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Leder Ole Helby

Med udvekslingen af krav mellem de kommunale 
arbejdsgivere (KL) og de kommunalt ansatte lønmod-
tageres fagforeninger, som fandt sted den 12. decem-
ber 2017, blev forhandlingerne om en fornyelse af de 
kommunale overenskomster pr. 1. april 2018 skudt i 
gang.

Allerede længe inden kravsudvekslingen fandt sted, var 
arbejdsgiverrepræsentanter uden med riven, idet man 
særligt på statens område begyndte at stille spørgs-
målstegn ved retten til frokostpauser som en del af den 
overenskomstfastsatte arbejdstid. Efterfølgende blev det 
om muligt endnu mere useriøst, da innovationsminister 
Sofie Løhde meldte bredt ud, at de offentligt ansatte får 
for meget i løn. Det er klart, at den slags løse påstande 
er med til at opbygge en konfliktstemning. Resultatet har 
da også været, at konfliktberedskabet er blevet pudset 
af i et større omfang, end vi har set ved optakten til 
tidligere overenskomstforhandlinger. Det betyder ikke, 
at man på nuværende tidspunkt kan sige noget om, 
hvorvidt der reelt er en risiko for, at det hele ender med 
et sammenbrud og en efterfølgende konflikt på det of-
fentlige område. Faktum er dog, at de offentlige arbejds-
givere på det toneangivende statslige område har udvist 
en hidtil uhørt aggressiv adfærd i optakten til forhandlin-
gerne om OK18. Det forekommer hverken hensigtsmæs-
sigt eller klædeligt. 

I vores egne forhandlinger på musikskoleområdet er 
der ikke lagt op til det store drama. KL´s krav til over-
enskomsten for musikskolelærere, overenskomsten for 
musikskoleledere og aftalen for tjenestemandsansatte 
musikskoleledere er til at overse. KL har således holdt 
sig til at fremsætte fem enslydende krav. Det femte krav 
er til gengæld et forbeholdskrav, der gør det muligt for 
KL at fremsætte forslag inden for emneområder, hvor vi 

i Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musik-
skoleområdet (FMM) har fremsat forslag. Vores krav er 
er mere traditionelt opdelt i krav til overenskomsten for 
musikskolelærere og krav til overenskomsten for musik-
skoleledere, som også omfatter mellemledere og tjene-
stemandsansatte musikskoleledere. Begge kravslister er 
i stort omfang dannet på baggrund af forslag fra med-
lemmerne, hvilket har medvirket til at nuancere kravene, 
som også er vokset i antal i forhold til tidligere. Der bliver 
således tale om omfattende drøftelser og forhandlinger. 
På den anden side skal man ikke tage fejl af, at for-
handlingerne i sidste ende kommer til at koncentrere sig 
om ganske få krav. Hvilke krav, der ender med at nyde 
fremme, afhænger for det første af den økonomiske 
ramme, som fastlægges ved de generelle forhandlinger 
mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, for det andet 
af, hvilke emner vi som parter kan blive enige om at 
fremme.

Forhandlingerne om OK18 skal være færdige senest den 
28. februar 2018. På musikskoleområdet skal overens-
komstforliget herefter til urafstemning blandt DMpF´s 
medlemmer af hhv. gruppen af musikskolelærere og af 
Lederforeningen i DMpF, før den endelige godkendelse i 
givet fald kan finde sted.

Du kan orientere dig nærmere om OK18 på DMpF´s 
hjemmeside.

Godt nytår! ■

OK18
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Musikskolesymposium

6. & 7. oktober afholdt ”Univer-
sität für Musik und darstellende 
Kunst” i Wien et ”musikskole-
undersøgelsessymposium” – det 
første af sin art – i samarbejde 
mellem ovennævnte universitet, 
Den Europæiske Musikskoleunion, 
EMU og Institut für Kulturma-

nagement und Gender Studies under overskriften: 
”Musikskolers fremtid; nutidens udfordringer og 
fremtidens løsninger”.
Der var 150 deltagere fra 25 lande, 3 keynotespeakers 
og 43 forskere og praktikere, der holdt oplæg på 8 ses-
sions fordelt i 6 auditorier. Hver forsker havde på sin ses-
sion typisk et oplæg på 40 minutter, hvorefter der var 10 
minutter til nogle få opklarende, uddybende spørgsmål. 
Efterfølgende debatter måtte pågå i de indlagte kaffe- 
og frokostpauser. 

Konferencens formål og idé var at etablere dialog 
mellem forskere og praktikere i og omkring musiksko-
lemiljøet. Arrangørerne konstaterede, at musikskoler, 
musikundervisning samt samarbejdet mellem musiksko-
ler og grundskoler er et nyt forskningsområde, som det 
er vanskeligt at skabe interesse for. Men der argumen-
teredes for vigtigheden af at få etableret en stærkere 
forbindelse mellem musikskolerne og forskningsmiljøet. 
Arrangørerne håber, at relevante forskningsresultater 
vil føre til bedre lovgivning for musikskoleområdet med 
deraf følgende forbedrede rammevilkår, der vil udmønte 
sig i ny, bedre og mere nutidig praksis, der er udviklet 
på videnskabelig viden, der så vil skabe interesse for ny 
forskning, der senere vil føre til bedre lovgivning og ram-
mevilkår etc. 
I flere europæiske lande er de højeste musikuddannelser 
samlet med andre kunstneriske uddannelser, og i mod-
sætning til i Danmark desuden samlet i et universitets-

Musikskolers fremtid; 
nutidens UDFORDRINGER 
og fremtidens LØSNINGER

Af Henrik Boll
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miljø, der har både videnskabelig viden og tradition for 
forskning på højeste akademiske niveau. 

Med konferencens overskrift ”Musikskolers fremtid; 
nutidens udfordringer og fremtidens løsninger” var det 
egentlig bemærkelsesværdigt at høre, hvor meget vi i de 
europæiske musikskoler har tilfælles. Jeg kunne i hvert 
fald genkende mange af de vilkår, udfordringer, frustra-
tioner, visioner og fremtidsdrømme, der blev berettet om 
fra musikskoleverdenen og dennes umiddelbare nærhed. 

Jeg vil herunder sammenfattende berette lidt fra de 3 
keynotespeakers og fra de 8 sessions, jeg havde valgt og 
havde mulighed for at følge, og måske snige et par per-
sonlige betragtninger ind. Der var temaer og emner, som 
var gennemgående. Jeg har sorteret dem i følgende 5: 

1. Musikskolernes berettigelse – hvorfor skal børn have 
musikundervisning, hvorfor skal de lære at spille, og 
hvorfor er det musikskolerne, der skal løfte denne 
opgave?

2. Samarbejde med grundskoler – formål, udfordringer 
og muligheder.

3. Behov for styrkelse af en bredere pædagogisk profil – 
både hos musikskolelærerne og de institutioner, der 
uddanner musikskolelærere.

4. Musikskoler bliver presset på økonomien og på tid – 
hvem skal betale for undervisningen, og hvornår skal 
børnene modtage undervisning?

5. Hvor kommer eleverne fra – er musikskolen for den 
privilegerede middelklasse med europæiske kultur-
baggrund, eller er den for alle?

Ad 1: I samfund præget af globalisering og store tekno-
logiske og digitale fremskridt kan musikskoler nu have 
behov for at retfærdiggøre deres eksistensberettigelse 
med andre argumenter end tidligere. Ved at lære børn 
at spille, lære dem musik, lære dem at spille sammen, 
kan professionelle musikundervisere bedre end så mange 
andre medvirke til at løse væsentlige sociale samfundsop-
gaver.
Der var bred enighed om, at musikskolerne er den mest 
relevante og kvalificerede institution, når det drejer sig 
om at lære børn at spille. Det kunne jo også være grund-
skolerne, amatørorkestre, forskellige kirkelige fora o.a. 
Men i grundskolerne er underviserne ikke uddannet på 8

  Rikke Kamedula og Thomas Albæk  
  får en snak med Anne Bamford  

  I enkelte pauser var der musikalske indslag, her fire  
  16-årige trombonestuderende fra universitetet  

  ... andre var mere interesserede i forplejningen A  
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særligt højt musikfagligt niveau, og i de to andre nævnte 
er der ikke sikkerhed for, at underviserne har nogen 
relevant faglig uddannelse overhovedet. Og børn skal 
lære at spille, for at der kan komme nye deltagere ind i 
orkestrene; her taltes både om professionelle orkestre og 
amatørorkestre, og her argumenteres både med musi-
kalske og sociale mål, altså at man lærer at spille, men 
skaber og vedligeholder samtidig meningsfulde menne-
skelige fællesskaber. 
Flere steder adopterer man grundlæggende værdier fra 
ElSistema-traditionen: 
1. Det skal være (næsten) gratis at deltage, så alle har 

mulighed for at deltage
2. Musikundervisning er bygget op omkring orkesterspil 

og andre fællesaktiviteter

3. Musik- og orkesterundervisningen er pr. definition 
inkluderende og kan modvirke et diskriminerende 
menneskesyn hvad angår køn, etnicitet o.a. 

