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Leder Ole Helby

I henhold til DMpF´s vedtægt afholder foreningen 
landsmøde hvert andet år i april måned. I DMpF er det 
politiske liv og større beslutninger præget af forenin-
gens flade organisationsstruktur, hvor alle aktive med-
lemmer har mulighed for at komme til orde og være 
med til at træffe de endelige beslutninger i forhold til 
foreningens drift og fagpolitiske fokusområder. Den 
flade struktur gør sig også gældende, når foreningens 
politiske poster skal besættes, idet alle aktive medlem-
mer har mulighed for at stille op til bestyrelsen, arbejds-
udvalg og formandsposten. Der afholdes således valg 
hvert andet år.

Landsmødet er foreningens øverste myndighed. På 
landsmødet vedtages rammerne for foreningens virk-
somhed for de kommende to år. Desuden er der mulig-
hed for at spørge ind til og drøfte foreningsaktiviteter 
og fokusområder i den forgangne periode. Bestyrelsen 
og forretningsudvalget skal således arbejde inden for de 
rammer, som landsmødet udstikker. 

Det er kun i forbindelse med et landsmøde og ved efter-
følgende urafstemning blandt alle aktive medlemmer, at 
foreningens vedtægt kan ændres. Vedtægten regulerer 
medlemsstrukturen og beskriver medlemmernes rettig-
heder og pligter. Bestyrelsens, forretningsudvalgets og 
arbejdsudvalgenes arbejdsopgaver og bemyndigelse er 
ligeledes beskrevet i vedtægten. Herudover er en række 

detailforhold, blandt andet vedrørende kontingentop-
krævning, regnskabsaflæggelse og foreningens drift, 
beskrevet i vedtægten.

Op til landsmødet den 21. april har bestyrelsen fremsat 
to vedtægtsændringsforslag, som landsmødets deltagere 
skal drøfte og efterfølgende tage stilling til. Begge forslag 
drejer sig om konsekvensjusteringer i forhold til udviklin-
gen i det omgivende samfund. Det ene forslag fremsæt-
tes for at sikre, at foreningen kan følge den generelle 
udvikling af muligheder i den teknologiske udvikling, når 
forslag skal sendes til afstemning blandt medlemmerne. 
Forslaget er i høj grad begrundet i den hurtige udvikling 
med en stærkt forringet postomdeling, der potentielt vil 
umuliggøre afstemninger gennem brevpost. Det andet 
forslag handler om nye regler om kollektiv forvaltning 
af ophavsrettigheder, som har betydet, at AC har bedt 
samtlige medlemsorganisationer om at indføre en ens-
lydende passus i deres vedtægter, som muliggør, at AC 
forsat kan varetage medlemsorganisationernes interesser 
i forhold til kollektive ophavsrettigheder.

Du kan læse mere om bestyrelsens forslag til vedtægts-
ændringer i de bilag, som følger med indkaldelsen til 
landsmøde og gruppemøder. Hvis du ikke allerede har 
modtaget indkaldelsen, følger den en af de nærmeste 
dage. Vi glæder os til at se dig i Skanderborg den 21. 
april! ■

DMpF holder 
landsmøde 
den 21. april
LANDSMØDE
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MUSIKPÆDAGOGISK KONFERENCE i Esbjerg

Musikalsk læring på tværs af 
institutioner
Jeg befinder mig på spillestedet 
Tobakken i Esbjerg. Her afholder 
Syddansk Musikkonservatorium 
og UC-Syd konferencen ”Musi-
kalsk læring på tværs”. På kon-
ferencens to dage er der mange 
oplæg og workshops med inspi-

ration til: Samarbejde i den åbne skole og kunstneriske 
kreative processer. 
Konferenceansvarlig vicerektor Martin Gade fra Syddansk 
Musikkonservatorium og tidl. lektor for udvikling og 
forskning Else Marie Okkels fra UC-Syd byder velkommen 
fra scenen. 
”Konferencens mål er at skabe inspiration, refleksion 
og videndeling omkring den tværgående musikunder-

visning,” fortæller Gade de forsamlede deltagere fra 
musikskoler, folkeskoler og daginstitutioner. Så klinger 
fællessangen ”Nu vågne alle Guds fugle små” ud i en 
tætpakket sal.
Herfra afløser konferencens oplæg, workshops og net-
værksmiddag hinanden i tempo allegro.

Ungdomsforsker Søren Østergaard: ”Fuckede ikke op” 
Første indlæg afleveres rutineret af ungdomsforsker 
Søren Østergaard. Med en hårdtslående og humoristisk 
fodboldjargon sparker han et levende og inspirerende 
oplæg ud over scenekanten. Punchlines a la: ”Vi skal 
fucke det op”, ”Musik spiller drenge og piger gode til 
resten af livet”, ”Vi skal turde synge de sange, vi ikke 
kender” og ”Vi kan ikke bare spille hver vores melodi i en 
global verden” skaber fokus og bringe smilene frem hos 
tilhørerne. 

MUSIKPÆDAGOGISK 
KONFERENCE i Esbjerg gav 
både svar og nye spørgsmål
Musikkonservatoriernes synkrone konferencer på årets første arbejdsdage ligner et smukt koordine-
ret nytårsforsæt, man kun kan synes godt om. På Syddansk Musikkonservatorium lokker man med 
inspiration, refleksion og opkvalificering til samarbejdet i ”Den åbne skole”.

Af David Efraim  
Poulsen

FOTO: NILS ROSENVOLD

  Der var gang i den  
  praksisnære musikundervisning  
  i workshoppen med rytmiklærer  
  Kirsten Juul Seidenfaden  
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  Søren Østergaard  

”Musikken er frikvarteret i den moderne 
præstationskultur”
”Der er ikke mange frikvarterer tilbage i børn og unges 
liv i dag, med folkeskolens fokus på uddannelsesparat-
hed” konkluderer Østergaard. ”De, der er, er skabt af 
kompetente voksne, og musikskolen er en af de spillere” 
fastslår han, mens velviljen bølger op mod ham fra det 
musikelskende publikum. ”Musikken er frikvarteret i den 
moderne præstationskultur,” sammenfatter han, mens 
der lyttes intenst i salen.
Østergaard opfordrer musikskolerne til, at 
bliver dygtigere til at fortælle om musikkens 
metapotentialer. Det er de kompetencer, 
eleverne udvikler ved at spille musik, som fx 
at tilsidesætte egne behov, vente og lytte. 
”Forældre, skoleledere og politikere skal 
forstå, hvor vigtig og meningsgivende 
musikken er for børn og unge i dag,” 
uddyber han. 
”Kreativitet og innovation er det, vi skal 
leve af i fremtiden, og det kræver modet 
til at turde begå fejl,” siger Østergaard. 
”De kompetencer anvendes og trænes, 
når man spiller musik,” konkluderer han.

”Den metaintentionelle 
musikskolelærer spiller eleverne gode 
til livet uden for skolen”

”Vi skal være nysgerrige på de unge, og det 
handler ikke om at efterligne dem,” siger Øster-
gaard til mig under interviewet backstage. ”Vi 
voksne er bare: So last year ligegyldigt hvor hårdt, 
vi prøver med hættetrøjer og ungdoms jargon: 
Hva’ så der,” griner han. ”Den metaintentionelle 
musikskolelærer spiller eleverne gode til livet uden 

for skolen” mener Østergaard og forklarer, at børn og 
unge i dag lever i en stærkt individualiseret konkurrence-
kultur, men at musikken stiller krav om det modsatte: at 
spille sammen og lytte til hinanden. 
Musikudøvelse træner de ikke-kognitive kompetencer 
som flid, fokus, omhu og selvkontrol, påpeger han, og 
fortsætter: ”Derfor er musikskolelærerne allerede kom-
petente specialister i forhold til skolesamarbejdet. Det 
handler mere om at finde et fælles mål, som giver værdi 

for både generalisten 
og specialisten”. 
Østergaards forskning 

viser, at det, der har al-
lerstørst betydning for børn 

og unges i dag, er, at de oplever, 
at de udvikler sig og bliver dygtige. 

”I skolesamarbejdet skal fællesnæv-
neren bare være sådan, at alle er med fra 

start,” påpeger han. 
”Rigtig mange timer er børn og unge stillesid-
dende solister i et virtuelt univers, og derfor er 
det ekstremt vigtigt, at de oplever en kropslig 
mestring i et fællesskab,” sige Østergaard, og 

perspektiverer: ”De udfordringer, kloden står 
over for, er globale, og dem skal alle skal være 
med til at løse. Man kan ikke nøjes med at spille 
sin egen melodi”.

Finn Holst og ”Det tredje felt”
Næste oplægsholder er forsker Finn Holst fra 
DPU. ”Det tredje felt er det der opstår, når 
tværfaglighed mødes i et ligeværdigt og nys-
gerrigt samarbejde” siger Holst. Han mener, 
at dette felt er befordrende for samarbejdet 
mellem forskellige fagligheder. 8

  Oplægsholder og ungdomsforsker Søren  
  Østergaard holdt sit publikum fanget  
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8 ”Når samarbejdet udvikler sig mellem musik- og folke-
skoler, viser der sig nye måder at gribe musikundervisning 
an på,” siger Holst. 
”Lige nu har vi et ”golden moment” med potentiale for 
udvikling af musikundervisning i musikskole, folkeskole 
og samarbejdsfeltet herimellem,” konkluderer Holst. 
Else Marie Okkels fra UC-Syd understøtter den analyse: 
”Musikskolen byder ind med musiske og kunstneriske 
kompetencer i den åbne skole. Det er et kæmpe løft 
og en gave til folkeskolens musikkultur,” udtaler Okkels 
senere til MUSIKSKOLEN´s udsendte. 

