der er udarbejdede materialer, der passer til
målgruppen
• der er udarbejdet tydelige retningslinjer for
samarbejdet
• der er opbakning til projektet både i grundskoler
og i musikskole
• både musiklærere og folkeskolelærere har de
fornødne kompetencer.
Hvis du har lyst til at vide mere om specialet, kan du
kontakte Lisbeth Buhl direkte på lisbethbuhl@aarslevnet.dk
eller telefon 21 45 91 80.
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BLÅ BOG
Lisbeth Buhl
Musikskolelærer, underviser i blokfløjte, sammenspil,
hørelære/ Music Mind Games, musik for 0-9årige,
musik i specialbørnehave, babysalmesang og obligatorisk musik i folkeskolen.
Uddannelse: Musiklærer 1988 fra DFM med blokfløjte og EM/hørelære, cand.pæd. i didaktik (musikpædagogik) fra DPU (AU) i 2016.
Øvrigt: Medlem af bestyrelsen i Musik før ni, Dansk
Hørelæreforening (frem til nedlæggelsen i 2016) og
forfatter til ”Tag fat på blokfløjten” 1 (2006) og 2
(2008), Dansk Sang.

Holst, F. (2010). Faglighed, interaktion og samarbejde.
Evaluerings- og udviklingsrapport. Dan-Mus projektet
2009/2010. Lokaliseret 12.9.2016 i: http://www.finnholst.dk/pjt/DANMUS-RAPPORT_Finn%20Holst_2010.pdf
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http://skolemix.dk/ ■
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Musikuddannelser

Samarbejde styrker
musiklæreruddannelserne
Latter, glæde, netværk, refleksion,
nye kompetencer og fokus på
skolebørnene, det er der kommet ud af et pilotprojekt som blev
realiseret i et samarbejde mellem
Professionshøjskolen Metropol i
Af Mette Thue
København, Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium (DKDM), elever fra syv skoleklasser på tre Frederiksbergskoler og Sangens Hus.

Nu spirer praksissamarbejder på tværs af musiklæreruddannelser, og opfordringen lyder derfor på at få skrevet
praksisbaserede fællesmoduler ind i studieordningerne
for musiklæreruddannelserne på bachelorniveau.

LÆS HELE ARTIKLEN PÅ
http://musikskolen.dmpf.dk

Udgivelser

LYT!
Om samspil i organisationer.
LYT! præsenterer en anderledes måde at
tænke organisationer på. Idéen er, at et musisk
mindset og evnen til at lytte gør organisationsarbejde mere helhedsorienteret – med
plads til at dygtiggøre sig, improvisere og være
nærværende. Det handler om at tænke som
en musiker og lade teamet arbejde som et
orkester.
Lige fra processen i øvelokalet og frem til den
sidste performance handler det om samspil
mellem mennesker. For orkesteret såvel som
organisationen.
Bogen fortæller om, hvordan forskellige organisationer som eksempelvis Topdanmark, Tivoli
og Business Region Aarhus arbejder musisk.
Desuden fortæller de tre dirigenter og orkesterledere Phillip Faber, Allan Bo Jørgensen og
Jens Johansen om, hvordan de får korets og
orkesterets mange stemmer til at klinge som
en fælles helhed.
Forfatteren er cand. mag. i musikvidenskab.
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Målgruppe: Ledere og medarbejdere, som
ønsker inspiration til at skabe en ”velklingende
organisation”.
Forfatter: Merethe Klint
Redaktion: Rikke Finland
Pris: Bog (196 sider), kr. 239,Forlag: Forlaget Klint
www.meretheklint.dk
DJ
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JULESANGE FOR PIGEKOR 1
Med serien Sange for pigekor ønsker man at
fokusere på bredden i ligestemmig sang og
præsentere de bedste satser fra DR PigeKorets
repertoire.
Julesange for pigekor er en del af denne serie,
og i dette første bind finder man arrangementer af både originalkompositioner og kendte
julemelodier.
Denne sangbogsserie vil præsentere et udvalg
af satser og arrangementer fra DR´ s bugnende
nodearkiv, til inspiration for andre ligestemmige kor.
Alle satser er sunget af enten DR PigeKoret
eller DR JuniorKoret. Der er noter til alle
sange.

