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Det er oplagt, at forståelsen for, at musikskolen er 
for alle børn, skal ud i alle kroge i alle kommuner. 
Der er tale om et hængeparti, når det kommer til at 
eliminere den uvidenhed og usikkerhed om indholdet 
i musikskolernes tilbud, som fortsat hersker i brede 
samfundslag. KL bør i et samarbejde med landets 
kommunalbestyrelser tage den nødvendige oplys-
ningsopgave på sig med en landsdækkende fortæl-
ling om de kommunale- og de kommunalt støttede 
selvejende musikskoler.

Det er oplagt, at det kræver en ny helhedstænkning, 
når musikskolerne mødes af forventninger om nye 
undervisningsformer, udvikling af et gensidigt forplig-
tende samarbejde med folkeskolen og ønsket om at 
nå ud til alle børn med deres tilbud. Musikskolerne har 
uden tvivl viljen og potentialet til at løfte opgaverne. 
Det kræver imidlertid, at der på nationalt plan træffes 
sammenhængende beslutninger, som indbefatter 

1)  opgradering af musikskolernes statsrefusion
2)  uddannelsespolitiske tiltag
3)   en opstramning og præcisering af vilkårene for 

det gensidigt forpligtende samarbejde mellem 
musikskole og folkeskole.

Gode intentioner skal som bekendt følges op af handling, hvis de skal give resultater: 
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Leder Ole Helby

Med musikskolenforalle.dk fremlagde Dansk Musik-
pædagogisk Forening for snart et år siden en ny vision 
for musikskolerne i Danmark. Kort fortalt: Musikskolen 
skal være for alle børn og unge. Ambitionsniveauet skal 
op. Politisk skal musikskolerne prioriteres både lokalt og 
nationalt.

Vi lancerede vores vision under sloganet ”Alle børn skal 
lære at spille i musikskolen”. Modtagelsen var meget positiv 
hele vejen rundt i musiklivet. Centrale kulturpolitikere og 
kulturministeren udtrykte i interviewform hver på deres 
måde sympati for visionen om, at alle børn skal have 
mulighed for at lære at spille i musikskolen. Samtidig var 
de med fremlæggelsen af deres tanker og ideer med til at 
styrke og nuancere værdigrundlaget for vores vision. 

På baggrund af den positive modtagelse vil DMpF med 
fornyet styrke arbejde videre med visionen om, at musik-
skolen skal være for alle børn. Strategien er at udbrede 
forståelsen for, at det ikke er nok, at musikskoletilbuddet 
formelt eksisterer som et tilbud til alle børn i alle kom-
muner. Vi skal frem til, at tilbuddet reelt bliver et tilbud 
til alle børn, uanset hvor i landet de bor, og uanset deres 
sociale baggrund. Visionen har sit udgangspunkt i, at 
musikundervisningen er berigende for børnenes udvikling 
og helt essentielt giver børnene en glæde ved musik og 
musikudøvelse, som de tager med sig på deres videre 
færd i livet. ■

”Alle børn skal 
lære at spille i 
musikskolen”
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Musikpædagogik

I 2013 satte undervisningsministeriet Pædagogisk Ledelse 
på dagsordenen via skolereformen. Kommuner og 
folkeskoler skulle nu sikre, at lederne uddannedes til at 
varetage den pædagogiske ledelse af lærerpersonalet. 
Målet med den nye ”åbne skole” var at flytte lærerne fra 
en ”privatpraktiserende” til en mere åben og diskuterbar 
undervisningspraksis. 
Den pædagogiske ledelsesopgave blev at kickstarte ud-
viklingen af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag 
på skolen. 
I 2016 blev Pædagogisk Ledelse en fast del af kommuner-
nes diplomuddannelse i ledelse, da international forsk-
ning viser, at det giver øget læring og trivsel. 

Hvad er Pædagogisk Ledelse?
Ledelsesformen Pædagogisk Ledelse skal fastholde ele-
vernes motivation og læring. En af forudsætningerne er, 
at lærerne bliver opkvalificeret fagligt og opdateret med 
den nyeste viden. 
Det kræver ledelse med erfaring inden for pædagogiske 
arbejdsprocesser og med indblik i læringskulturer. Lede-
ren skal samtidig evne at inspirere lærerne med relevant 
forskning og nye læringsmetoder. 