”Lige nu er det musikskolerne, der trækker 
samarbejdet i den åbne skole” 
Sådan siger Holst og mener, at ”Musikskolerne skal 
understøttes mere af musikkonservatorierne, der på sin 
side skal øge den musikpædagogiske indsats”. Vice-
rektor Martin Gades forklarer under et senere interview 
at: ”Konferencen er en manifestationen af samarbejdet 
mellem Musikkonservatoriet, UC-Syd og musikskolerne i 
et forsøg på at skabe pædagogisk udvikling”. 
Gade oplever som tidligere musikskoleleder, at musik-
skolerne har forsømt at opkvalificere lærerne. ”Der er 
et kæmpe behov for efteruddannelse ude på musik-
skolerne, og derfor er det ærgerligt, at der ikke er flere 
musikskolelærere, som får mulighed for at blive opkvalifi-
ceret,” siger han.
Jeg spørger Holst om, hvad der udfordrer samarbejdet 
i den åbne skole: ”Der er desværre en udpræget silo-
tænkning på de enkelte uddannelser,” forklarer han. ”På 
musikkonservatorierne fokuserer man på det kunstneri-
ske, og det musikpædagogiske er et biprodukt. Omvendt 
i folkeskolen, hvor linjefagligheden undermineres, mens 
man strengt taget forventes at kunne undervise i alt. 
Denne tænkning siver ned i institutionerne, og derfor 
skal vanetænkningen brydes,” fastslår Holst.

Fra praksis på gulvet til UC-forskning
Hvad frokosten savner i kulinarisk niveau opvejes til fulde 
af konferencens workshops, der imponerer i antal, varia-
tion og fagligt indhold.  

På vej til workshop med komponisten Jeppe Just får jeg 
et glimt af rytmikunderviser Kirsten Juul Seidenfadens 
workshop. Her er der fuld gang i den praksisnære mu-
sikundervisning med sangen: ”Hej du”, for de mindste, 
engageret udført af storsmilende voksne. 
”Seidenfadens rotationsløsninger med store grupper er 
lige til at tage med hjem og bruge,” fortæller forskolelæ-
rer Christina Øbo Andersen fra Svendborg. 
Det lykkes mig også at høre UC-forsker Henriette Klitnæs 
fra daginstitutionsområdet. Klitnæs undersøger, hvordan 
det indbyrdes samspil mellem en musiker, pædagoger og 
børn i en daginstitution understøtter og kvalificerer børns 
muligheder for æstetiske erfaringer. 
Forskolelærer Jette Holk fra Odense siger efter Klitnæs’ 
oplæg: ”Jeg fik ikke svar, men i stedet flere nye spørgs-
mål med hjem. Jeg kan se, at vi har glemt dokumenta-
tion og forskning, når musikskolen laver samarbejdspro-
jekter. Uden den står vi tilbage med én tynd fortælling 
om, at ” Musik er godt”. 

Kunstneriske kreative processer i folkeskolen 
Else Marie Okkels workshop handler om den skabende 
kunst og skolesamarbejdet. Da jeg senere interviewer 
Okkels om skolesamarbejdet, lægger hun stor vægt på, 
at faglighederne skal komplimentere hinanden så ”1+1 
bliver til 3”. ”Musikskolelæreren skal ikke agere folkesko-
lelærer, men i stedet træde i karakter som kunstner og 
musiker,” siger Okkels. 
Komponisten Jeppe Just fortæller deltagerne i sin work-
shop om tankerne bag de kreative skabende instrument-
bygningsprocesser med børn i tredje til sjette klasse. Han 
supplerer med musikeksempler og uddyber, hvordan 
musikken indspilles og bearbejdes i computerprogram-
met Logic. Så demonstrerer Just det Storm P-agtige 
instruments muligheder live for workshoppens deltagere, 
hvorefter de forventningsfulde slippes løs i en kreativ 
skabende proces. ■ 

Læs uddybende reportage 
og se interviews her:

MUSIKPÆDAGOGISK KONFERENCE i Esbjerg

  Finn Holst  

  Henriette Klitnæs  
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Sammenspilsledelse for viderekomne henvender sig til 
musikledere og musikstuderende og indeholder en række artikler, 
der sætter fokus på såvel praktiske udfordringer i konkrete 
sammenspilssituationer, ligesom mere overordnede metodiske og 
pædagogiske overvejelser tages op.

Der er lagt vægt på konkrete anvisninger og løsninger, hvorved 
brugere af bogen umiddelbart vil kunne løse de typiske problemer 
og udfordringer, der naturligt opstår i sammenspilssituationen.
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• ’vejgreb’ og ’hjulspind’
• Hjælp, mit hold larmer!
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Har du øvet 
dig?

Bogen er et kærligt frispark 
til den traditionelle mu-
sikskoleundervisning med 
særlig fokus på håndtering 
af relation, kommunikation, 
motivation og præstation.  

Bogen udfordrer den traditi-
onelle musik- 
undervisning og er 
nyskabende i sin måde at 
betragte solo- og holdun-
dervisning på. Den henven-
der sig til alle instrument-
faggrupper.
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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
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Sangene fra

BONUS 
Arabiens drøm med 

Anne Gadegaard 
MGP 2003

Becifret melodilinje  
med underlagt tekst
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BONUS

Af Linda Vilhelmsen
og Annelise Dahlbæk

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

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, pædago-
gisk, samarbejdsmæssigt, 
organisatorisk og ledelses-
mæssigt.

Målgruppe
•	 Folkeskolers musiklærere 

og skolepædagoger.

•	 Musikskolers undervisere 
inden for alle områder.

•	 Ungdomsskoler.

•	 Konservatorier og profes-
sionshøjskoler.

•	 Fri- og efterskoler.

•	 Skolebestyrelser, kommu-
nalbestyrelser, forældre 
og andre med interesse 
for åben skole i musik.

Vejl. pris kr. 299,00
inkl. moms

Sangene fra MGP 2018

Vejl. pris kr. 89,00
inkl. moms

Spil selv de ti sange fra bør-
nenes MGP 2018, fællessan-
gen På vingerne med MGP All 
Stars 2018 – og som særlig 
bonus får du Anne Gadega-
ards MGP-klassiker fra 2003, 
Arabiens drøm. 

Alle sangene er gengivet 
som becifret melodilinje 
med underlagt tekst og 
noteret i de samme tonearter, som de bliver 
sunget i showet og på cd'en. Så kan du spille og synge sammen med 
originalen.

Indhold
MGP All Stars 2018: På vingerne
Ella, Karla og Sidsel: Godt at være venner
The One & Only Boyband: Dine Ret-
tigheder
Melissa & Victoria: Jeg elsker dig
Mille: Til næste år

Toby Oby: YouTube
The Angels: Nu & her
A&T: Det du gør
Milo: Se mig
Thea og Rita: Hvis børn ku' bestemme
Celina: Maskebal
Anne Gadegaard: Arabiens drøm

Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk

Linda Vilhelmsen er uddannet AM’er fra Musikkonservatoriet 

i Kbh., Cand. pæd. i musik og har læst Cand. pæd. i generel 

pædagogik (IA) fra DPU, København. Hun er certificeret ID-

coach med speciale i skole-/studiecoaching og er forfatter 

og sangskriver inden for både børne- og voksenmusik. Har 

udgivet en lang række artikler og undervisningsmateriale til 

musikskolens og folkeskolens musiklærere.  

Linda Vilhelmsen har været musikskolelærer ved Ringsted 

Musik og Kulturskole gennem 19 år, seminarielektor i musik 

og det pædagogiske fagfelt gennem 10 år ved læreruddan-

nelsen på Haslev Seminarium. Hun er forfatter, komponist, 

foredragsholder og kursus-/korinstruktør. 

Siden 2009 souschef og afdelingsleder på Rehabilitering og 

Udviklingscenter Filadelfia, hvor hun arbejder med pæda-

gogisk udvikling, personaleledelse og musik for voksne med 

autismespektrumforstyrrelser, erhvervet hjerneskade og 

epilepsi. 

Annelise Dahlbæk er uddannet folkeskolelærer, Cand.pæd. i 

musik og Cand.pæd. i generel pædagogik fra DPU, Køben-

havn. Annelise Dahlbæk er desuden certificeret ID Coach og 

færdiggør Master ID Coach med speciale indenfor Stress/

Mindfuldness og Relationscoaching, januar 2018. Hun er 

der ud over certificeret tilsynsførende for de fri grundskoler 

og skoler med engelsk som undervisningssprog. 

Annelise Dahlbæk har tidligere undervist i folkeskole og 

musikskole, samt på Det kgl. Danske Musikkonservatorium 

og Rytmisk Musikkonservatorium i pædagogik og psykolo-

gi. Hun har været ansat i 22 år som lektor på læreruddannel-

sen med undervisning i musik og de pædagogiske fag. Hun 

er forfatter og komponist, og har mange års erfaring som 

foredrags- og kursusholder.

Side 2016 selvstændig konsulent hos Dahlbæk Consulting 

– www.dahlbaek-consulting.dk – hvor hun arbejder med 

facilitering af samarbejdsprocesser, coaching, undervisning 

og tilsyn med friskoler.

Tidligere udgivelser: På kryds og tværs i musik og på vers, 1994, 

Giraffen Gumle cd/tekst og musikhæfte, 1998, og Når børn synger, 

hva’ så?,  2003 – på Forlaget Solo. Drenge fra Odense (Piccoloseri-

en), 2005, På vej til musik 1, 2008, På vej til musik 2, 2008, På vej til 

musik 3, 2009, På vej til kor i folkeskolen, 2010, Sange om noget for 

nogen – 12 af Linda Vilhelmsens bedste sange til skolen, 2016, San-

ge om livet, døden, troen og håbet – 12 af Linda Vilhelmsens bedste 

sange for skole og kirke, 2017 – alle på Forlaget Dansk Sang. 

Har du øvet dig? – et kærligt frispark til den traditionelle musiksko-

leundervisning, 2016, Edition Wilhelm Hansen. 

Tidligere udgivelser: Studiegruppen – etablering, facilitering og 

udvikling, 2014, Dansk Psykologisk Forlag. Differentiering i musik-

undervisningen, 2012, Evaluering i musikundervisningen, 2010, 

Organisering af musikundervisningen, 2009 og Progression i 

musikundervisningen, 2009 – alle på Forlaget Dansk Sang.