De 8 julesange:
1. Luk julefreden ind
2. Mit hjerte altid vanker
3. Juletræet med sin pynt
4. Stjernen lyser over Betlehem
5. Have Yourself a Merry Little Christmas
6. Barn Jesus I en krybbe lå
7. Drømte mig en lille drøm
8. Dejlig er jorden
Redaktion: Phillip Faber og Jakob Faurholt
Pris:
Hæfte, 46 sider, kr. 89,Forlag: Wilhelm Hansen
webshop.ewh.dk
DJ

Just Sing It! 1
5 rytmiske korsatser på dansk for blandet kor (SATB/SSATB)
Just Sing it! 1 er første nummer i en ny serie
for rytmisk kor, og indeholder fem nyere popsange på dansk i 4-5-stemmige arrangementer
med akkompagnement.
De næste udgivelser i serien vil omhandle
Sange på engelsk og et hæfte udelukkende
med a cappella-arrangementer.
Dette hæftes indhold:
• Sanseløs (Julie Maria & Søren Huss)
• Vi er helte (Peter Bjørnskov)
• Overgir mig langsomt (Mads Langer/Boe
Larsen & Morten Woods)

• Uden forsvar (Marie Key & Andreas Sommer)
• Ikke mere tid (Andreas Keilgaard/Søren
Schou & Shaka Loveless)
Arrangør: Line Groth
Pris:
Hæfte, 64 sider, kr. 89,- (vejl.)
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.webshop.ewh.dk
DJ

ORGELBOGEN
Canon
Gennem et langt komponistliv har Per
Nørgaard haft et tæt forhold til orglet.
På denne udgivelse spiller organisten Jens E.
Christensen både Orgelbogen; en samling
af kortere orgelstykker (fra perioden 1955 til
2014) egnet til kirkebrug, samt Canon; et værk
præget af uendelighedsrækken og Nørgaards
arbejde med ”gyldne snit” (1970-71).

Pris:
CD, kr. 139,50,- (vejl.)
Forlag: DACAPO
www.dacapo-records.dk
DJ

Komponist: Per Nørgaard
Organist: Jens E. Christensen
Orgel: Vor Frelsers Kirke

Musikskolen • nummer 6 • 2017
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Debatindlæg

Kommentar til leder
i ”Musikskolen” nr. 5 2017
Ole Helby har i det seneste nummer af ”MUSIKSKOLEN”
en leder, som han mener i sit udgangspunkt er en god
og stærk måde at organisere MGK-området på. Ole
Helby er dog også bekymret, fordi han – med henvisning
til de organisationsændringer der er påbegyndt i MGK
Sjælland – ser en tendens til centralisering. Som leder af
MGK Sjælland ville jeg dele Ole Helbys bekymringer, hvis
de vel at mærke baserede sig på realiteter.

land. Der vil i fremtiden fortsat være et MGK til stede på
hele Sjælland og Lolland-Falster, og vi er i gang med at
udforme et mere mangfoldigt undervisningstilbud for de
fremtidige kursister. Også nogle af de områder, der hidtil
har været ”hvide pletter på landkortet” vil blive inddraget i samarbejdet.
Jeg vil se frem til, at den nye institution kan blive præsenteret i ”Musikskolen” sidst på efteråret.

MGK Sjælland centraliserer IKKE sine aktiviteter. Tvært i
mod skal den væsentligste grund til den igangværende
omorganisering netop findes i ønsket om at gøre MGK
Sjælland til en virkelig regional institution, og ikke en
institution bestående af små isolerede mini-MGK’er.
Derfor arbejder vi med nye placeringer, samt nye roller og
virkeområder for afdelingerne.

Alt dette kunne Ole Helby have fået at vide hvis han
havde ulejliget sig med at undersøge sagen på en kvalificeret måde, og ikke forfaldt til at ophøje bange anelser
og løse rygter til sandheder. Jeg står altid til rådighed og
Ole Helby og alle andre interesserede kan bare at ringe
mig op.

Udover løbende drøftelser med Statens Kunstfond forhandler vi i øjeblikket med en lang række interessenter
og kommende partnere om det fremtidige MGK Sjæl-

Thomas Winther
Leder af MGK Sjælland

Kære Thomas Winther
Jeg forstår på din kommentar til min leder i MUSIKSKOLEN 5 2017, at beslutningen om at nedlægge MGK afdelingerne i Slagelse og Guldborgsund er begrundet i, at du
gennem længere tid har arbejdet på en omorganisering
af MGK Sjælland. I så fald burde planerne have været
lagt åbent frem til drøftelse blandt regionens musikskoler, inden den endelige beslutning om nedlæggelse af
afdelingerne blev ført ud i livet. Særligt burde Slagelse og
Guldborgsund kommuner have været inddraget seriøst
i overvejelserne; her har man gennem årene investeret
meget i de musikalske grundkurser, ikke kun økonomisk,
men også med et stort lokalt engagement. Der er opbygget værdifulde samarbejder i forhold til det lokale kul-
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turliv, som pludselig ødelægges. Fremgangsmåden kan
derfor ikke undgå at blive bemærket i det kommunalpolitiske bagland i de berørte kommuner. På den måde slides
der helt unødigt på den politiske forståelse og opbakning
til de musikalske grundkurser. Jeg undrer mig således
over, at netop Køge Kommune og Køge Musikskole,
som hører blandt pionererne i udviklingen af de danske
musikskoler og med en stor tradition for samarbejde
og dialog med andre musikskoler, kan glemme den helt
basale kommunikation og dialog, før så store ændringer
føres ud i livet.
Ole Helby
nummer 6 • 2017 • Musikskolen

LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Lokal løndannelse på musikskoleområdet
Igennem en lang årrække har vi på musikskoleområdet – i
lighed med øvrige kommunalt ansatte medarbejdergrupper
– været omfattet af en aftale om lokal løndannelse. I korthed går det ud på, at en del af lønnen for den enkelte medarbejder fastsættes og udvikles ved individuel forhandling.
I en del overenskomstforlig i de første år efter indførelse at
lokal løndannelse afsattes der midler til lokale lønforhandlinger ved de centrale overenskomstforhandlinger, men ved
de senere overenskomstfornyelser er dette ikke sket. Det
ændrer imidlertid ikke ved, at der fortsat skal gennemføres
lokale lønforhandlinger eller ved, at både musikskolelæreres og -lederes løn løbende bør udvikles gennem lokale
lønforhandlinger. Det fremgår da også af gældende aftale
om lokal løndannelse, at ” Der er i overenskomstperioden
midler til rådighed til lokal løndannelse”, ligesom det fremgår, at der som udgangspunkt forhandles en gang årligt.
Det er væsentligt at bemærke, at dette på lærerside gælder
for musikskolelærere – ikke for øvrige kulturskolelærere, idet
de ikke er omfattet af musikskolelæreroverenskomsten og
derfor heller ikke af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Tillidsrepræsentanten har således ingen forhandlingsret for
disse øvrige kulturskolelærere og repræsenterer dem i øvrigt
heller ikke på andre områder overfor skolens ledelse.
Langt de fleste kommuner har udfærdiget en forhandlingsaftale med frister for indlevering af lønforslag mv., som man
både som leder og tillidsrepræsentant (TR) kan gøre sig
bekendt med og anvende.
Lønforhandlinger for musikskolelærere
For musikskolelærernes vedkommende er forhandlingsretten uddelegeret til den lokale TR, ligesom det i stort set alle
kommuner er musikskolens leder, som har forhandlingsretten vedr. lærerlønsforhandlinger. Det giver ledere og TR to
løbende opgaver:
1. Ved alle nyansættelse af musikskolelærere, også ved
vikariater, skal der foretages en lønforhandling. I den
forbindelse skal man sikre sig, at man kender til tidligere
ansættelser, bl.a. under overenskomst for musikskolelærere, så man får lagt den korrekte erfaringsdato ind i ansættelsen, og så man sikrer sig, at al relevant erfaring og
andre kvalifikationer tages i betragtning ved lønindpla-
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cering i forbindelse med ansættelsen. Indtil en lønaftale
for en nyansat lærer er underskrevet af begge parter,
kan der således kun udbetales løn à conto, og denne
må efterfølgende rettes til i overensstemmelse med
forhandlingsresultatet. Lønforhandlingen bør dog som
udgangspunkt være gennemført, inden den nyansatte
tiltræder stillingen og kan jo i øvrigt være afgørende for,
om den udvalgte ansøger ønsker at modtage tilbuddet
om ansættelse.
2. Der gennemføres årlige lønforhandlinger, som omfatter alle skolens musikskolelærere. Ved tilbagevendende,
årlige lønforhandlinger sikrer man bedst muligt, at man
bevarer overblikket over de midler, som iht. det såkaldte
råderumspapir kan være til rådighed for forhandlingen,
ligesom man fremmer en gennemtænkt, saglig og rimelig fordeling af lønkroner lærerne imellem.
Musikskoleledere og -mellemledere
Også musikskolernes ledelse er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. For deres vedkommende beror
forhandlingsretten centralt i organisationen, og DMpF tager
da også årligt initiativ til talrige lønforhandlinger. Også her
er det imidlertid vigtigt, at man som leder eller mellemleder
holder sig orienteret om kommunens forhandlingsaftaler
og -procedurer og henvender sig til os, hvis man oplever, at
lønudviklingen er gået i stå på et for lavt niveau eller hvis
det er for længe siden, man sidst har fået forhandlet sin løn.
Man kan som leder vælge selv at tage en lønsamtale eller en
forhandling med sin overordnede. Forinden kan det være en
fordel at tage en forberedende samtale med DMpF, så man
husker at få alle aspekter belyst. Under alle omstændigheder skal der i sidste ende en underskrift fra organisationen
på den endelige aftale, og det er som oftest DMpF, som
gennemfører selve forhandlingen.
Alle aftaler fremsendes til DMpF
Alle lønaftaler for ledere sendes til DMpF til underskrift, ligesom resultaterne af lærerlønsforhandlingerne fremsendes til
sekretariatet.
Sekretariatet står i øvrigt til rådighed for assistance, råd og
vejledning i det omfang, man ønsker det. ■
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Sæt
i kalenderen

Dansk Musikpædagogisk Forening, Nørrebrogade 45 A 3. tv., 2200 København N

DMpF’s landsmøde 2018 afholdes d. 21. april
på Skanderborg Park Hotel og Konference.

musikskolenforalle.dk