Enkelte steder har ElSistema-skoler erstattet musikskoler, 
da nogle beslutningstagere og bevilgende myndigheder 
har antaget, at det i forhold til sædvanlig musikskoleun-
dervisning, der traditionelt og ofte er bygget op omkring 
soloundervisning efter mesterlæretraditionen, er en 
billigere og mere effektiv form for musikundervisning. 
Man må så spørge: Effektiv i henhold til hvad og hvilke 
mål? Det må bero mere på en regnearkslogik end på et 
fagligt og kvalificeret musiksyn eller musikvidenskabelig 
og musikpædagogisk viden. 

Jeg hørte dog på intet tidspunkt nogen, der forsøgte at 
argumentere for musikundervisning med begrundelsen 
om, at man bliver bedre til matematik, naturviden-
skab eller fremmedsprog ved at lære at spille. Men det 
fremførtes flere gange, at børn ved at lære musik, lære 
at spille og lære at spille sammen, udvikler kompetencer 
og tilegner sig værdier, der er væsentlige og nødven-
dige i det det postglobaliserede og postteknokratiserede 
samfund. Det drejer sig om evne til samarbejde, accept 
af mangfoldighed, styrkelse af sociale og faglige fælles-
skaber på tværs af køn, alder og social/kulturel herkomst, 
konsolidering af selvværd og identitet, dannelse og 
livsduelighed og bevidstheden om, at musik kan bruges 
som katalysator for social og personlig udvikling etc. - og 
samtidig kvalificerer børn og unge sig til at få plads og 
spille med i de etablerede amatørorkestre og dermed 
viderebringe den folkeligt forankrede musikkultur, som 
fortsat lever rundt omkring ”nede i Europa”.
Musikskoler kan bedre end så mange andre institutio-
ner og sociale foranstaltninger gennem instrument- og 

Musikskolesymposium

  Fredag aften var der indslag fra nogle musikskoler.  
  Her er det ”Keep On Moving” fra Upper Austria:  
  moderne dans akkompagneret af blokfløjtekvartet  

  Maria Pommer fra Burgenland synger og  
  spiller sin egen sang: ”How do you know”  



SANGBOGEN 5 indeholder mere end 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 Sang- 
bogen 1-4, er der tale om repertoire, der ikke har 
været bragt i tidligere bind af serien.
 
Becifret melodilinje med underlagt tekst.

Sangbogsserien har i mere end 20 år været tone- 
angivende i dansk musikliv og er blevet brugt af 
solister, familier, foreninger, folkelige forsamlinger 
og i utallige undervisningssammenhænge. Hvert 
bind har sine særlige kvaliteter, men bag dem alle 
ligger et fælles ønske om at knytte befolkningen 
tættere til den danske og udenlandske sangtradi-
tion.

SANGBOGEN 5 INDEHOLDER SANGE AF BL.A.:

MADS LANGER – ADELE – MEDINA – MARIE KEY – TV2 – ALPHABEAT – RASMUS  

SEEBACH – MICHAEL BOJESEN – BIG FAT SNAKE – BURHAN G – SEBASTIAN  

SHAKA LOVELESS – COLDPLAY – DIRE STRAITS – FALLULAH – JACOB GROTH  

GNAGS – PHILLIP FABER – HOTEL HUNGER – LARS H.U.G. – ROLLING STONES  

JENS UNMACK – SPIDS NØGENHAT – JOHNNY REIMAR – KAHMIR – KIM LARSEN

LOVE SHOP – PHARELL WILLIAMS – TOMMY SEEBACH – SUNLEIF RASMUSSEN   

TIM CHRISTENSEN – TURBOWEEKEND – BISSE – OG MANGE FLERE ...

Redigeret af Vagn Nørgaard, Jens Povlsen  
og Jakob Faurholt

Sangbogen 5

Vejl. pris kr. 449,00 
inkl. moms

Se mere på
webshop.ewh.dk

NYHED
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orkesterundervisning medvirke til øget social sammen-
hængskraft. Og flere steder får forskellige slags musik-
skoler en bunden opgave af ovenstående karakter af de 
bevilgende myndigheder. Spørgsmålet er her, om man så 
fortsat kan kaldes en musikskole..

Ad 2: Når man taler om kvalificeret undervisning og pro-
fessionelle læringsfællesskaber, som for tiden er et meget 
anvendt, men også lidt slidt begreb, har forskellige 
institutioner med deres forskellige fagligheder, praksis og 
traditioner væsentlige ting at bidrage med i hinandens 
praksis, hvis man formår at udfolde ressourcer fra alle 
deltagere. Men talrige undersøgelser har vist, at der er 
udfordringer i at skabe en ligeværdig, frugtbar og aner-
kendende samarbejdskultur og –struktur, især ved sam-
arbejder mellem grundskoler og musikskoler. Det skyldes, 
at undervisningstraditionerne er meget forskellige i de 
to skoletyper grundet de to lærerprofilers forskellige ud-
dannelser, sædvanlige undervisningspraksis og forskellige 
rammevilkår. De samarbejder, der berettedes om, lød til 
væsentligst at være af asymmetrisk karakter forstået på 
den måde, at musikskolelæreren er den faglige ekspert, 
der kommer med musikken, og grundskolelæreren – og 
i enkelte tilfælde socialarbejderen, som kender børnene 
og vice versa - fungerer som assistent, der væsentligst 
er ansvarlig for ro og disciplin. Samarbejderne er mange 
steder kommet i stand, efter at man gradvist har udvidet 
børnenes skoledag til heldagsskoler. Man anerkender her 
børnenes ret til at deltage i musikskolernes aktiviteter, 
måske fordi der er et vist aktivitetsniveau i den brede, 
folkelige musikkultur, hvorfor man forsøger at integrere 
musikskoleundervisning i grundskolen. Andre steder 
initieres samarbejder for at løse sociale samfundsmæs-
sige problemer jf. 1). Men der er stort behov for videre 
politisk stillingtagen for at skabe mulighed for sameksi-

8

stens og samarbejde mellem grundskole og musikskole, 
og ligeledes er det afgørende, at der allokeres økonomi 
hertil, for at det kan fungere og være levedygtigt og 
dermed sikre kvalitet i læring og undervisning.
 
Ad 3) I flere lande varetages musikundervisningen i 
grundskolerne indtil ca. 5.klasse af klasselæreren. Musik 
som fag har også tidligere været en del af læreruddan-
nelserne, men i disse lande er musik og musikundervis-
ning blevet nedprioriteret i læreruddannelserne, ligesom 
det skete i Danmark for en halv snes år siden. Man 
erkender fra grundskolernes side, at musikundervisnin-
gen dermed har fået trange kår med faldende kvalitet 
til følge, og mange grundskolelærere føler sig ikke 
kvalificerede til at varetage undervisningen. Flere steder 
har musikundervisningen udviklet sig til sangtimer med 
CD-akkompagnement, og der arbejdes kun med repro-
ducerende aktiviteter, ikke med skabende eller improvi-
satoriske. Man har flere steder indledt samarbejder med 
musikskolerne jf. ovenstående med forventning om at 
styrke den faglige kvalitet i musikundervisningen, men 
erfarer, at musikskolelærerne sjældent har pædagogi-
ske kvalifikationer til at undervise de børn, de møder i 
store grupper i grundskolerne. Så her er et stort behov 
for efteruddannelse og behov for at tilpasse og udvikle 
musikskolelæreruddannelserne. Man er flere steder 
opmærksom på, at man ikke uden videre kan sætte 
musikskolelærere til at undervise hele klasser af elever, 
hvor eleverne ikke selv har valgt musik. Man ved eller har 
erfaret, at det vil medføre frustrationer, stress, nedslidt-
hed og udbrændthed. En enkelt violinprofessor mente 
dog, at hvis blot man var en tilstrækkeligt dygtig musiker, 
ville man automatisk også være en kvalificeret underviser. 
Det passer måske i den verden, han kender. En anden 
fremførte, at der ikke er forskel på at være musiker og 
lærer, men at det er én og samme person. Det er da 
interessante standpunkter, der antageligvis er præget en 
vis portion bias. 