Bidrag til Metodebogen, 2012, Gyldendal og Skolen begynder 

hjemme, 1998, Forlaget Borgen.
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Hvem tæller for?
… når musik i åben skole skal finde takten

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. Bogen giver 

inspiration og anvisning til undervisningsforløb, der retter sig mod ’det fælles tredje’, 

som netop kun kan effektueres gennem samarbejde mellem de forskellige fagprofes-

sioner i det gensidigt, forpligtende samarbejde – folkeskole/musikskole og folkeskole/ 

ungdomsskole. 

Hvem tæller for? giver inspiration til eksemplariske undervisningsforløb på klassebasis 

for både indskoling, mellemtrin, ældste og udskoling, hvor elevernes læring og dannel-

se er i centrum. Derudover er der inspiration til områder som organisering af samarbej-

de og forløb, facilitering af mødeprocesser, etablering af teamsamarbejde – f.eks. at lave 

forventingsafstemning, udøve aktiv lytning og stille åbne, refleksive spørgsmål. Og der 

er forslag til iværksættelse af arbejdsformer og læreprocesser, planlægning af undervis-

ningsforløb på klassebasis, tværfaglighed, målsætning og evaluering med videre.

Hvem tæller for? henvender sig til:

• 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.

Hvem tæller for? sigter mod det fælles afsæt, hvor det almenpædagogiske, det innova-

tive og det kunstneriske spiller sammen. 

171025_åbenskole_omslag_slut.indd   1 25/10/17   13.22
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Vejl. pris kr. 449,00
inkl. moms

Redigeret af Vagn Nørgaard, Jens 
Povlsen og Jakob Faurholt

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.

DANSK TRADITION (salmer, 
sange, viser og evergreens)
 JUKEBOX
 DANSK OG INTERNATIONAL 
BEAT·ROCK·POP

MUSIKSKOLEN 2 2018.indd   1 20-02-2018   12:39:38
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For første gang nogensinde var 
der konference for musikpæda-
goger på DKDM i begyndelsen 
af januar i skarp konkurrence 
med konferencerne i Aarhus og 
Esbjerg. Man kan med rette undre 
sig over, at det ikke er sket før – 
når musikskolerne er den største 

aftager af kandidater fra musikkonservatorierne – og så 
videre. Det er sagt igen og igen.

Men nu var den her, konferencen, og den blev åbnet flot 
og festligt og måske lidt grænseoverskridende?
Rektor Bertel Krarup bød velkommen til konferencen, som 
var arrangeret af 5 musikskoler (Næstved, Vordingborg, 
Høje-Taastrup, København og Frederiksberg) samt RMC og 
DKDM. Og han kaldte samarbejdet perspektivrigt! Det må 
betyde, at der kommer en konference igen senere.
Og så kom dagens første indslag: 70 begynderinstru-
mentalister fordelt på strygere og blæsere. Og så det (for 
nogen) grænseoverskridende: de spillede enkle riffs – til 
BÅNDMUSIK! Nå, det var tydeligt, at børnene blev inspi-
reret af de seje rytmer på optagelserne til selv at musicere 
med de midler, de havde, og så er det jo på alle måder 
en god begyndelse på en konference med overskriften 
Nye Veje – Nye Muligheder.

Formiddagen havde et stramt program. De næsten 400 
tilmeldte sad i 2½ time i træk og hørte på 4 meget 
spændende oplæg, som pegede i mange retninger.
Lene Tanggaard (Ph.D., Viceinstitutleder og professor 
ved Institut for Kommunikation og Psykologi på AUC) 
talte om kreative læreprocesser, og om hvad der egent-
lig befordrer kreativitet. Hovedpunktet var, at kreativitet 
bygger på 3 elementer: 

• Eksperimenter og fuskeri
• Modstand fra materialet
• Fordybelse i traditioner eller fag

Hun blev hurtigt afløst af Jens Skou Olsen (RMC), som 
udnævnte os alle til filosoffer: ”Hvis man ligger vågen 
om natten og spekulerer over det, andre tager for givet, 
er man filosof!” Og han tog os med ind i en filosoferen 
over konferencens tema, som mundede ud i, at vi gen-
nem saglighed og livlighed må frem til livsalighed!

Her var det så tid til en fællessang, og det blev en gri-
bende oplevelse af fælles musiceren under virtuos styring 
af Jens Skou Olsen på bas.

Konferencens hovedtaler må siges at være Paul Harris, 
som gennem over 600 publikationer (bøger og artikler) 
har beskæftiget sig ufatteligt indgående med musik-
pædagogik. Man kan fordybe sig i hans virke på http://
www.paulharristeaching.co.uk/ – og der er stof til mange 
timers inspiration.

en musikpædagogisk konference på DKDM 4. januar 2018

MUSIKPÆDAGOGISK KONFERENCE i København

Af Jonas Viggo 
Pedersen

NYE VEJE 
– NYE MULIGHEDER

FOTO: HENNING HJORTH

  Paul Harris  

http://www.paulharristeaching.co.uk/
http://www.paulharristeaching.co.uk/


 
9 Musikskolen • nummer 2 • 2018

På konferencen viste han os i en farverig gennemgang 
de tanker som ligger bag hans pædagogik. I en mere og 
mere flygtig verden, hvor elevernes koncentration er svær 
at fange, og hvor autoriteter skal prøves af, er det vigtigt 
at have et godt fundament bag undervisningen.  
Paul Harris tog afsæt i sit kort over musikkens verden, 
og gennemgik en lektion med en elev, som skulle spille 
’A Walking Tune’. Og han opregnede alle de enkelte 
fremskridt, eleven havde gjort i løbet af sådan en lektion 
– over 20! 

Formiddagens uriaspost var faldet i Line Fredens’ hænder. 
Hun underviser i performancepsykologi på DKDM og er 
desuden musiker i Malmö Symfoniorkester. 
Med stærkt reduceret tidsrum til rådighed og med et 
pausetrængende publikum nåede hendes oplæg kun 
at introducere nogle få begreber. Det fastlåste mindset 
overfor det vækstklare mindset – kunstneren overfor 
håndværkeren – dobbeltprocesteorien mv.
Jeg er vis på, at hun havde meget mere på hjerte, og 
glæder mig til at kigge på http://musikercoaching.dk/ 

Frokosten på DKDM foregik i den flotte gamle kantine, 
hvor der slet ikke var kapacitet til det store rykind. Delta-
gerantallet var åbenbart kommet bag på DKDM, og der 
blev slet ikke tid til alle de småsamtaler, der er så vigtig 
en del af en konference. Man kan håbe, at det bliver 
tænkt bedre ind i planen næste gang.

Lise Munch, hornlærer, orkesterleder mv. fra Høje-Ta-
astrup Musikskole fremhævede mangfoldigheden, for den 
passer jo til mange musikpædagogers hverdag – ”Selv er 

jeg jo både orkesterleder, 
musikskolelærer, hornun-
derviser og folkeskolelærer 
i min hverdag – og uanset 
hvilken kasket jeg tager 
på, er der noget til mig på 
konferencen. 
Det er nyt og overvældende 
for mig, at der overhove-
det er en konference som 
denne! Det er vi musikpæ-
dagoger ikke forvænt med – og det er da også tydeligt, at 
der er mange kolleger, der har set frem til det her.”

Charlotte Borchorst Faurschou, forstander på Orkester-
efterskolen i Holstebro:
”Det er udbytterigt, opløf-
tende, og tiltrængt med 
sådan en konference! Hvor 
har alle musikpædago-
gerne dog været sultne 
efter sådan en konference 
– det kan man også se på 
de mange tilmeldinger, der 
kom. Hvordan har man 
dog kunnet få den nye 
arbejdstidsaftale til at passe 
med det – hatten af for det. Det må også være overvæl-
dende for DKDM at mærke den sult. 
Det er et meget alsidigt program, som kommer hele 
vejen rundt. Man kunne godt have haft mere tid til at 
mingle – musikpædagoger er ikke forvænt med seriøst 
kollegialt fællesskab!”
Ulla Clausen, musikskoleleder i Gentofte: 
”Det var da på høje tid, der kom sådan en konference 
– måske kan vi være heldige næste år, at det ikke ligger 
samtidig med de andre konferencer? Nå, det er der nok 
nogen, der allerede har fortalt arrangørerne.” ■

 

Læs reportagen i sit fulde omfang her:

  Tre musikskoleledere:  
  Ulla Clausen (Gentofte), Preben Renstrøm  
  (Brøndby) og Lena Schnack Mertz (Faxe)  

  Lise Munch  

  Charlotte Borchorst  
  Faurschou  

http://musikercoaching.dk/
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Dag 1: Musikpædagogik og hjerneforskning
Onsdag var der 5 oplæg af hver tre kvarters varighed fra 
4 professorer og en research director, som alle arbejder 
med hjerneforskning, og hvoraf tre tillige præsenterede 
sig som musikere. De arbejder med musik og hjerne-
forskning på videnskabelig basis i den naturvidenskabe-
lige diskurs. De fortalte hver især grundigt, illustrativt og 
på hver sin måde underholdende om, hvad der sker i den 
menneskelige hjerne, når vi eksponeres for og udøver 
det, man i daglig tale kalder musik og i mindre grad om, 
hvordan det kan benyttes musikpædagogisk. Det var der 
mulighed for at spørge ind til om eftermiddagen, hvor 
man kunne deltage i 2 ”Q & A sessions” med oplægshol-
derne. Ellers må man selv forholde sig til og finde ud af,  
hvordan man kan omforme og anvende den præsente-
rede viden. 