Hvilken effekt har Pædagogisk Ledelse?
Skal man tro de New Zealandske læringsforskere, John 
Hattie og Viviane Robinson, ligger der et endnu ikke ud-

PÆDAGOGISK LEDELSE 
giver spillerum for 
musikpædagogisk udvikling

Musikskolelærer 
David Efraim Poulsen

Musikskoleleder  
Simon Lindegaard

Musikskolerne befinder sig som resten af de 
kommunale institutioner i en tid, hvor omverde-
nen stiller stadigt større krav til indhold, kvalitet 
og samarbejde. Det afføder behov for nye orga-
nisationsformer og undervisningskompetencer. 
Ledelsesformen Pædagogisk ledelse tilbyder nye 
perspektiver og løsninger. 

PÆDAGOGISK LEDELSE
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vundet potentiale i at anvende Pædagogisk ledelse. Deres 
forskning peger på, at en bevidst og aktiv læringskultur 
giver merværdi på alle niveauer og er et plus for hele 
organisationen. Forudsætningen er, at ledelsen prioriterer 
lærernes faglige udvikling og afsætter tid til en løbende 
dialog og videndeling på skolen. 

Giver Pædagogisk Ledelse mening i musikskolen?
OK 15’s opgørelse af arbejdstiden har givet musiksko-
lerne en større fleksibilitet og synliggjort arbejdsopga-
verne. Derfor skal musikskolerne nu prioritere lærernes 
efteruddannelse som en del af det daglige arbejde. 
Ude på musikskolerne opleves der samtidig et stigende 
behov for kompetenceudvikling blandt lærerne. Pædago-
gisk Ledelse er ét bud på, hvordan faglig opkvalificering 
og videndeling kan blive til en integreret del af musik-
skolekulturen. 
Vi vil i det følgende undersøge, hvordan man set fra et 
leder- og lærerperspektiv kan drage nytte af Pædagogisk 
Ledelse i musikskolesammenhæng

Pædagogisk Ledelse skaber trygge rammer
Behovet for en mere nærværende og musikpædagogisk 
funderet ledelse er stigende i takt med, at musikskolerne 
får nye undervisningstilbud og samarbejdspartnere. 
I pædagogisk ledelse tales der om ”En anerkendende 
tilgang”. Her tænkes ikke på et smart quickfix-koncept 
eller den kolde cheftypes ”Ja, jeg hører hvad du siger!”. 
I stedet handler det om at udvise tillid, forståelse og nys-
gerrighed på lærernes faglige udfordringer. Det forudsæt-
ter en ledelse med indgående viden om musikpædagogi-
ske processer og med erfaring fra virkelighedens verden. 
Pædagogisk Ledelse tilbyder en struktur, hvori lederen 
kan støtte og vejlede lærere, som er fagligt udfordret, 
eller som ønsker at udvikle sig fagligt. Det forudsætter en 
jævnlig og konstruktiv dialog mellem ledelse og lærere 
omkring det, der opleves, og musikskolens mål. 

Pædagogisk Ledelse understøtter musikpædagogisk 
udvikling  
Efteruddannelse og videndeling er lærernes mulighed 
for opkvalificering. Selvom musikskolelærerne er 
dedikerede medarbejdere, der brænder for musik- og 
musikpædagogik, er de ikke maskiner. Der er brug for 
faglig inspiration gennem med- og modspil udefra. 

Alle musikskolelærere oplever perioder med faglig en-
somhed og stagnation. Derfor er det vigtigt, at der sikres 
en jævnlig interaktion med kolleger og en løbende faglig 
opdatering via kurser og efteruddannelse. 
Faglig ensomhed er usund, da den udvikler faglig sår-
barhed. 

Pædagogisk Ledelse skal understøtte interaktion mel-
lem lærerne og styrke deres faglige udvikling ved at 

etablere gode rammer for efteruddannelse, samarbejde 
og videndeling. Det sikrer den enkelte lærers faglige 
velbefindende og fastholder musikglæden, som er den 
grundlæggende motiverende faktor for musikskolelæ-
reren. 