Et sted har man etableret en 2-årig pædagogisk videre-
uddannelse af orkestermusikere for at kvalificere dem 
til de nye opgaver. Disse lærere indgår i højere grad i et 
ligeværdigt pædagogisk samarbejde med grundskolelæ-
rerne. Det pointeredes, at det også er nødvendigt med 
samarbejde mellem disse nye specialiserede musikpæ-
dagoger og instrumentprofessorer på konservatorierne, 
altså mellem musikundervisere med høj undervisnings-
teoretisk uddannelse (undervisningshåndværkerne) og 
musikerne (kunsthåndværkerne) for at skubbe på udvik-
lingen i konservatorieverdenen.

Ad 4) I de andre europæiske lande har man over en 
årrække oplevet et fald i antallet af musikskoleelever. 
En deltager fandt en begrundelse i typisk forældede 
undervisningsmetoder og påpegede, at f.eks sprogun-

Musikskolesymposium

  ”Ensemble Esprit” – 3 søskende der spillede Piazzolla  
  arrangeret for de forhåndenværende instrumenter  
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dervisning på baggrund af grundig forskning er udviklet 
kolossalt de seneste år. I fremmedsprogsundervisning er 
man gået fra arbejde med instrumentel sprogdannelse til 
funktionel sprogdannelse baseret på tilsvarende udvikling 
i sprogsynet. 
Man er mange steder klar over, at man er nødt til at 
finde ud af, hvad der motiverer børn til at lære at spille, 
og hvad der får dem til at fortsætte med at spille. Det er 
ikke nok at sige til dem, ”du er nødt til at øve dig meget, 
så du bliver rigtig dygtig, for så bliver det sjovt!” Vi er i 
konkurrence med andre institutioner om børnenes tid og 
den glæde, og det sus, som mange af vi ældre er blevet 
ramt af gennem vores musikaktiviteter i barne- og ung-
domsårene, kan nutidens børn og unge få meget nem-
mere med meget mindre anstrengelser gennem f.eks. 
iPads og computerspil. Jævnfør ovenstående forsøger 
man med forskellige begrundelser at integrere kvalificeret 
musikundervisning i børns skoledag. Nogle steder er det 
gratis for børnene/familierne, andre steder med relativt 
lav brugerbetaling, andre steder igen finansierer man den 
integrerede musikundervisning med fondsmidler. Men 
også i grundskolerne bliver musik presset af andre fags 
læseplaner. 

Ad 5) Det konstateredes, at musikskoleelever hidtil 
væsentligst er kommet fra middelklassehjem, samt at 
andelen af elever med ikke-europæisk familiemæssig 

baggrund er meget lavere end i landenes befolkninger 
som helhed. Det skyldes, at undervisningen typisk er 
pålagt en vis brugerbetaling, som kræver er vis øko-
nomisk formåen, samt at den musik, der spilles, langt 
overvejende er vestlig og/eller europæisk. Nogle steder 
bibeholdes den lokale folkemusiktradition, og musik-
skolerne praktiserer den, men der kendes ikke mange 
musikskoler, der underviser i saz, didgeridoo eller hakke-
brædt og den musikkultur, hvor disse instrumenter er 
hjemmehørende. 

Det gælder om til stadighed at gøre opmærksom på, 
hvor dybt musik er forankret i det at være menneske, og 
hvor meget det dybest set betyder at kunne lave musik, 
gøre musik, ”at musikke”, såvel alene som i fællesska-
ber, og til en vis grad også pointere, hvad mennesker 
også opnår gennem musikaktiviteter. Det vides, at musik 
understøtter børns sociale, emotionelle og kognitive ud-
vikling og trivsel. Det styrker deres koncentration, person-
lige og sociale identitetsopfattelse, øger deres selvtillid og 
forbedrer deres evne til at indgå i sociale sammenhænge. 
I musikaktiviteter kan børn møde et trygt og strukture-
ret miljø, som reducerer risikoen for at deltage i mindre 
ønskværdige aktiviteter, herunder kriminalitet. Vi skal 
legitimere vores fag og dets eksistensberettigelse, men vi 
skal gøre det på musikkens præmisser og ikke forfalde til 
at argumentere med andre fags logik. ■

  Folkloristisk indslag: ”Abtenauer Hackbrettmusik”  
  – et hakkebrædtorkester fra en musikskole i Salzburg  
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Musikskolerne skal have en 
synlig efteruddannelseskultur
Hvis man har kendskab til andre 
professioners efteruddannelsestil-
bud, der året rundt bliver serveret 
i lækre kataloger, må man spørge 
sig selv: Hvorfor har vi ikke dette 
ta´selv bord på musikskoleområ-
det? Svaret er, at musikskolerne 

ikke rigtig har fået smag for efteruddannelse endnu. 
Selvom de kommunale musikskoler har eksisteret i over 
30 år, er det relativt nyt de fleste steder, at der bruges 
arbejdstid på kurser og efteruddannelse. Musikskolelæ-
rernes faglige opkvalificering lå før OK15 i ”gummipara-
graffen”. Det resulterede ofte i, at underviserne stod ret 
alene med hver deres specifikke efteruddannelsesbehov. 
Samtidig forelå der et større detektivarbejde med at finde 
frem til relevante kurser, som matchede behovet. Heref-

ter skulle der så lirkes en aftale på plads med musiksko-
lelederen. Ofte lå kurserne uden for undervisningstiden, 
hvilket pressede underviserne unødigt på forberedel-
sestiden. For det andet har der helt enkelt ikke været 
nok relevante tilbud, som kunne dække de individuelle 
opkvalificeringsbehov, som musikskolelærerne står med i 
dagligdagen. Musikskolerne har heller ikke haft erfaring 
med lærings- eller sparringsfællesskaber, hvor kolleger 
kontinuerligt skaber refleksion over og inspiration til 
hinandens undervisning. 
Ifølge to New Zealandske læringsforskere, V. Robinson og 
J. Hattie, er præcis denne refleksion vigtig, da den øger 
motivationen for faglig udvikling. En fjerde hindring, der 
opleves, er, at der ikke afsættes specifikke midler til efter- 
og videreuddannelse modsat på folke- og gymnasiesko-
leområdet. Når ressourcerne ikke er synligt tilstede og 
tilgængelige generelt for alle lærere, så bliver efter- og 
videreuddannelse let en usynlig aktivitet for de få. 

Sammenlignet med andre kommunale arbejdspladser har musikskolerne ikke ligefrem været 
forkælede med efteruddannelsestilbud. Der har naturligvis været enkelte kurser i ny og næ, 
men ikke på et niveau, som har opfyldt det grundlæggende behov for faglig opkvalificering 
af musikskolens lærere.

Uddannelse

Af David Efraim  
Poulsen

MUSIKSKOLELÆRERNE  
mangler løbende efter-  
og videreuddannelsestilbud

FOTOS: STIG NØRHALD
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Hvorfor er efter- og videreuddannelse vigtig for 
musikskoleområdet?

Musikskolelærerne har, lige 
som alle andre fagfolk, brug 
for at udvikle sig fagligt, 
finde ny inspiration og skabe 
netværk. Dette forstærkes 
yderligere af, at vi som kom-
munalt ansatte udsættes for 
øgede effektivitetskrav fra 
forvaltningen, direkte krav 
fra brugerne samt nationale 
ønsker fra Christiansborg 
om bredere brugerflade, 
tværinstitutionelle samarbej-
der og innovativ udvikling 
af faget. Hertil kommer 
områdets egne visioner 

om at være spirekasse for musikkulturen og ønsket om 
at fastholde den høje faglige kvalitet i undervisningen. 
Efter- og videreuddannelse af lærerne er et godt redskab 
til at imødekomme flere af disse ønsker. Musikskoleleder 
Edna Rasmussen fra Aabenraa Musikskole mener, at der 
generelt er et behov for efter- og videreuddannelse, men 
”Lærerne efterspørger naturligt nok forskellige emner, 
alt efter hvad de underviser i, hvordan de er uddannet og 
hvilke udfordringer de har fagligt”. DMpF’s Lærerudvalg 
(LU) har drøftet efter- og videreuddannelse og udvalgets 
formand Birgitte Schade udtaler, at det er problematisk, 
at der ikke er en generel strategi for opkvalificering på 
musikskoleområdet. Ifølge hende opleves der et stort 
behov for efteruddannelse ude lokalt på musikskolerne. 
DMpF´s TR-udvalg har haft efter- og videreuddannelse 
som fokuspunkt og mener, at væksten i antallet af sam-
arbejder med private og kommunale aktører har givet et 
øget efteruddannelsesbehov. TR-udvalget mener, der er 
behov for at få kigget nærmere på, hvordan en konkret 
efter- og videreuddannelsesstrategi kan se ud. 