Peter Vuust
Peter Vuust fortalte bl.a. om synkronisering, det at gøre 
nogle ting samtidigt, som er en grundlæggende evne og 
ønske hos mennesker. Synkronisering giver samhørighed, 
og samhørighed kan give samstemmighed. Det udløser 

dopamin, føles rart og giver glæde. Når vi gør musik 
sammen, udskiller hjernen oxytocin – ”the love drug”, 
som befordrer læring, og i forlængelse heraf beskrev 
Vuust, hvor vigtig motivation er for læring. 
Han fortalte også om, hvordan hjerneforskere på nuvæ-
rende tidspunkt hovedsageligt er optaget af at under-
søge, hvordan hjernen forsøger at forudsige, hvad der 
vil ske i den nære fremtid. Det har Finn Holst også lavet 
undersøgelse af for nogle år siden, men ud fra et andet 
forskningsdesign. Vuust berettede, at man for at opnå 
læring må have en forudsigelse, men hvis hjernen kun 
får det, den forudser, afstedkommer det ikke meget 
hjerneaktivitet. Hjernen skal fra tid til anden forstyrres 
af en overraskelse, noget uforudset, der ikke opfylder 
forudsigelsen. Dette balancepunkt mellem forudsigelse 
og overraskelse kalder Vuust for et sweet spot, og lige 
her kan der ske meget læring. Han konstaterer, at det 
sammen med oplevelse af glæde er vigtig for (elevers) 
læring. 

Eckart Altenmüller
Eckart Altenmüller, der dimitterede som læge i 1982, 
præsenterede sig også som musiker. Han har praksis 

som neurolog. Alle hans patienter er musikere, og han 
arbejder for øget kropslig og mental sundhed i musiker-

Det Jyske Musikkonservatorium afholdt igen i år en konference med titlen ”Musik & Læring” 3.-4. 
januar. Formålet med konferencen var at belyse, hvordan vi i stigende grad kommer til at trække på 
videnskab i vores undervisning og forhåbentlig også i musikuddannelserne. Konferencen var 2-delt på 
den måde, at første dag handlede om musik og hjerneforskning, og anden dag handlede om, hvilken 
type musikskolelærer der er brug for fremover. 

Tekst & Foto:  
Henrik Nørregaard Boll

MUSIKPÆDAGOGISK KONFERENCE i Aarhus

MUSIK & LÆRING

Der er altså ikke belæg for at sige, man øver 
bedre og når bedre resultater ved at øve om 
aftenen eller om natten. Det kan man godt 
tro, men det må så være, fordi man ikke kan 
høre, når man spiller falsk.
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skabet. Han talte for 
mig at høre ud fra en 
traditionel musikpæda-
gogisk vinkel. Hvis man 
skal opnå højt niveau 
hvad angår kompliceret 
motorik, er det afgø-
rende, at man begynder 
i 4-6-års alderen. Han 
fortalte, at muligheden 
for at nå et højt niveau 
hvad angår det teknisk-
motoriske bl.a. er 
genetisk betinget, men 
pointerede dog, at dette 

ikke har noget med musikalitet at gøre. Der er i nogle 
tyske skoler foregået forskellige screeningsprojekter, hvor 
man har søgt elever med særlig ”talent”, elever som 
kunne noget specielt. Han pointerede, at et talent først 
må dyrkes målrettet, når eleven har en vis social moden-
hed, men nævnte ikke i hvilken alder, det typisk er. I sin 
praksis har han en del voksne patienter, der er belastet 
af manglende udvikling af de sociale kompetencer. Han 
gendrev et par dogmer fra vores gamle musikpædagogi-

ske verden: Det ene er, at det ikke nytter at voldøve. Hvis 
der er noget, man finder svært teknisk-motorisk, må man 
selvfølgelig øve og træne for at forbedre sig. Men efter 
en vis tid forbedrer man sig ikke yderligere, tværtimod vil 
ens resultater forringes. Det kaldes Penelope-effekten. 
Det fremgik så ikke, om det er, fordi, koncentrationen 
daler eller fordi motorikken syrer til. Han berettede, at 
mange konservatoriestuderende øver for meget (for-
kert), uden at de forbedrer deres niveau, tværtimod. Han 
påpegede, at det kunne være blevet en vane, måske 
ligefrem en besættelse, og vaner er vanskelige at ændre. 
Han talte om forskellige grader af øveafhængighed. Det 
andet dogme er, at ørene skulle blive sløve af at holde 
pause. Det er nærmest omvendt. Man kan lukke øjnene i 
løbet af dagen, men man kan ikke lukke ørerne. Hørelsen 
slides altså i løbet af dagen, og har antagelig brug for at 
restituere, f.eks. om natten under søvn og i et lydfrit eller 
lydsvagt miljø. Der er altså ikke belæg for at sige, man 
øver bedre og når bedre resultater ved at øve om aftenen 
eller om natten. Det kan man godt tro, men det må så 
være, fordi man ikke kan høre, når man spiller falsk. 
Han talte også lidt om motivation og om, hvor vigtig den 
iboende motivation, elevens egen motivation, er (intrinsic 
motivation) og henviste til Gabrielle Wulff. 8

Den nye Ukuleleskole 

Sådan kommer du i gang med masser af hits

44 sider kr. 149,00

Køb bogen i din musikbutik eller på

www.guf.biz

  Eckart Altenmüller  
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Giv eleverne valgmulighed, giv dem autonomi og mulig-
hed for at spille noget, de gerne selv vil spille, også selv 
om det er for svært. De vil sikkert spille nogle fejl; lad 
dem gøre det og undlad at fokusere på det. Fokuser på 
musikken i stedet for teknikken. Spiller man en fejl, så 
spil videre og spil noget rigtigt derefter. 

Glenn Schellenberg
Glenn Schellenberg fortalte om forestillingerne om 
transfereffekt, altså det, at man kan blive bedre til 
én disciplin og aktivitet ved at beskæftige sig med en 
anden. I denne sammenhæng at børn vil forbedre sine 
færdigheder i almene skolefag såsom matematik og 
sprogfag ved at beskæftige sig med musik. Han refe-
rerede til adskillige undersøgelser af mere eller mindre 
videnskabelig karakter og fortalte, hvordan han havde 
undersøgt såvel de forskellige forskningsdesigns, data, 
analyser og konklusioner. Han undrede sig også over, 
hvor lidt engagement forældre typisk udviser for deres 
børn musikundervisning. Han begyndte med at konsta-
tere, at hjernen er plastisk, så erfaringer ændrer vores 
adfærd og vores hjerne. Transfer er kendt fra alle former 
for uddannelse. Når man beskæftiger sig aktivt med og 
bruger hjerneaktivitet på noget, kan man ikke forhindre, 
at man også kan forøge færdigheder indenfor andre 
områder. Han omtalte den såkaldte Mozarteffekt som et 
meget godt tilrettelagt fupnummer, der i sit design ikke 
havde nogen særlig grundig videnskabelighed, skønt 
den berømte artikel herom blev godkendt af et viden-
skabeligt tidsskrift. 
Schellenberg rundede af med at konstatere, der ikke er 
mange undersøgelser, der på solidt videnskabeligt grund-
lag utvetydigt beviser en transfereffekt. 

Jeg savnede en beskri-
velse af hvilken form 
for musikeksponering, 
man har benyttet sig 
af i forskellige under-
søgelser. Har de fået 
undervisning og i givet 
fald hvordan? Har de 
fået traditionel solou-
ndervisning efter teknik-
repertoire-metodikken, 
eller har de siddet med 
i et orkester 3 timer/uge 
og fulgt situeret læ-
ring? Det kunne i denne 
konferences perspektiv 
være meget interessant 
at vide. 

Flere af forskerne talte om transfereffekten, den anta-
gelse at man bliver bedre og mere kompetent til meget 
andet ved at beskæftige sig med musik, blot ved at lære 
musik, ved at gøre musik, samt hvordan man stadig 
søger valid dokumentation herfor. 
Mange undersøgelser kan have høj reliabilitet, men har 
det ikke nødvendigvis, og validiteten er ofte ikke særlig 
stor. Man måler på og spørger til nogle enkelte para-
metre og får typisk ret præcise svar, men det er ikke 
altid fuldstændigt klart, at forskerne i sidste ende får 
svar på det, de selv mener, de har spurgt om. Desuden 
er det meget omkostningstungt at lave et egnet forsk-
ningsdesign til denne type undersøgelser, da de ideelt 
set skal forløbe over en lang periode og med mange 
individer. 

Dag 2, musikpædagogen i fremtiden
Torsdag formiddag var overskriften ”musikpædagogen 
i fremtiden” og rektor Claus Olesen bød velkommen og 
fortalte om sine overvejelser vedrørende overskriften. 
Han indledte med at konstatere, at lærerens og elevens 
møde i musikskolen har ændret sig de seneste år og 
er stadig under forandring. Musikundervisning er ikke 
længere blot et anliggende mellem lærer og elev. Det 
er også blevet et politisk anliggende på den måde, at 

musikskolen og dermed også lærerne nu forventes at 
deltage i samarbejder med andre institutioner især fol-
keskolen og dermed påtage sig opgaver som inklusion, 
hvor vi kan bruge musik som middel og ikke som mål i 
sig selv. Musikskolernes praksis er altså ikke længere blot 
i musikkens tjeneste men også i samfundets tjeneste. 
Han ser, at vores profession kan blive spændt ud mellem 
samfundstjeneste og privilegier. ”I denne opgave er vi 
ganske grønne”, konstaterer Claus Olesen og fortsætter, 
at vi må forholde os etisk til de nye tilstødende opga-
ver. Vi må forholde os til spørgsmålet om, hvornår vi er 
i elevens, samfundets og kunstens tjeneste, men altid 
at have for øje at beskytte den enkelte elevs integritet. 
Afslutningsvis konstaterede han, at musikskolerne og 
konservatorierne må arbejde sammen og finde et fælles 
kodeks. 

8

MUSIKPÆDAGOGISK KONFERENCE i Aarhus

Jeg finder det påfaldende, når man spørger 
til, hvilken profil fremtidens musikpædagog 
skal have, indhenter svar fra en elev, en 
kunstner / seminarielektor og en musiksko-
leleder, men ikke har interesseret sig for at 
høre, hvad en lærer, som dagligt er ude i 
produktionen, oplever man mangler for at 
løse opgaverne, så resultatet matcher med 
de ambitioner, man har. 

  Glenn Schellenberg  
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Ester Kjær Agergaard, 
efterskoleelev og 
ungdomspolitiker

Herefter talte Ester 
Agergaard om fremti-
dens musikpædagog 
set fra elevernes per-
spektiv. Hun har spillet 
gennem 10 år og er nu 
på efterskole. Hun er 
politisk aktiv bl.a. i År-
hus’ børn- og ungebyråd 
og her har hun overfor 
byrådet argumenteret 
for at musikskolens 
venteliste burde ned-
bringes, et arbejde der 
gav en ekstrabevilling 
på ½ mill.kr. Hun havde 
andre løsningsforslag til 
at nedbringe ventelister: 
tage konservatoriestude-
rende ind som assiste-
rende undervisere; hun 

anførte, at det også kunne være med til at kvalificere de 
musikstuderende, samt at man kunne overveje mulighe-
den for at streame undervisning på facetime eller skype, 
hvilket især ville være til gavn for dem, der har langt til 
musikskolen. Hun anbefalede også at musikskolen for-
deler undervisningen rundt på flere skoler, altså en mere 
decentral struktur (end der måske er i Århus) og tilbyde 
flere holdundervisningstimer og mere sammenspil. Efter 
hendes opfattelse drømmer elever om at stå på en scene, 
men mange har alligevel sceneskræk. Hun tror, holdun-
dervisning kan medvirke til at minimere sceneskræk. 
Efter Ester Agergaards mening er den bedste lærer en, 
der kan forstå elevens behov og ved, hvad eleven gerne 
vil og hun anbefaler lærerne at spille sammen med ele-
verne. – At spille med sin lærer knytter bånd, sagde hun. 
Hun konstaterede, at unges forbrug af musik er kolossalt 
og ligeså med sociale medier og musik på alle medier ... 
f.eks. stammer ukulelebølgen fra Youtube. Hun anbefaler 
også lærerne at benytte digitale og sociale medier og 
hjælpe eleverne med at sortere i alt det skrammel, der 
også ligger derude. Desuden anbefaler hun, at fremti-
dens musikpædagoger skal tænke på og bekæmpe køns-
stereotyperne, at kvinderne står og synger –måske med 
en shaker i hånden, og mændene spiller guitar, hvilket 
bl.a. kan gøres ved at lave mere rotation i sammenspils-
undervisning. 

Malene Bichel, sanger, seminarielektor, huskunstner, 
proces- og pædagogisk konsulent.
Malene Bichel talte både underholdende og til tider 
filosofisk om musik og undervisning ud fra kunstens 

perspektiv. Med udgangspunkt i Benny Andersens sang 
”Udsigt med kikkert” fortalte hun om alle de enkelte 
dele, som man kan fokusere på, men at de enkelte dele 
giver mere mening, hvis de sanses i en sammenhæng. 
At musikoplevelse og musikudøvelse kan registreres i og 
afstedkommer aktivitet i hjernen, er ikke ensbetydende 
med, at musik ikke også kan forårsage noget andet i og 
for mennesker. Videnskaben udtrykker noget væsentligt 
om små detaljer fra forskellige vinkler. Hun talte flere 
gange imod den dikotomiske anskuelse, at hvis der er én 
opfattelse af et fænomen, kan der ikke samtidig være en 
anden opfattelse; at hvis det ene findes, kan det andet 
ikke findes ... at man gør noget til modsætninger af hin-
anden. En hjerneforskers måde at forholde sig til musik 
gør ikke kunstnerens opfattelse ugyldig.  
Hun spurgte til, hvilke tanker vi gerne vil have, politi-
kerne og djøf’erne tænker om musik. De ved jo som 
udgangspunkt ikke noget om musik, da det er ikke deres 
fag. Hun advokerer for, at vi tager bolden tilbage og med 
vores faglige baggrund går i dialog med dem om det. 
Spørgsmålet om hvilke type musiklærere, der er brug for, 
kan først besvares, når det er klart, hvilke opgaver der 
skal løses (med musikundervisning) og for at svarene kan 
være kvalificerede, skal de også komme fra musikfolk 
med kunstnerisk indsigt. ■

Læs denne artikel i fuld længde her: 
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Legat

Hedevig Quidings Legat
DMpF har haft kontakt med advokat Jens Rysgaard, der 
siden 1995 har bestyret Hedevig Quidings Legat, der 
er stiftet helt tilbage i 1938. Legatet har indtil efteråret 
2017 ejet en ejendom, hvor afkastet var så lavt, at ud-
deling ikke var muligt i mange år. Nu er ejendommen 

solgt, og legatet har placeret sin formue i obligationer 
og aktier. Det skulle bane vejen for, at der hvert år i 
december uddeles legatportioner – og en ekstraordinær 
legatuddeling i april i år. 

Sanglærerinde over 50 år
I legatets fundats fra 1938 er der fastsat 6 forskellige 
kategorier af personer og foreninger, som skal kunne 
modtage legat - beskyttelse af dyr, en tur i det kongelige 
teater for sygeplejersker over 40 år, men også til skuespil-
lere og musikpædagoger. Hedevig Quiding var nemlig 
selvlært operasanger og fik som blot 19årig selv debut 
på det Kongelige Teater. Efterfølgende fik hun en stor 
international karriere. Hun var også sanglærer for tidens 
talenter, og hun har derfor i legatet bestemt, at ”en 
trængende Musiklærerinde, fortrinsvis Sanglærerinde, der 
er fyldt 50 Aar” skal have en legatportion.

Vægtes
Legatet har ikke ønsket at oplyse til DMpF, hvordan de 
enkelte ansøgninger bliver vægtet og vurderet, men alle 
ansøgninger skal ske via www.fruhedevig.dk, hvor der 
kun er plads til 1.000 tegn i en ansøgning. Der er derfor 
ikke plads til at skrive meget eller mulighed for at lægge 
links, lyd- eller videofiler op. ”Det er et helt bevidst valg, 
at vi ønsker korte og klare ansøgninger i ren tekst. 
Hedevig Quiding var nemlig også journalist med en skarp 
og præcis pen, og derfor skal ansøgningerne i hendes 
ånd også være på denne måde. Det tror vi, at hun ville 
have syntes om”, udtaler Jens Rysgaard.

Størrelsen af legat
Selvom legatets formue er ganske pæn, skal den an-
bringes efter strenge regler om lav risiko, og afkastet 
til uddeling er derfor ikke stort i det lave renteniveau, 
der i dag. Alligevel regner legatet med, at der ved den 
ekstraordinære uddeling i april 2018 er afsat beløb, der 
skulle give et ”pænt beløb” til den udvalgte musiklæ-
rerinde. De første 10.000 kr. vil være skattefrie, mens 
der skal betales skat af resten. Legatet har oplyst, at 
der ikke er nogen krav til, hvordan et legat skal bru-
ges, men mon ikke det også spiller ind i vurderingen af 
ansøgningen? ■

NY LEGAT-MULIGHED

  Hedevig Quiding  

Der er ikke så mange muligheder for 
at få legat for musikpædagoger, men 
et gammelt legat har nu mulighed 
for at uddele beløb. 

Foto: Lund Hansen og Gjørup & Co./Det Kg. Bibliotek, København, 
Billedsamlingen

http://www.fruhedevig.dk
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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 …

Musik: Anders Møller Tekst: Mette Møller

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

1259-B-IT_GOmusik4_INDMAD.indd   9

09/10/2017   16.00

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.
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Musikskoleledelse

Forfatteren har i mange år arbejdet med dels at uddanne 
ledere og souschefer i musikskolerne, dels facilitere kon-
krete udviklingsprocesser i skolerne.

The times they are A-Changin' (Bob Dylan 1964)
Ved gennemlæsning af de seneste numre af bladet Mu-
sikskolen nævnes der eksempler på en række samarbej-
der mellem musikskolen og andre institutioner:
• Samarbejde med folkeskolen om musikundervisnin-

gen
• Indgåelse af partnerskaber med folkeskoler
• Et forskningsprojekt omkring korsang og patienter 

med kronisk obstruktiv lungesygdom
• Samarbejde med et plejecenter
• Samarbejde med daginstitutioner
• Tættere samarbejde mellem musikskolen og ung-

domsskolen

Eksemplerne er udtryk for en mere generel samfunds-
mæssig tendens. I gamle dage (det er omkring 20 år 
siden!) talte vi om at rive ’pyramiderne’ ned. Hermed 
mentes at fjerne topstyringen og give medarbejdere 
og mellemledere et større handlemæssigt råderum og 
dermed mulighed for mere selvledelse i hverdagen. 
Mantraet var: Slip medarbejderne løs. Dog med måde, 
for samtidig indførtes principperne i New Public manage-
ment med bl.a. omfattende centralisering og krav om 
dokumentation. I dag taler vi om at rive ’siloerne’ ned. 
Nogle af tidens hotte ord er således ’samskabelse’, ’part-
nerskaber’, ’brugerinddragelse’ og ’aktivt medborger-
skab’ og ’networking’. Titlen på en tidsaktuel bog: ’Byg 
bro mellem siloerne’ er udtryk for samme tendens. Der er 
ligefrem dannet en national bevægelse for samskabelse 
– med bl.a. deltagelse af professorer fra RUC, politikere 
og chefer fra såvel private som offentlige virksomhe-
der. Begreber såsom ’disruption’, ’efficiens’, ’outcome’, 
’kerneopgave’ og ’værdiskabelse’ forsøger at indfange 
tidsånden. Så han havde og fik ret, gode gamle Bob: 
tiderne skifter!
Hvorfor så denne tendens? Sandsynligvis er det kon-
sekvenser af nye markante og ustyrlige strømninger 
i verden såsom globaliseringen, den IT teknologiske 
revolution og opløsningen af gamle værdier såsom Gud, 
konge, fædreland og ægteskabet. Vi er vidner til, at en 

Fra silo til samarbejde 
og samskabelse (UDDRAG)

Indledning: Af mange årsager er musikskolerne i disse år ved at orientere sig mere udad og indgå i 
en række forskellige ny samarbejdsrelationer. Det er en tendens, som vi vil se forstærket i fremtiden 
og som stiller nye krav til musikskolen som organisation og dermed til både ledere og medarbejdere. 
Samarbejde og samskabelse lyder nemt – det er det ikke! Især ikke når det skal finde sted med men-
nesker, som tænker anderledes end en selv og med institutioner, der har en helt anderledes kultur. 
Artiklen vil belyse baggrunden for det øgede fokus på samarbejde og samskabelse, nogle af ud-
fordringerne som er forbundet med det samt give nogle bud på, hvordan man som skole, leder og 
medarbejder forholder sig konstruktivt til at indgå i nye samarbejdsrelationer.