Hvilke efteruddannelsestilbud er der brug for?
Med OK15 er der ingen tvivl om at efteruddannelse skal 
foregå i arbejdstiden. Det åbner nye muligheder musiksko-
lerne imellem for at skabe fælles tilbud. Dette ses i de se-
neste par års opblomstring af regionale kursusdage. Selv 
om disse tiltag ikke dækker det grundlæggende behov 
for faglig opkvalificering på musikskolerne, kan det tol-
kes som de første spæde skridt i retning af reelle efterud-
dannelsesstrategier. Kigger vi nærmere på fagindholdet af 
disse regionale kursusdage, er de fremherskende temaer: 
Fagspecifikt: fx materiale inspiration, instrumentalkur-
ser, videndeling, improvisation og netværk. 
IT: fx nodeskrivningsprogrammer, indspilning af musik, 
computer- og mobilspil og apps. 
Pædagogiske redskaber: fx elever med specialbehov, 
klasserumsledelse og instrumentalhold. 

Personlig udvikling: fx coaching, performance, kom-
munikation og mindfulness. 
Musikskoleleder Edna Rasmussen oplever, at ”den 
mangeartede efterspørgsel afføder et naturligt behov 
for en bred vifte af emner, og det er vigtigt, at ikke alle 
kursusudbydere løber efter den samme trend, men at 
der faktisk er en variation i udbuddet”. LU mener, at der 
er brug for en meget bred vifte af tilbud, som tilgodeser 
lærernes mangeartede behov for kompetenceudvikling. 
Tilbuddene skal dække praktiske, metodiske, kunstneriske 
og teoretiske behov. LU’s formand Birgitte Schade gør 
opmærksom på, at ”det er vigtigt, at musik- og kultur-
skoler samarbejder om at udvikle og tilbyde relevante 
kursustilbud, så der skabes en fælles forståelse og et fælles 
værdigrundlag på området”. 
Lærerevalueringer fra sidste 
års regionale kursusdag 
på Fyn peger på, at også 
aktiviteter som fx foredrag, 
der rækker ud over praksis 
og lærernes daglige rutiner, 
inspirerer og giver fornyet 
motivation. Inspiration er 
et vigtigt brændstof for 
musikskolelærerne, så 
undervisningen og evnen 
til at formidle musikkultur 
fastholdes i en dynamisk og 
levende proces. 

En efteruddannelsesstrategi skal give den enkelte 
lærer bedre udviklingsmuligheder
Regionalt samarbejde om kurser med eksterne og 
interne kursusholdere er en rigtig god start. Næste 
skridt er at forankre de gode intentioner lokalt med fx 
efteruddannelsesudvalg eller en koordinator, som sikrer 
information og evaluering af kurserne. Formålet med 
en efteruddannelsesstrategi må være, at der kommer 
flere kurser og uddannelsestilbud ud til lærerne i lø-
bet af sæsonen. TR-udvalget mener, at musikskolens 
MED-udvalg, ledelse og TR sammen bør være de lokale 
entreprenører, når strategien for efteruddannelse skal 
udvikles. Det er vigtigt, at der tænkes en ramme, som 
giver alle lærere mulighed for at deltage i kvalificerede 
uddannelsestilbud. TR-udvalget pointerer, at fra august 
2016 er al arbejdstid opgjort - også tiden til efter- og 
videreuddannelse. Derfor bør man også lokalt tager 
snakken om efter- og videreuddannelse og om, hvordan 
den udmøntes som konkret arbejdstid. Gode rammer og 
synlige tilbud smitter positivt af på lærernes interesse og 
motivation for at efteruddanne sig. En øget interesse og 
efterspørgsel vil også på sigt påvirke antallet, kvaliteten 
og variationen i kursusudbuddene, hvis rammerne er 
befordrende. TR-udvalget mener, at den enkelte lærer 
skal have mulighed for at opkvalificere sig, også på 8

  Birgitte Schade,  
  formand for DMpF´s  
  lærerudvalg  

  Musikskoleleder  
  Edna Rasmussen  
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områder, der har anden musikskolerelevans end en kon-
kret undervisningskompetence. 

En efteruddannelsesstrategi på musikskolen
På Aabenraa Musikskole har man netop taget skridt i 
retning af en reel efteruddannelsesstrategi. Hver lærer får 
nu tildelt en timepulje på ti procent af årsværket. Det er 
læreren selv, som bestemmer, hvordan den skal anvendes. 
Søges der om kurser og efteruddannelse, bevilges der 
kursusgebyr og transport fra musikskolen – tiden tages 
fra timepuljen. I MED-udvalget har man drøftet ordningen 
og eksemplerne på, hvordan lærerne kan bruge puljen, er 
talrige. Formålet med ordningen er, at ”alle lærere bliver 
forpligtet på faglig opgradering og, at ressourcer til dette 
fordeles jævnt og ikke kun til de, der efterspørger det”, 
siger musikskoleleder Edna Rasmussen. Hun fortsætter: 
”Det er nødvendigt for lærerne selv at få fyldt på for til 
stadighed at kunne udvikle deres undervisning og opret-
holde den gejst, som driver rigtig mange musikskolelærere 
til at yde ”det ekstra”, som gør det sjovt både at være 
ansat, men også at være elev på skolen”. ”Strategien har 
også et langsigtet perspektiv”, fortæller Edna Rasmus-
sen: ”Enhver arbejdsplads bør tænke i efter- og videreud-
dannelse. Vi oplever lige nu, at vores medarbejdere bliver 
hos os i mange år. Det vil måske ændre sig i fremtiden, 
hvor arbejdskraften kan blive mere fleksibel og endnu 
mere mobil. Når musikskolen ændrer sig – hvad den hele 
tiden gør – så kalder det på nye kompetencer hos de an-
satte. Det er gennem kompetenceudvikling, 
at musikskolerne ruster sig til også at blive 
fremtidens musikskole”. 
Læs også ”Effektiv efteruddannelse”.

Efteruddannelse skal give flere fordele?
Der er ingen tvivl om, at efter- og videreuddannelse tager 
ekstra tid og kræver overskud af den enkelte lærer i 
forhold til de almindelige arbejdsopgaver. Derfor skal man 

selvfølgelig afklare med sig selv, om det skal være noget 
kortvarigt eller et længerevarende forløb. Man bør også 
undersøge, om der er ordentlige rammer for opkvalifice-
ringen, før man kaster sig ud i det. Det bør ligeledes være 
tydeligt hvilke fordele, man kan opnå: fx et fagligt net-
værk, som man kan dele sine erfaringer med, at opkvalifi-
ceringen udløser en lønforhandling, at man får mulighed 
for at varetage nye spændende arbejdsopgaver eller at 
uddannelsen giver flere jobmuligheder. Musikskolen vil til 
gengæld øge kompetencefladen og kunne løse nye op-
gavetyper. Den styrkede faglighed vil samtidig give mindre 
udskiftning af lærere, større trivsel, en bedre opfyldelse af 
krav fra omgivelserne og opnåelse af egne musikskolevi-
sioner. Endelig vil det give den enkelte musikskole en mere 
visionær profil, som fx vil tiltrække et større ansøgerfelt. ■

Uddannelse

8
? Spørg dig selv før du takker ”Ja” 

til efteruddannelse

Efter- og videreuddannelse kræver ofte en 
ekstra indsats. Derfor bør du overveje, om der 
er tid nok til forberedelse og efterbehandling, 
så du får det fulde udbytte af forløbet. Du kan 
med fordel stille dig selv følgende spørgsmål. 

Spørgsmål:
• Hvordan befinder du dig i dit job og din funk-

tion lige nu?
• Hvad er dine styrker og hvor vil du gerne 

dygtiggøre dig eller inspireres?
• Hvad motiverer dig og giver dig energi?
• Hvad vil du gerne lave mere af?
• Hvad har du konkret brug for nu og her eller 

på den lange bane?
• Har du brug for et individuelt forløb, eller skal 

det være sammen med andre?

Kig evt. efter dette hos kursusudbyderen:
• Hvem er underviserne?
• Hvordan beskrives undervisningsformen, er 

der fx lagt vægt på kobling til praksis i dit job?
• Inddrages læringsmiljøet i musikskolen, for at 

du kan få mest muligt udbytte af kurset?
• Hvilke fagmaterialer anvendes der, og hvilke 

får du med hjem?