Af Ulrik Lange, chefkonsulent og 
partner i konsulenthuset Cubion. 



 
17 Musikskolen • nummer 2 • 2018

8

række markante og komplekse problemstillinger dukker 
op. Tænk blot på mange unges manglende uddannel-
sesparathed, utilstrækkelig integration, stigende pola-
risering i samfundet, den vigende sammenhængskraft, 
marginalisering og udstødelse, faldende evne til empati, 
ensomhed, mobning, stress/angst/depression-epidemien, 
det postfaktuelle samfund, de massive klimaudfordringer, 
de uoverskuelige konsekvenser af indførelsen af kunstig 
intelligens, konkurrenceudfordringerne fra andre frem-
stormende lande, terrortruslen osv. osv. Listen er lang, og 
man kan jo blive helt træt bare af at se den på tryk. Det er 
problemstillinger, som ikke har nogen enkel løsning, som 
dermed ikke kan løses af en enkelt organisation og som 
koster (kommune)kassen, så længe de ikke håndteres.

Og…?
Men hvad har disse problemstillinger med musikskolen at 
gøre? Den kan vel ikke løse alle verdens problemer? Natur-
ligvis ikke! Men nogle af de nævnte udfordringer, hvoraf 
mange udspiller sig lige udenfor musikskolens lokaler, er 
måske alligevel relevante for musikskolen at forholde sig 
til. Men spørgsmålet er så her, hvordan musikskolen for-
står sig selv og sin kerneopgave OG hvordan den fortolker 
og reagerer på alle disse ydre forhold. Forstår skolen sig 
selv som en silo-organisation eller som en samarbejdende 
aktør i en større kommunal sammenhæng?
Som reaktion på det markante udefrakommende pres fra 
et samfund i kraftig og hurtig forandring kan en skole 
vælge flere forskellige strategier: 
1. Den kan lukke øjnene for det ydre kaos, fastholde 

gældende praksis og håbe, at det snart går over. Den 
kan lukke sig om sig selv, lukke omverdenen ude og 
tænke: det er ikke vores problemer – det må andre 
tage sig af. Skolen er jo sat i verden for at lære børn 
og unge at spille musik og synge. 

2. Hvis denne strategi ikke hjælper kan man bruge tid 
på at spotte ’synderne’ og dernæst hyggehade tids-
ånden, politikerne, administratorerne ’inde i kommu-
nen’, de umulige forældre, YouTube osv. 

3. Skolen kan nødtvungent og forslæbende reagere på 
de nye ydre krav – når nu ikke det kan være ander-
ledes! Skolen gør det, som andre beder den om og 
som står i reglerne. Men man holder fast i sin hidti-
dige måde at forstå sig selv på.

4. Skolen (dens ledere og medarbejdere) kan være 
opmærksomme på, undersøge og reflektere over de 
ydre udfordringer, se mulighederne i dem og agere 
offensivt og konstruktivt i forhold til dem. Skolen 
revurderer og genfortolker sin kerneopgave (hvad er 
meningen med skolen, hvad er dens eksistensberet-
tigelse, hvilken værdi skal den skabe for hvem?). Den 
bringer sig selv i spil i forhold til de nye dagsordner, 

som er meningsfulde og relevante. Dagsordner hvor 
musikskolen faktisk kan gøre en forskel. Skolen be-
gynder selv at tage initiativer til nye samarbejder med 
aktører uden for skolen. 

Det er næppe breaking news, at der ikke er de store 
fremtidsperspektiver i strategi 1,2 og 3, men at nutidens 
og fremtidens organisationer kendetegnes af model 4. 
Den moderne organisation er udadvendt, agil, nysgerrig, 
improviserende og med stor faglig dybde.

Forskellige former for samarbejde
Samarbejde og samskabelse er brede og noget dif-
fuse begreber. Man kan samarbejde på flere forskellige 
niveauer. I den ene ende af skalaen har vi eksempelvis 
musikskolen som underleverandør – et ikke specielt 
avanceret niveau for samarbejde. Musikskolen ’samarbej-
der’ for eksempel med en folkeskole om at varetage hele 
eller dele af musikundervisningen på skolen. Musikskolen 
er leverandør og gør det, den plejer – blot i en anden 
setting og ofte med en anden struktur/organisering (hele 
klasser). Der er ikke tale om et egentligt samarbejde med 
skolen bortset fra afklaring af de praktiske spørgsmål 
mht. økonomi, lokaler og tidspunkter.
På næste niveau har vi det gensidigt forpligtende sam-
arbejde om en konkret opgave. Skolen indgår her i en 
samarbejdsrelation med en eller flere parter. Samarbejdet 
bygger på tydelige fælles mål (hvad skal vi opnå i kraft 
af vores samarbejde), hvor hver part byder ind med det, 
som denne er særligt god til. Samarbejdet bygger på 
tillid, kendskab til hinandens fagligheder, på et fælles 
sprog, på aftalte fremgangsmåder, konstruktiv kommu-
nikation og løbende evaluering. Et eksempel kan være, 
at musikskolens og folkeskolens eller daginstitutionernes 
medarbejdere reelt arbejder sammen om at udvikle mu-
sik- og sangundervisningen.
Når vi taler om samskabelse drejer det sig om en ret 
avanceret og udfordrende form for samarbejde, hvor 
skolen indgår aktivt i et samarbejde med flere forskel-
lige parter – herunder repræsentanter for brugerne - om 
at løse nogle af de lokale komplekse udfordringer. Her 
mødes man uden forudfattede opfattelser ’i det åbne’, 
udfordrer vanetænkning, identificerer problemstillingen, 
sætter mål og skaber løsninger sammen. Løsninger som 
ingen havde i hovedet, da de trådte ind i lokalet. Eksem-
pel kan være, at musikskolen sammen med socialforvalt-
ningen, folkeskolen og SSP skaber helt nye løsninger på 
fx integrationsområdet.

Hvor er knasterne og barriererne?
I mange situationer er samarbejde merværdiskabende 
(ellers skal man nemlig lade være!). Men når det nu kan 
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8 være sådan en god ide, hvorfor er det så nogle gange så 
svært at få det til at fungere? Nogle af forklaringerne kan 
være:
1. Vi har aldrig lært ’det der med samarbejde’ fra bun-

den af. Tænk blot på hvilke associationer vi får, når 
vi skal i gang med et ’gruppearbejde’ på et kursus! 
Mange af os er allerede i skoletiden blevet kastet ind 
i det der med gruppearbejde, men har aldrig reelt 
lært noget om, hvordan man får det til at fungere. 

2. Der kan være følelser i spil. Når vi skal samarbejde 
med medarbejdere fra andre organisationer, når vi 
skal forlade vores trygge hjemmebane og træde nye 
stier, kan mange følelser aktiveres: Frygt, usikkerhed, 
vrede og tristhed. Såfremt disse følelser ikke hånd-
teres konstruktivt både af den enkelte og af fælles-
skabet, kan de sætte sig på tværs og være gift for et 
spirende samarbejde. 

3. Negative fordomme og forforståelser om de men-
nesker, vi skal arbejde sammen med, kan i den grad 
besværliggøre et samarbejde. Fordomme trives bedst 
i uvidenhed.

4. Urealistiske forventninger til og en undervurdering 
af hvor hurtigt samarbejdet kan opbygges. Dvs. at 
ambitionerne er store, men ressourceallokeringen til 
opbygningsfasen står slet ikke mål hermed.

5. Skolen og dens medarbejdere er ikke klar. Skolen 
kan være optaget af interne projekter. Den stressede 
skole evner ligeledes sjældent at se ud over egen 
horisont og slet ikke at tænke i nye muligheder. Der 
kan også være en myte om, at ens faglighed slagtes 
på ’samarbejdets alter’. Her skal man huske på, at 
tværfagligt samarbejde kun bliver godt, når højt kva-
lificerede fagligheder får lov at komplettere, brydes 
med og inspirere hinanden. ■

Hvordan etablerer man et  
professionelt samarbejde?
Læs hele artiklen her:

“…Then you better start swimmin’ 
Or you’ll sink like a stone 

For the times they are a-changin’”…

Musikskoleledelse
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  Nicolas Pajaniaye (Aarhus Musikskole), Line Degn  
  Gerlings (Skanderborg Kulturskole), Andreas Malmgren  
  Amild (Skanderborg Kulturskole), Stefan Chokalov  
  (Den Kreative Skole, Silkeborg) Foto: Emilie Kiilerich  

Sidste tone klinger ud fra elevernes 
afslutningskoncert på SPOR Festi-
val. Den fuldsatte sal med spændte 
forældre, festivalgæster, komponi-
ster, musikskolelærere, fagfolk og 
arrangører bryder ud i entusiastiske 
klapsalver – sådan! Det lød virkelig 
spændende, rørende, anderledes, 

mystisk, smukt. Og overbevisende!
De tyve 11-16-årige musikskoleelever har netop spillet 
en professionelt produceret koncert med sine helt egne 
kompositioner og delt scenen med Aarhus Sinfonietta, 
der i vekselvirkning har fremført moderne klassikere, 
som elevernes stykker har været spejlet i. Det hele i flot 
regi med levende billeder, lys og scenekoreografi. Iført 
egne Spor New Music School T-shirts bukker eleverne for 
bifaldet, smiler stolt – og har efterfølgende lidt svært ved 
at sige farvel til de nye musikalske venner, de har fået de 
seneste dage.
Fjorten dage tidligere mødtes de for første gang på til en 
introduktionsworkshop en lørdag på Det jyske Musik-
konservatorium – de 20 unge elever fra en håndfuld 
midtjyske musik- og kulturskoler. Spændte og forvent-
ningsfulde med en masse spørgsmål skrevet i ansigterne; 
hvad går det hele ud på og hvad betyder det egentligt, at 
vi skal lave musikken selv? Hvem er mon de andre – og 
kan jeg finde ud af noderne?
 
Vi skal lege – men ikke for sjov!
Få minutter senere er alle beroliget – men også berøvet 
vanetænkningens sikkerhedsnet: ”Velkommen til work-
shop, hvor I sammen skal skabe og spille musik, og hvor 
ingen skal lave det, de plejer!” Efter flere samlende mu-
sikalske og sjove fællesaktiviteter, introduktion til festival 
og workshop, til ”det at komponere” og en rundvisning 
på konservatoriet samles eleverne i mindre grupper. De 
skal nu begynde at simre på den kompositionsopgave, 
grupperne har fået hver især. Helt alene er de dog ikke. 
For de fleste er det første gang, de skal prøve at tænke 

som komponister. Derfor står fire yngre kompositions-
studerende – én til hvert hold – klar til at følge dem på 
deres vej ind i fantasiens, eksperimenternes og kom-
poneringens verden. Som vejledere skal de primært 
stille eleverne de spørgsmål, der skal til for at styrke 
kvalificeringen af de valg, eleverne træffer. For dette er 
det centrale: alle kreative valg og beslutninger tages af 
gruppen selv, der skal have fuldt ejerskab til sin musik. 
Dette får de også ved, at de selv fremfører den musik, de 
udformer. Hvilket også betyder, at eleverne så at sige står 
lige fra start – til trods for varierende niveau og erfaring. 
Det, der samler, er åbenhed og nysgerrighed efter at gå 
på opdagelse i nye musikalske verdener. 
Efter denne opstart mødes vi alle igen 14 dage senere 
til 3 gode workshopdage under selve SPOR festival. De 
påbegyndte idéer og klange har ligget i baghovedet 
siden sidst, eleverne begynder at kende hinanden og alle 
er klare til at tage fat på kompositionerne, høre koncer-
ter, opleve festivalevents i bybilledet, møde musikere og 
komponister og ellers hygge omkring frokostsandwichen. 
Inden de går i gang, får de lige en reminder: husk, at 
komponere er at lege – men ikke for sjov! Vi tager med 
andre ord de unge, deres ståsted og vej ind i det ukendte 
alvorligt. Da det at komponere betyder ”at sætte sam-
men”, kan man sige, at en slags Lego i lyd venter. ”Ar-
bejdstegningen” udformer de selv, og her er notationen 
fri: streger, linjer, cirkler, farver, pile, stikord, noder – alt, 
hvad der hjælper eleverne til at memorere sin egen mu-
sik, benyttes. Hvilket vil sige, at man sagtens kan deltage 
uden at være nodestærk – man spiller så at sige kun de 
”unoder” man selv er med til at skabe! Dette ligger i 
naturlig forlængelse af workshoppens intention om at 
bryde grænser, konventioner og vanetænkning.

På fornavn med Karlheinz
For at skabe en overordnet form og helhed og for at give 
nogle samlende pejlepunkter for gruppens arbejde har 
de fået nogle få specifikke elementer, der skal indgå i 
den kreative proces. Dette kan være en reference til en 

Festival

Klar, parat 
– KOMPONÉR!
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SPOR New Music School

Af Østen 
Mikal Ore
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eksisterende musik. Med baggrund i eksempelvis Karl-
heinz Stockhausens ”Tierkreis” (12 kortere ensemble-
satser inspireret af de forskellige stjernetegn) er opgaven 
at skulle skabe sine helt egne versioner af stjernebilleder 
herfra – og med lån af udvalgte Stockhausen-toner. 
Herfra er der så frit spil! Det går ikke lang tid, inden 
de unge mennesker er på fornavn med Karlheinz, og 
holdene er i fuld gang med at diskutere stjernebilleder, 
associationer, egne musikalske idéer og afprøve instru-
menternes klange og muligheder. Og så er vi inde ved 
kernen til workshoppens sigte: at de er sammen omkring 
en skabende proces og får nye musikalske erkendelser 
fremkaldt af egen fantasi og nysgerrighed. Disse tilgange 
vil forhåbentlig give frugtbare perspektiver i elevernes 
øvrige musikudfoldelse.
Når kompositionsprocessen er afsluttet, er der respons på 
selve fremførelsen af de færdige stykker. Sinfoniettaens 
musikere giver eleverne gode råd om at få sine musi-
kalske intentioner overbevisende udover scenekanten, 
om sceneoptræden, om musikalsk kommunikation og 
finpudsning af de sidste detaljer. Inspirerende kan det 
være, når musikeren hvisker ”jeg synes jeres stjernebil-
lede lyder bedre end originalen!” Til afslutningskoncer-
ten hører publikum så begge versioner – originalen med 
Aarhus Sinfonietta og de ”nye originale” med eleverne 
selv. Nu med snurretoppe i flygelet, boblende trompet i 
en vandspand, violinglissader og fløjtende plastikrør og 
med elever, der med stor integritet har skabt og fremført 
sin helt egen musik.

En unik workshopform
SPOR New Music School er en unik workshopform, 
da den bryder flere institutionelle skillevægge ned. En 
”lineær” synergi og inspirationsstrøm opstår dermed 
mellem flere aktører: SPOR festival, der står som fad-
der til projektet, med visionen om at børn og unge skal 
møde ny musik, kreativitet og komposition helt tæt på 
– og være en naturlig integreret del af festivalen. Det 
jyske Musikkonservatorium, der lægger hus til og 
skaber gode og inspirerende rammer. Kompositionsstu-
derende fra konservatorierne i Aarhus, København og 
Malmö, der får vigtige pædagogiske/metodiske kom-
petencer og erfaringer som vejledere for elevgrupperne 
– med eget kursus inden opstart. Etablerede kammer-
musikensembler, der inspirerer gennem masterclass, in-
timkoncerter og ikke mindst feedback på elevernes egne 
stykker og opførelser. Kultur-/musikskolerne i Region 
Midtjylland, der er projektets særlige målgruppe med de 
elever, der netop får mulighed for at udfolde sin kreative 
legelyst i helt særlige rammer. 
Med andre ord: en række mødepunkter skabes. Udover 
den gensidige inspiration, dette medfører for de invol-

verede parter og med det, de byder ind med, giver det 
erfaringer, som kan bringes med den anden vej – dvs. 
ud til øvrige opgaver og projekter. Altså, at konservatori-
erne fx prioriterer pædagogiske projekter indenfor dette 
krydsfelt, at ensembler kobler nye formidlingsformer/
workshops for unge til sine koncerter, at musikskolerne 
inviterer komponister/studerende til kreative elevprojek-
ter, at fremtidens komponister bliver en naturlig del af 
fagligheden på musikskolen med nye fag i relation til 
dette. Her er der store muligheder jfr. det øgede samar-
bejde mellem skoler og musik-/kulturskoler i årene, der 
kommer. I mellemtiden tager SPOR New Music School fat 
på tre nye spændende år med videreudvikling mod nye 
pejlemærker, samarbejdspartnere og målgrupper. ■

Festival
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? FAKTA:

SPOR New Music School blev opstartet i 2015 
som et 3-årigt strategisk projekt under Aarhus 
2017 af SPOR festival – en årlig festival i Aarhus 
for ny musik og lydkunst under ledelse af Anna 
Berit Asp Christensen og Anne Marqvardsen. 
Projektleder er Østen Mikal Ore, uddannet 
komponist, guitarist og underviser ved bl.a. 
Kolding Musikskole/MGK (medlem af DKF og 
DMpF).

60 børn og unge fra Region Midtjylland har 
indtil nu deltaget i SPOR New Music School. 
I perioden 2018-2020 fortsætter skolen med 
støtte fra bl.a. Statens Kunstfond, Det Obelske 
Familie Fond og Dansk Komponistforening. 
Projektpartnere er bl.a. regionens musikskoler, 
Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium og Dansk 
Komponistforening.

Læs mere om projektet på www.sporfestival.dk

  Nicolas Pajaniaye (Aarhus Musikskole),  
  Andreas Malmgren Amild (Skanderborg Kulturskole)  
  Foto: Frederikke Hoeijmans Vang  

http://www.sporfestival.dk
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SKAT

Fradragsmuligheder
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig 
indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/
aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige 
omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og 
vedligeholde sine indtægter, som udgangspunkt fra-

dragsberettigede. En naturlig betingelse er dog bl.a., at 
de samlede udgifter, man trækker fra, står i et rimeligt 
forhold til indkomsten, og at der ved fradraget tages 
højde for, at en del af omkostningen kan have et privat 
islæt.
For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der 
være et naturligt element af privat benyttelse. For hver 
udgiftsart er det en god ide selv at foretage en vurdering 
af den private andel. Ved selv at have taget stilling til den 
private andel – og dermed ikke fratrække denne – tager 
man en stor del af brodden af den diskussion, der ellers 
kunne opstå med SKAT. For lønmodtagere gælder end-
videre det udgangspunkt, at nedenstående udgifter kun 
kan fratrækkes i rubrik 58 under øvrige lønmodtagerud-
gifter efter reduktion af den gældende bundgrænse på 
kr. 5.900.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder CD’er, noder, faglit-
teratur, tidsskrifter o.lign.) kan fradrages med den andel, 
der ikke er privat. I den forbindelse skal gøres opmærk-
som på, at udgifterne skal være nødvendige med henblik 
på at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt.