MUS- eller OOS samtalerne er oplagte fora at 
tage dialogen om efter- og videreuddannelse 
med din leder. – Læs evt. også: 

Opgaveoversigten Lærer, få mere ud af din MUS

Hele artiklen



præsenterer

dansksang.dk
admin@dansksang.dk

Tlf. 5070 2667
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Sammenspil for mellemtrinet 3.-7. klasse,  uden brug af trommesæt.
Denne udgivelse, Go’ musik – let at spille 4, er som navnet antyder den 4. sammenspilsbog fra Anders Møller med tekster af Mette Møller. En sammenspilsbog fuld af sange i forskellige sværhedsgrader med god energi og med tekster, som er skrevet i øjenhøjde med børn på mellemtrinet.Alle arrangementer er noteret med noder og tabulatur, men er let modificerbare.  

Dette giver musiklæreren rig mulighed for at håndtere progression og sværhedsgrad. Fremgangsmåden for arbejdet med sangene er detaljeret beskrevet i bogens indledning  
og klæder musiklæreren rigtigt godt på i forhold til indøvning af sangene.Sammenspil kan ofte være en hård nød at knække med mange børn i klasserne. Elevernes gejst 

og umiddelbare interesse for musik kan til tider være svær at opretholde uden en 100% klar 
køreplan for processen. Bogen her giver klare redskaber til dette. Anders Møller benytter sig af en 3-trinsraket, som er nøje beskrevet i bogens indledning. 1: Lad eleverne lære sangen udenad. 2: Når eleverne kan sangen udenad, så lærer alle at spille rytmeinstrumenterne. 
3:  Når sangen fungerer – med læreren på klaver og eleverne på rytmeinstrumenter og sang  

– så introduceres bas, keyboards og guitar i nævnte rækkefølge. QR-koder i bogen henviser til små forklarende film og til indspillede versioner af sangene.Brugere af Go’ musik – let at spille skriver bl.a. om systemet:
“ Overraskende, hvor nemt det egentlig kan gøres. “ Fantastisk med den 3-trinsraket. Det giver SÅ meget mening!“ Det swinger MEGA fedt!“ Skønt med en klar opbygning. Mine elever elsker det.“ Utroligt velopbygget undervisningssystem

Rigtig god fornøjelseAnders Møller
 

9

788771

780338

ISBN 978-87-7178-033-8     

1259-B-IT_GoMusik4_OMSLAG.indd   1

09/10/2017   15.31

8

Go’ musik – let at spille 4 © 2017 • 978-87-7178-033-8 • Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

Ud i det blå

Ud i det blå

Ud i det blå

& 44

..

 ..œœ ˚œœ œœ œœDumm dumm dummm

C±
q = 112
Intro/mellemspil

ww ..œœ ˚œœ œœ œœDumm dumm dummm

F±

ww

& 

5

œ œ œ œ œ œ œ œ
Cy-1. kel-hjel-men den er spændt på.

C±
Vers

œ
Œ Ó

F±

œ œ œ œ œ œ œ œ
Ve - jen fø - rer ud i det blå.

C±

œ
Œ Ó

F±

& 

9

œ œ œ œ œ œ œ œ
By-en vis-kes ud i det fjer -

Dm7

œ œ Œ Ó
ne.

G7

œ œ œ œ œ œ œ œ
Træ-er - ne i sko-ven de pyn -

Dm7

œ œ œ œ œ Œ
ter sig op.

G7sus4 G7

& 

13

œ œ œ œ œ œ œ œ
E-gern hop-per rundt i en hæk.

C±

œ
Œ Ó

F±

œ œ œ œ œ œ œ œ
Da-gens plig-ter de er gemt væk.

C±

œ
Œ Ó

F±

& 

17

œ œ œ œ œ œ œ œ
Ly - set tæn - der li - vet om - kring

Dm7

œ œ Œ Ó
mig.

G7

œ œ œ œ œ œ œ œ
Jeg kan mær - ke var -men, der smy -

Dm7

& 

20

œ œ œ œ œ œ œ œ
ger sig rundt om min krop.

G7sus4 G7

˙ .œ ˚œ
Åhh ja.

F±

œ Œ Ó
Em7

Omkvæd

œ œ œ œ œ œ œ
Fug - le - ne ven-der til - ba -

Dm7 G7

&
86 44

 

24

˚œ .œ Ó
ge.

Gm7 C7

˙ ˙
So - len

F±
œ œ œ œ Œ

våg - ner op.

Em7 A7

œ œ œ œ œ œ
Strå - ler - ne vi - ser mig

Dm7 G7

& 44 

28

w
veeee -

B b7

.˙ Œ
eeeej.

~~~~~~~~~~~~

1 Cykelhjelmen den er spændt på.Vejen fører ud i det blå.Byen viskes ud i det fjerne.Træerne i skoven de pynter sig op.
Egern hopper rundt i en hæk.Dagens pligter de er gemt væk.Lyset tænder livet omkring mig.Jeg kan mærke varmen, der smyger sig rundt om min krop.

Åhh ja.
Fuglene vender tilbage.Solen vågner op.
Strålerne viser mig vej.

2 Standser for at se på en ko.Den kan blive ved med at glo.Svalerne de spiller en trille.Markerne er plejet og klæ’r  sig i grønt.
Ænser ikke tiden der går.Vinden rykker rundt i mit hår.Midt på vejen snuser et pindsvin.Cykler bare vid’re og nyder at alting er skønt.

Åhh ja.
Fuglene vender tilbage …

Musik: Anders Møller Tekst: Mette Møller

Form:   Intro 1. vers omkvæd 2. vers omkvæd 3. vers omkvæd outro

Musik og tekst: Copyright © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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Ud i det blå

Ud i det blå

Form:   Intro 1. vers omkvæd 2. vers omkvæd 3. vers omkvæd outro
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Ud i det blå

Ud i det blå

Tips og gode ideer til ”Ud i det blå”

•  Omkvædet af Ud i det blå kan være lidt tricky at tælle. Vær helt skarp på at tælle til 4 igen på takt 28.
•  Pas på, sangen ikke kommer til at gå for hurtigt.  
Husk at holde godt ro på.

•  Husk at bruge Boysentingen på Guitar 1.
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1 Cykelhjelmen den er spændt på.Vejen fører ud i det blå.Byen viskes ud i det fjerne.Træerne i skoven de pynter sig op.
Egern hopper rundt i en hæk.Dagens pligter de er gemt væk.Lyset tænder livet omkring mig.Jeg kan mærke varmen, der smyger sig rundt om min krop.

Åhh ja.
Fuglene vender tilbage.Solen vågner op.
Strålerne viser mig vej.

2 Standser for at se på en ko.Den kan blive ved med at glo.Svalerne de spiller en trille.Markerne er plejet og klæ’r  sig i grønt.
Ænser ikke tiden der går.Vinden rykker rundt i mit hår.Midt på vejen snuser et pindsvin.Cykler bare vid’re og nyder at alting er skønt.

Åhh ja.
Fuglene vender tilbage …

3 Vinker til en dreng i en bil.Glemmer alt om brøker og stil.Blomsterduft, der rammer min næse.Cyklen vender hjemad jeg tænker på dig.
Skyggerne bli’r lange og grå.Der er ikke mer’ jeg skal nå.Dagen lukker ned og forsvinder.Selvom her er stille så bobler det indeni mig.

Åhh ja.
Fuglene vender tilbage …

Tekst: Mette MøllerTekst: Copyright © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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1 Cykelhjelmen den er spændt på.Vejen fører ud i det blå.Byen viskes ud i det fjerne.Træerne i skoven de pynter sig op.
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Medlemsfordele

Vidste du at alle medlemmer i DMpF har mulighed 
for at:
• tegne attraktive forsikringer i Runa, bl.a. på indbo, 

ulykke, hus, rejse og bil, der alle er blevet kåret som 
Bedst i test af forbrugerrådets blad Tænk penge, og 
hvor instrumenter er omfattet som særligt indbo, og 
dermed vil dække manges forsikringsbehov

• tegne en af Danmarks absolut billigste all risk instru-
mentforsikringer, for mange instrumenter helt ned 
til 1,7% af vurderingsprisen pr. år, uden personlig 
selvrisiko. Kontakt DMpF’s sekretariat eller forsikrings-
mægler Carsten Palmer på 70 20 35 36 eller på 

• blive medlem af Forbrugsforeningen og få et bonus-
kort til 4.500 butikker, restauranter og webshops, hvor 
der er bonus på alt, også det på tilbud, gratis kontin-
gent det første år, herefter 132 kr. om året

• få 20% rabat på online-skatteregnskabet  b-indkomst.dk

Er du studerende og ikke længere dækket af dine for-
ældres forsikring, er Runas superbillige studieforsikring 
skræddersyet til dig. Også her gælder, at instrumenter 
er omfattet som særligt indbo.
• 50% rabat på indbo- og rejseforsikring
• 25% på ulykkesforsikring inkl. farlig sport
• dit indbo dækkes med op til 695.000 kr.
• din cykel er dækket med op til 13.950 kr.
• din selvrisiko er 1.085 kr. på indboforsikringen

Vi er tilknyttet AKA, som er Akademikernes A-kasse. 
Medlemskab af AKA er gratis for dig, hvis du er stude-
rende under 30 og medlem af DMpF.
Som studerende skal du være opmærksom på at et års 
medlemskab af a-kassen, før du afslutter dit studie, 
giver mulighed for at få dagpenge fra dag ét. Ellers må 
du vente en måned. Det er 13.000 kroner eller mere, 
som du går glip af, hvis du melder dig ind senere. ■

MEDLEMSFORDELE

Links til alle fordelene

http://www.bindkomst.dk/


MEDLEMSFORDELE

Der er penge at spare ved at overføre værdien af dine tidli-
gere pensionsordninger til Sampension. Når dine ordninger 
er samlet, betaler du kun omkostninger ét sted. Det giver i 
sidste ende mere i pension til dig. Sparer du blot 500 kr. i 
omkostninger om året i 20 år, kan det blive til over 21.000 
kr. ekstra til pension. Log ind på sampension.dk og over-
før selv pensionen. Du kan også ringe til os på 77 33 18 77. 
Sampension tager ikke gebyrer for at flytte pension.

Læs mere på sampension.dk

Klik dig til en
større pension
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Folkemusik

Det er et ret overvældende syn at komme ind i den om-
byggede lade i kulturhuset CulturArte. På gulvet bevæ-
ger omkring 50 mennesker sig i en stor rundkreds. Hånd 
i hånd, fod ved fod. Opmærksomme på at følge fyren 
med den bløde kasket. Ham, der leder rundkredsen. 
  
Frederik Mensink hedder han. Frederik uddanner sig til 
folkemusiker på Syddansk Musikkonservatorium og spil-
ler kontrabas, men lige nu viser han, hvordan kædedan-
sen skal trædes og synges. Publikum gentager. Skridt for 
skridt, linje for linje.  

Tekst & foto: Jens Povlsen

Folkemusik hitter blandt de unge, så i 
august tog vi med på folkemusikstævnet 
Ethno Denmark for at ride med på bølgen

 FOLKEMUSIK
 ER BLEVET COOL
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Det er en sommeraften i begyndelsen af august. Publi-
kum har lige rejst sig fra de runde borde, der er placeret 
i den smukke hvide lade med de fritlagte spær. Vi er i 
Køng, en lille landsby på Vestfyn, hvor folkemusikstævnet 
Ethno Denmark har holdt til i et par år. 
 
I 10 dage har deltagerne i spillet, jammet og danset og 
udvekslet musik på kryds og tværs af landegrænser: 
traditionel musik fra så forskellige steder som Danmark, 
Brasilien, Ghana, Bulgarien, Tyskland, Belgien og Kroatien 
fuld af hæsblæsende dansemelodier, sørgmodige toner 
og smukke naturskildringer.  
 
I aften er der koncert, og bedømt på de glade ansigter, 
der lige nu tramper af sted på plankegulvet, er det på 
høje tid at komme op og røre sig.  
 
Musikken indbyder til det. Og i laden mærker man ener-
gien bølge. 
  
Ingen folkedragter 
Ethno Denmark er del af en ny trend. Flere og flere unge 
har nemlig i stigende grad fået et godt øje til traditionel 
folkemusik. De har fundet ud af, at den gamle musik 
har mere at byde på end halm i træskoene, traditionelle 
folkedragter og spillemænd med gråt hår.  
 
Gennem de sidste par år er fans strømmet til musikgen-
ren, både unge musikere og de, der bare gerne vil lytte. 
Og koncertstedernes plakater vidner om den bølge af 
energi og nysgerrighed, der i øjeblikket rammer musik-
kens ældgamle rødder.  
 
Folkemusikken har nemlig fået coolfaktor, nu hvor den 
bliver puffet ned fra høloftet af en ung generation af 
musikere, der både er fascineret af traditionen og ivrige 
på at føre den i nye, overraskende retninger. 

 
Vitalitet og åbenhed 
Eskil Romme, den tidligere, mangeårige formand for or-
ganisationen Folk Danmark, har fulgt tendensen nøje og 
glæder sig over udviklingen. For folkemusikken er skabt 
til at blive spillet og dyrket: 
 
”Det særlige ved folkemusikken er, at den kan blande sig 
med alt. Alt, der kommer rejsende forbi, kan blive taget 
ind og bearbejdet. I Danmark er vi ovenikøbet så heldige, 
at der findes rigtig meget originalt materiale at kaste sig 
over. Det gør genren levende, og er med til at tiltrække 
de unge”, forklarer Eskil Romme.  
 
Han mener også, at de unge musikere bliver tiltrukket af 
den tillid, de møder i miljøet: 
 
”Der er en enorm respekt og åbenhed i folkemusikmil-
jøet over for de mange forskellige måder, man forvalter 
og udvikler traditionen. Folkemusik-politiet, som man en-
gang snakkede om, findes ikke længere. Det er vi heldigvis 
langt ud over i dag”, siger Eskil Romme. 

8

8
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 I stedet spidser fol k  ører, når den danske folkemusik 
bliver slået an. Også i udlandet: 
  
”Det pudsige er, at den danske folkemusik i øjeblikket 
har vokset sig så stor, at den nu også bliver efterspurgt i 
udlandet. At vores lokale tradition er blevet global”, siger 
Eskil Romme.  
 