Egne instrumenter og PC til erhvervsmæssigt brug
Er anskaffelsessummen kr. 12.900 eller derunder, kan 
hele beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelses-
summen over kr. 12.900, kan det anskaffede højst afskri-
ves med 25 %.
Nedenstående gives et eksempel, idet der er forudsat 
en saldo overført fra 2016 på kr. 15.000, solgt et aktiv 
(f.eks. et instrument) i 2017 for kr. 2.000 og købt et nyt 
aktiv i 2017 for kr. 20.000.

SKATTEN 2017

GENERELT

Årsopgørelsen fra SKAT 
kan ses i skattemappen 
på www.skat.dk den 12. 
marts 2018. Fra denne 
dato er det muligt at oplyse nye tal eller 
foretage ændringer for indkomståret 2017. 
Man bør i den forbindelse tjekke, om op-
lysningerne på årsopgørelsen er korrekte, 
da indberetningerne er baserede på oplys-
ninger fra tredjeparter f.eks. arbejdsgivere 
og banker.
Overskydende skat vil blive udbetalt til 
nemkonto fra den 10. april og frem.
Selvstændigt erhvervsdrivende vil dog 
modtage et brev med indberettede oplys-
ninger, hvorefter der er pligt til at afgive 
selvangivelse inden den 1. juli 2018.
I det følgende gennemgås kun hovedreg-
lerne for lønmodtagere, idet der således 
ses bort fra honorarmodtagere og selv-
stændigt erhvervsdrivende.

Af Simon  Junker Tang

Saldoværdi 1/1 2017 15.000

- Salg i 2017 - 2.000

+ Anskaffelser i 2017 20.000

= Afskrivningsgrundlag 33.000

Afskrivning maks. 25% - 8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2017 24.750 8

http://www.skat.dk
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Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag 
for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og 
umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen 
af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte 
have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel 
foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med 
reduktion af den private andel. Den private andel beror 
på et konkret skøn. 
Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter hol-
der prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge 
er dog undtaget. 
Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel, 
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages 
hensyn til en eventuel privat andel.

Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til under-
visnings- eller øvelokale kan der være mulighed for at 
fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er 
dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet 
til privat benyttelse. 
Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives 
fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har 
privat islæt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt 
fradrag vil accepteres, såfremt indretningen forbedrer 
ejendommens generelle værdi. 
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til 
leje som en andel af den samlede husleje, el og varme. 
Forholdet beregnes med samme brøk som lokalets 
areal i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man 
i eget hus eller ejerlejlighed kan man efter samme 
forholdsregning fratrække el og varme. Herudover er 
der mulighed for at få et forholdsmæssigt nedslag i 
ejendomsskatten.

Befordring mellem bopæl og arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden 
mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som 
den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke 
gives fradrag for de første 12 km hver vej. 
Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen 
(jf. nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.

Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes på andre fra-
dragsmuligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning 
til arbejdet. Eksempelvis håndværkerfradrag, fradrag 
for donationer til velgørende organisationer, børne- og 
underholdsbidrag, tab på aktier og investeringsforenings-
beviser, ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.

Fri telefon og fri internetforbindelse
En del musikskolelærere og -ledere udstyres med en 
mobiltelefon af arbejdsgiveren. I det omfang, telefonen 
kan tages med hjem og bruges privat, betales skat af kr. 
2700 pr. år i skatteåret 2017. Der er særlige regler for 
vurdering af, om telefonen kan anvendes privat og derfor 
betragtes som fri telefon i skattemæssig forstand. Man 
må antage, at arbejdsgiverne ved tildeling af telefon til 
medarbejderne tager stilling til, om der er tale om fri 
telefon og oplyser medarbejderne om rammerne for an-
vendelse af telefo nen. Man kan læse mere om reglerne 
for fri telefon på SKAT’s hjemmeside. 
Ved frit internet beskattes man ligeledes af kr. 2700 pr. 
år, dog under visse forudsætninger, som også kan ses på 
SKAT’s hjemmeside. Man beskattes dog kun af samlet kr. 
2700 pr. år, selvom man både har fri telefon og frit inter-
net. Det er arbejdsgiveren, som sørger for beskatnin gen, 
hvorfor du ikke selv skal oplyse SKAT herom. 
Der kan endvidere henvises til SKATs hjemmeside, hvor 
man kan downloade diverse pjecer og vejledninger. 
Endelig kan DMpF’s sekretariat naturligvis kontaktes for 
yderligere rådgivning.

God fornøjelse! ■

SKAT

Ligningsrådets satser for 2017:

Pr. dag:

0-24 km Intet fradrag

24-120 km 1,93 kr. pr. km

over 120 km 0,97 kr. pr. km  
(1,93 i visse udkantskommuner)

8

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234831
http://skat.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

Tjenesterejser
Efter indførelsen af arbejdstidsaftalen 2016 har musikskole-
området fået klare bestemmelser om aflønning af tjeneste-
rejser. Disse gennemgås i store træk i denne artikel. 

Hvad er en tjenesterejse?
Arbejdstidsaftalen skelner mellem ture med overnatning 
med elever (§ 4, stk. 1, nr. 6) og tjenesterejser (§ 4, stk. 
1, nr. 7). Tjenesterejser kan altså beskrives som rejser, som 
foretages for tjenestestedet, og hvor der ikke er over-
natning med elever. Tjenesterejser kan være med eller 
uden overnatning. De mange rejser til konservatoriernes 
konferencer i januar er gode eksempler, ligesom studie-
ture i ind- eller udland, kurser, musikskoledage i Tivoli og 
pædagogiske dage/døgn udenfor musikskolen kan være 
hyppigt forekommende eksempler. Befordning mellem 
skiftende arbejdssteder er også et eksempel på tjeneste-
rejser, men regler og problemstillinger om disse behandles 
ikke her. 
Hvor reglerne for rejser med overnatning med elever beskri-
ver tidsberegningen for hele turen, både rejse og ophold, 
beskriver bestemmelsen om tjenesterejser udeluk-
kende rejsetiden. Som ved almindelig arbejdstid er det 
lederen, som planlægger tjenesterejsen, og tjenesterejsen 
skal være godkendt af lederen.

Hvordan beregnes tiden?
Af aftalens § 4, stk. 1, nr. 7 fremgår det, at ”rejsetid i for-
bindelse med tjenesterejser medregnes, dog højst 13 timer 
pr. døgn.” Det vil sige, at tiden for alle tjenesterejser (kun 
rejsetid), som varer op til 13 timer pr. døgn, medregnes fuldt 
ud, og at rejser af længere varighed pr. døgn forkortes til 
13 timers arbejdstid. Døgnet beregnes fra arbejdsdagens 
begyndelse – se Løn og Vilkår fra MUSIKSKOLEN nr. 2 2017 
for definition heraf.
Medgået tid til rejsens formål (kursus, pædagogisk 
dag, konference osv.) medregnes som almindelig 
arbejdstid. På tjenesterejser med overnatning medregnes 
egentlig fritid på stedet ikke som arbejdstid, hvorimod 
opholdstid i forbindelse med rejsen til og fra bestemmelses-
stedet medregnes som rejsetid.

Både rejsetid og øvrig arbejdstid i forbindelse med en tjene-
sterejse er omfattet af bestemmelserne om ulempegodtgø-
relse (kl. 17-6 mv.) og weekendgodtgørelse.

Hvor beregnes der fra og til?
Ved fælles transport fra musikskolen beregnes rejsen, fra man 
får besked på at møde frem på musikskolen. Man skal i den 
forbindelse være opmærksom på, at den daglige arbejdstid 
så vidt muligt skal planlægges samlet. Lederen må altså tilret-
telægge rejsen, så rejsetid og arbejdstid på rejsens mål ligger 
i umiddelbar forlængelse af hinanden. Returen tilrettelægges 
og beregnes på samme måde, og rejsetiden slutter, når den 
ansatte kan forlade musikskolen. 
Hvis tjenesterejsen ikke starter og/eller slutter på musikskolen, 
beregnes der fra det konkrete start-/slutpunkt, typisk eget 
hjem. Der må i så fald beregnes for hver enkelt medarbejder, 
idet det vil være individuelt, hvordan man kommer frem til 
bestemmelsesstedet og hvor lang transporttiden er. Hvis det 
aftales, at medarbejderen kører i egen bil på tjenesterejsen, 
og hvis tjenesterejsen konkret erstatter kørsel i egen bil til og 
fra den almindelige arbejdsplads på den pågældende dag, 
kan der anlægges en såkaldt merudgiftsbetragtning, hvor 
den sædvanlige transporttid og befordringsgodtgørelse for 
antal km. mellem hjem og arbejde kan fratrækkes. Det skal 
bemærkes, at man som ansat ikke har pligt til at stille egen 
bil til rådighed for tjenesterejser. 
Når lederen vælger, om rejsen skal beregnes fra det daglige 
arbejdssted/musikskolen eller fra hjemmet, skal der anlæg-
ges en rimelighedsvurdering, hvor det tilstræbes, at den an-
satte hverken tjener eller får merudgifter på tjenesterejsen. 

Planlæg i god tid
Da der, som det fremgår, er en del at tage stilling til i forbin-
delse med tjenesterejser, anbefaler sekretariatet, at sådanne 
planlægges i god tid, så evt. usikkerhed om regler og aftaler 
kan afklares, inden rejsen finder sted. ■

Løn og Vilkår fra 
MUSIKSKOLEN 
nr. 2 2017 Arbejdstidsaftalen

http://musikskolen.dmpf.dk/online-artikler/artikelserien-loen-og-vilkaar/orkesterrejser-og-oeveture/
http://musikskolen.dmpf.dk/online-artikler/artikelserien-loen-og-vilkaar/orkesterrejser-og-oeveture/
http://musikskolen.dmpf.dk/online-artikler/artikelserien-loen-og-vilkaar/orkesterrejser-og-oeveture/
http://dmpf.dk/media/31150/arbejdstidsaftale2016.pdf
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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. 
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