Oldnordisk på den nutidige måde 
Kædedansen er forbi, og musikerne træder tilbage i 
rampelyset. Et nyt nummer bliver sat i gang. Et par me-
ter fra Frederik med kontrabassen står 28-årige Simon 
Voigt. Det er ham, der er manden bag Ethno Denmark 
– et projekt under ungdomsorganisationen Musik & 
Ungdom, der siden 1956 har arbejdet for at fremme 
børn og unges vilkår i musiklivet gennem koncerter og 
workshops. 
 
Simons øjne er lukkede, og hovedet bevæger sig roligt 
fra side til side, så håret svinger i takt til melodien, han 
får frem på sin tværfløjte. Det er oldnordisk på den nuti-
dige måde.  
  
Tyskfødte Simon Voigt har spillet folkemusik i snart ni 
år. Hans musikalske baggrund er klassisk, men det blev 
i sidste ende folkemusikken, han kastede kærligheden  
på. Overgangen gik smertefrit. Og når han sagde, at 
han skulle til Danmark for at studere folkemusik, var 
der ingen, der rynkede på næsen. Eller forestillede sig 
ham danse rundt i folkedragt. Tværtimod, forklarer 
han. 
 
”Man kan gøre folkemusikken til sin egen” 
”Det er gammeldags musik, ja, men folk bliver som regel 
nysgerrige, når man nævner folkemusik. Fordomme op-
lever jeg ikke. Det handler mere om, at folk er nysgerrige 
på verden og de forskelle, der eksisterer”, siger Simon 
Voigt. 
  

Og det spiller ingen rolle hvor gammel eller ny, musikken er: 
 
”På stævnet hæfter deltagerne sig mere ved, at det er 
som at træde ind i en verden uden præstationsangst, når 
man spiller folkemusik. Jeg kan selv huske det fra den-
gang, jeg begyndte at interessere mig for folkemusik – at 
jeg lige pludselig følte mig fri, når jeg spillede. Det var 
lidt skræmmende i starten, for hvad stiller man op med al 
den frihed?”, siger Simon Voigt. 
 
Med tiden lærer man at favne friheden og være til stede i 
musikken. Og så åbner musikken sig: 
 
”Man kan gå amok og eksperimentere på kryds og 
tværs. Men måske vigtigst af alt så kan man gøre musik-
ken til sin egen sammen med andre. Fællesskabet bety-
der alt i folkemusik”, siger Simon Voigt. 
 
Og når først tingene er rørt sammen i gryden, er det 
glæden ved at spille sammen, der træder frem:  
 
»Der er en enorm energi og glæde i folkemusikken. Det 
smitter både deltagere og publikum. Og man kan se ud, 
som man vil. Det betyder ingenting. Folkemusikken har 
plads til alle”, slutter Simon Voigt. ■

8

Folkemusik
? OM ETHNO DENMARK

Ethno Denmark er et unikt kulturmøde mellem 
unge musikere fra hele verden, der i løbet af 10 
dage udveksler folkemusik på kryds og tværs. 
Målet er at fremme den musikalske kreativitet 
på tværs af landegrænser, og samtidig øge 
deltagernes viden om og forståelse af kulturelle 
forskelle. Ethno-konceptet findes også i andre 
lande. I Danmark er projektet en del af Musik & 
Ungdom.
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Vores levetid  
er markant 
forlænget
Danskerne lever markant længere tid end for blot 
få år siden. Pensionsudbetalingerne skal stræk-
kes over flere år, men vi bliver også længere tid 
i jobbet. Sampension indretter nu pensionsord-
ningerne, så de følger disse ændringer

Der er penge at spare ved at overføre værdien af dine tidli-
gere pensionsordninger til Sampension. Når dine ordninger 
er samlet, betaler du kun omkostninger ét sted. Det giver i 
sidste ende mere i pension til dig. Sparer du blot 500 kr. i 
omkostninger om året i 20 år, kan det blive til over 21.000 
kr. ekstra til pension. Log ind på sampension.dk og over-
før selv pensionen. Du kan også ringe til os på 77 33 18 77. 
Sampension tager ikke gebyrer for at flytte pension.

Læs mere på sampension.dk

Klik dig til en
større pension

Vi danskere lever stadig længere, og børn født om få år 
kan forvente at fejre deres 100 års fødselsdag. Allerede i 
dag lever vi i gennemsnit et til tre år længere, end vi gjorde 
2015. Eksempelvis var den forventede levealder for en 40-
årig 84 år i 2015, mens den i 2018 vil være 87 år. Det er 
en glædelig udvikling, der også betyder, at man har brug 
for pension i flere år. Det indregner Sampension nu i be-
regningerne for de pensionsydelser, hvor der er indregnet 
en levealder - eksempelvis pensioner, der udbetales livs-
varigt. Det betyder, at prognoserne ændrer sig en smule.
Den værdi, man som kunde har sparet op, er fortsat den 
samme, men hvis regnestykket skal gå op, skal de samme 
penge strække længere. Fra 1. januar 2018 indregner 
Sampension de længere levetider i pensionsordningerne.
Regnestykket ser forskelligt ud, afhængigt af, hvor man 
befinder sig i forhold til pensionering. Under forudsæt-
ning af, at man går på pension som 67-årig, vil man som 
65-årig nu opleve, at prognosen for den livsvarige pen-
sion falder med op til 5 pct. Er man 50 år falder progno-
sen med 1-6 pct. og er man 30 år i dag, vil prognosen 
for den livsvarige alderspension falde med 1-7 pct. 
Omvendt vil flere år på arbejdsmarkedet med indbetaling 
til pension trække den anden vej og gøre udbetalingerne 
større. 

Regnestykket ser forskelligt ud fra person til person, 
hvordan ens egen situation ser ud, kan man se på sit 
pensionsoverblik. 

Folkepensionsalderen får betydning for nogle  
medlemmer
Folketinget har besluttet at hæve folkepensionsalderen 
løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed 
får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi 
er født. Ændringerne i folkepensionsalderen gælder alle, 
der er født fra 1963 og frem. Sampension indretter nu 
pensionsordningen, så den også følger disse ændringer. 
Ændringerne i folkepensionsalderen får betydning for 
nogle af Sampensions kunder. Betydningen varierer efter 
alder og efter, hvornår pensionsordningen er oprettet. 
Præcis hvordan vil stå forklaret i den digitale besked, som 
er på vej fra Sampension til den enkelte kunde. I februar 
vil alle kunder kunne se prognoserne i deres nye pensions-
overblik.
Som hovedregel betyder ændringen, at pensionsordnin-
gens dækninger, eksempelvis invalidepension, fortsætter 
til den gældende folkepensionsalder. På samme måde 
regnes prognosen for alderspensionen ud fra den enkel-
tes folkepensionsalder i stedet for 65 år eller 67 år, som 
anvendes i dag. 
Allerede nu ligger der information på Sampension.dk/
levetid, kunderne er også velkomne til at kontakte Sam-
pension for at høre mere. ■ 

Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsforvalter. Vi er et 
kundeejet fællesskab med omkring 300.000 kunder, der årligt 
indbetaler mere end 9 mia. kr. Udover Sampension KP Livsforsikring 
A/S tæller fællesskabet Arkitekternes Pensionskasse og Pensi-
onskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Vi er cirka 300 
medarbejdere og tilbyder både arbejdsmarkeds- og firmapensioner. 
Vores formål er at skabe værdi for kunderne ved at gøre pensionen 
mere værd. Vi sigter mod at skabe høje afkast, lave omkostninger 
og en god kundeoplevelse med attraktive produkter, effektiv admi-
nistration og ambitiøs rådgivning. Det sker på ansvarlig vis med blik 
for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. 

Sampension
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Lette korsatser for børn i alderen 7-12 år.
Sange om forår, sommer, efterår, jul, hverdag, 
venskaber, skole, ønsker og håb.

Indhold:
• 10 nyskrevne sange
• 7 opvarmningssange m. dans og bevægelse
• Øvelser/lege til korbrug
• Ideer til klaverakkompagnementer
• Becifringsvejledning.

QR-koder giver adgang til indspilninger af 
sangene.

Læs mere på www.ligeiøret.dk 

Forfattere: Manner Peschcke-Køedt og Kir-
sten Juul Seidenfaden
Collage: Julie Asmussen
Redaktion: Søren Bechmann, Ib Thorben 
Jensen og Jørgen Andresen

Hæfte m. spiralryg, 108 sider. Internetunder-
støttelse. Mulighed for at streame sangene. 
Pris: kr. 280,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

• Hvordan skriver man et hit?
• Hvordan afsætter man en sang til andre 

artister?
• Hvad er musikbranchens uskrevne regler?

Engelskfødte Marcus Winther-John startede 
sin karriere som sanger/sangskriver i bandet 
”Inside The Whale”, og har lige siden skre-
vet til en lang og varieret række af hjemlige 
kunstnere; eksempelvis Tim Christensen, 
Sanne Salomonsen, Mads Langer, Christopher, 
Barbara Moleno, Sys Bjerre, Julie Berthelsen, 
Ankerstjerne, Dicte, Peter Belli og Erann DD. 

Skriv hits & sælg dem er i to dele - en krea-
tiv og en kommerciel – og indeholder forskel-
lige værktøjer og eksempler. 

Forfatter: Marcus Winther-John

Pris: Bog, kr. 255,-

Forlag: Saxo Publish 
www.saxo.com 

DJ

Mellem kor- og fællessang 5 peger tilbage på 
de tidligere udgivelser i denne emneserie, så 
de forskellige kategorier herfra er repræsente-
ret, men med nye sange.
Dette femte hæfte i udgivelsesrækken sigter 
mod den begyndende flerstemmighed i børne-
koret, i musiktimen samt som opvarmningsind-
slag for mere rutinerede kor.
Hæftets hovedbestanddel er er satser, der 
som i seriens første udgivelse Ostinat er helt 
eller delvist opbygget af gentagne melodiske 
figurer.

Forfatter: Carsten Borbye Nielsen
Illustration: Ruth Crone Foster

Pris:
Hæfte m. internetunderstøttelse (QR-koder), 
40 sider, kr. 240,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

Lige i øret
- synger i kor

Skriv hits & sælg dem
- kreativ på den kommercielle måde

Mellem kor- og fællessang 5
Lad os mødes i sange

Udgivelser

http://www.ligei¯ret.dk
http://www.saxo.
http://www.dansksang.dk
http://www.saxo.com
http://www.dansksang.dk
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Et udvalg af sange fra Stine Michels tre musik-
fortællinger

• Mosekonen brygger
• Ønskeegen
• Himmelhøj.

Bogen indeholder tekster, noder og henvisnin-
ger til indspilninger af musikken – via QR-koder.

De seneste tolv år har Stine Michel turneret 
med sit Eventyrorkester og optrådt med sange 
som Rumlerikkes rumlesang, Kællingetjørnen, 
samt Æbleolga.

I 2016 modtog hun Carl Prisen som Årets 
komponist for børn.

Læs mere på www.stinemichel.dk 

Forfatter: Stine Michel
Illustrationer: Marianne Tümmler
Redaktion: Ib Thorben Jensen, Søren Bech-
mann og Jørgen Andresen

Pris:
Bog, 30 sider, m. internetunderstøttelse, kr. 
200,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

Akustisk sammenspil for xylofoner, klokkespil 
og percussion.

Denne bog er en fortsættelse af udgivelsen 
Stavspil Og Sang – Akustisk sammenspil ind-
skoling (fra 2016).

Bogens 9 sange er i forskellige stilarter: 
børnesange, bevægelsessange, afrikansk og 
latinamerikansk inspirerede sange, klassisk-
traditionelle sange og salmer – de fleste med 
en enkel 2-stemme.

Materialet gennemgår metoder til indstudering 
ved hjælp af imitation, notation eller gehør. 

Forfatter: Stefan Teilmann Laub Nielsen
Illustrationer: Vibeke Wang
Redaktion: Ib Thorben Jensen, Jørgen Andre-
sen og Søren Bechmann 

Pris:
Hæfte m. spiralryg, 60 sider, kr. 240,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

Bogen indeholder sange af Helle Henning 
& Martin Granum, med noder og akkorder, 
lydfiler + opgaver.

Nye sange med tilhørende opgaver – alle 
indspillet i både færdige lytte-versioner og 
versioner kun med bigband, så eleverne kan 
prøve at synge sammen med et stort orkester.
Der er opgaver med fokus på sangskrivning, 
musikalsk analyse og generel musikforståelse.

I 2016 modtog hun Carl Prisen som Årets 
komponist for børn.

Målgruppe: De 8-13årige.
Fagligt mål: At give eleverne forståelse for 
musikkens struktur, byggesten og dynamik.

Forfattere: Stine Michel
Illustrationer: Henrik Lützen
Portrætfotos: Michael Boda/Stine Vejen
Live-fotos: Rasmus Paulsen/John Gadegaard/
Jonas Johansen
Redaktion: Ib Thorben Jensen, Søren Bech-
mann og Jørgen Andresen

Pris:
Hæfte m. spiralryg, 60 sider, m. internetunder-
støttelse, kr. 250,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

Stine Michels bedste børnesange 2

Stavspil Og Sang
Akustisk sammenspil mellemtrin

Vi vil ud
Sange for børn og bigband

http://www.stinemichel.dk
http://www.dansksang.dk
http://www.dansksang.dk
http://www.dansksang.dk
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Uddannelse til organist, kirkesanger, 
kirkekorleder og klokkenist.

Undervisning tilbydes på såvel forbere-
dende basislinjer som eksamenslinjer.

Desuden tilbydes efteruddannelse 
i hovedfag, herunder individuelt aftalte 
forløb.

Eksamenslinjerne på skolerne omfatter 
uddannelserne til  

•  kirkemusiker med orgel og korledelse 
(den tidligere PO-uddannelse)

• kirkemusiker med sang
• kirkemusiker med sang og korledelse

Skolerne arrangerer endvidere 
kortere kursusforløb.

Tilmeldingsfrist til 
skoleåret 2018-2019: 
d. 1. marts

Løgumkloster 
Kirkemusikskole: 
lkms@km.dk 
tlf: 74 74 40 70

Sjællands 
Kirkemusikskole: 
sjkms@km.dk 
tlf. 46 32 03 08 

Vestervig 
Kirkemusikskole: 
vvkms@km.dk 
tlf. 97 94 16 85

Se yderligere information på: www.kirkemusikskole.dk

Landsmøde 2018

Tid: D. 21. april kl. 10.00-12.30  
med mulighed for efterfølgende frokost

Sted: Skanderborg Park Hotel og Konference

Materialer og indbydelse udsendes i løbet af foråret. 

Landsmøde

mailto:lkms@km.dk
mailto:sjkms@km.dk
mailto:vvkms@km.dk
http://www.kirkemusikskole.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

Akkordaftaler i den nye arbejdstidsaftale?
I forbindelse med overgangen til den nye arbejdstidsaf-
tale for musikskolelærere er definitionen af akkorder om 
arbejdstid aktualiseret, idet de nye regler giver mulighed 
for mange former for fleksibilitet, men fortsat ikke for at 
indgå akkordaftaler uden DMpF’s godkendelse.

Ved de forskellige former for fleksibilitet, som lederen og 
den enkelte lærer har mulighed for at aftale via overens-
komstens bilag A, fastholdes lederens pligt til at kunne 
opgøre den præsterede arbejdstid for hver enkelt lærer; 
selvom man i forbindelse med eksempelvis dialogen om 
opgaveoversigten har estimeret et antal timer til en be-
stemt opgave, er det fortsat opgørelsen af den samlede, 
præsterede arbejdstid undervejs i arbejdsåret og ved 
normperiodens afslutning, som afgør, om alle opgaver 
kunne løses og på hvilket niveau. Det gør i parentes 
bemærket ikke nogen forskel for kravet om opgørelse 
af den præsterede arbejdstid, om arbejdet foregår på 
arbejdspladsen eller andre steder, eksempelvis i hjemmet. 
Man kan med andre ord sige, at musikskolen køber et 
helt bestemt antal arbejdstimer pr. år af den enkelte læ-
rer, og at læreren må løse den mængde af opgaver, som 
det er muligt indenfor dette antal timer, hverken flere 
eller færre – uanset hvad man forventede ved årets start.

En akkord er derimod karakteriseret ved, at man afsæt-
ter et givent antal timer til, at medarbejderen løser en 
bestemt arbejdsopgave – uanset hvor lang tid, opga-
veløsningen rent faktisk tager, og uden at man siden 

foretager en opgørelse af den præsterede arbejdstid. Ak-
korder kan aftales i henhold til Rammeaftale om decen-
trale arbejdstidsaftaler (i daglig tale lokalaftaler), og da 
forhandlingsretten vedr. arbejdstid ikke er uddelegeret til 
de lokale tillidsrepræsentanter, kræves der en underskrift 
fra sekretariatet for, at sådanne aftaler er gyldige. Der er 
intet i vejen for, at man lokalt mellem leder, TR og lærere 
foretager indledende drøftelser af muligheden for at 
indgå sådanne aftaler, men først med en underskrift fra 
sekretariatet vil aftalerne kunne effektueres. 

De lagkageskemaer, procentfordeling af tid, timepuljer 
til de enkelte arbejdsopgaver eller kategorier af arbejds-
opgaver eller andre redskaber, som man mange steder 
– helt fornuftigt – benytter for at sikre en realistisk sam-
menhængen mellem arbejdsopgaverne, er derfor ikke 
udtryk for lærerens arbejdstid, men er blot et estimat 
af fordelingen mellem arbejdsopgaverne og af, hvad 
man forventer, at læreren kan præstere i løbet af norm-
perioden. Arbejdstiden er derimod den tid, læreren rent 
faktisk arbejder, dag for dag kl. x til kl. y, alle arbejds-
opgaver inkl., og det er dén tid, som skal opgøres, med 
mindre der foreligger en underskrevet akkordaftale med 
organisationen.

DMpF stiller sig i udgangspunktet positivt til at indgå 
akkordaftaler inden for de givne rammer i det omfang, 
ledelse og lærere på de enkelte skoler måtte ønske det, 
og vi kan enighed om niveauerne. ■
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Grunduddannelse  
i Musikskoleledelse

– også kaldet Grenå-kurset – udbydes i 2018 i samarbejde mellem 
Cubion v./chefkonsulent Ulrik Lange som vil være gennemgående 
underviser, og DMpF v./formand for Lederforeningen i DMpF Simon 
Lindegaard, som vil være kursusleder. Kurset er løbende udviklet 
gennem en lang årrække og er således en professionsrettet og 
praksisnær lederuddannelse - et godt fundament for at være leder i 
en musikskole.
Kurset udbydes overfor alle musikskoleledere og -mellemledere. 

Datoer: 
4.-6. april
18.-20. juni
24.-26. september
Sted: Thaisen Hus, Assensvej 183, Ringe.

I kurset indgår
• Tema omkring udvikling af dit personlige lederskab
• Tema omkring organisationsudvikling.
• Lederindlæg med feedback
• Etablering af netværksgrupper.
• Hjemmearbejde og gruppearbejde mellem seminarerne.
• Sparringspartner, coach, mødefacilitator, konfliktløser og fore-

bygger.

Pris: 22.000,- kr. plus moms.
Bindende tilmelding: senest d. 20. januar 2018, sendes til  
lederforeningen@dmpf.dk
Kursets gennemførelse er betinget af mindst 14 tilmeldinger –  
besked om gennemførelse udsendes efter tilmeldingsfristens udløb. 
Ved 15 eller 16 tilmeldinger vil prisen blive reduceret forholdsmæssigt. 

Simon Lindegaard

Se mere på

Ulrik Lange

mailto:lederforeningen@dmpf.dk
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