Pædagogisk Ledelse byder på nye arbejdsformer 
En del af musikskolernes nye arbejdsopgaver er fælles-
opgaver. Det kræver ofte en mere åben arbejdsproces. 
Evnen til at gå på kompromis med egne standarder og 
metoder bliver derfor afgørende for resultatet. 
På plussiden øger samarbejdet den enkelte lærers faglige 
bevidsthed og styrker relationerne imellem kollegerne. 
Forskningen viser, at øget bevidsthed om faglige valg og 
et netværk til sparring giver den enkelte lærer en større 
robusthed i mødet med nye opgaver.
Pædagogisk Ledelse skal sikre, at lærerne bliver præsen-
teret for relevant forskning, og at den samlede viden 
bliver delt og dermed fælles. Det kan med fordel ske i et 
læringsfællesskab. Her skabes læring gennem refleksion 
over hinandens pædagogiske praksis via didaktikkens: 
Hvad? Hvorfor? og Hvordan? 
I læringsfællesskabet udvikles samtidig fagsproget, som 
er essentielt for den fagprofessionelle dialog. Det er den 
pædagogiske leders ansvar at forankre læringsfællesska-
berne gennem en tydelig struktur og en hensigtsmæssig 
koordinering.

Pædagogisk Ledelse klæder lærerne fagligt på
Når musikskolelærerne skal samarbejde internt eller eks-
ternt, er det afgørende at få afdækket egen faglighed. 
Bevidstheden om egne kompetencer og den tryghed, der 
ligger i at vide, hvad man kan, giver plads til en naturlig 
nysgerrighed på andre tilgange. 
Det er samtidig afgørende for kvaliteten af samarbejdet, 
at den enkelte fagperson er ambassadør for sit fag. 
Pædagogisk Ledelse af samarbejde handler om at skabe 
mål, som giver mening for alle aktører i samarbejdet. 
Roller og ramme skal være defineret, så alle kan agere 
hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Endelig skal kom-
petenceudviklingen af lærerne systematiseres og uddan-
nelsesmulighederne synliggøres. Et oplagt forum til at tale 
om efteruddannelse er MUS-samtalen. 

Læreplaner er et følsomt område
Forskning viser, at læringsmål er afgørende for læring og 
udvikling. I folkeskolen er målene temmelig bureaukrati-
ske trods navnet: Forenklede Fælles Mål. Her har under-
visningsministeriet nemlig fastsat specifikke nationale 
mål for, hvad eleverne skal lære, og de er bindende for 
alle skoler. 
I musikskoleloven står der imidlertid: Musikskolen skal 
udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. 
Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisnin-
gens formål og progression. 8
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8 Som det ser ud nu, bliver læreplaner på musikskolerne 
ofte en personlig sag for den enkelte lærer. 
Drøftelse af læreplaner kan dog være et naturligt afsæt 
for dialogen om fagsynet og metoderne. Hvordan og 
hvornår vægtes fx discipliner som: nodelæsning, impro-
visation, klang, fraseringen, gehørspil, akkompagnement, 
sang, IT-midler eller fx elevevaluering og feedback?
Læreplaner er et følsomt område, da de opleves som 
en indgriben i den enkelte lærers faglige dispositioner. 
Derfor skal dialogen herom foregå på en respektfuld og 
anerkendende måde, hvor der er plads til alle fagsyn. 
Fordelene ved den faglige dialog er, at det giver et fælles 
pædagogisk ståsted og over tid skaber et mere ensartet 
fundament for elevernes videre udvikling. Forskning pe-
ger på, at læreplaner skaber sammenhængende under-
visningsforløb, hvilket giver vikarer og kolleger mulighed 
for umiddelbart at overtage og videreføre undervisnin-
gen. 
 
Metodefrihed skaber motivation
Musikskolelærere har modsat lærere ved folkeskoler og 
gymnasier altid haft en vid grad af metodefrihed. 
Men er det hensigtsmæssigt, at musikskolelæreren efter-
lades alene med ansvaret for undervisningen, særligt som 
nyuddannet? 
Spørger man musikskolelærere og -ledere, er holdnin-
gen, at metodefrihed og fraværet af rigide læringsmål 
resulterer i høj motivation hos lærerne. Flere mener, at 
det resulterer i flere kreative løsninger, når der er plads til 
individuelle valg og personlig stil. Det er også oplevelsen, 
at det giver den enkelte musikskole en unik og personlig 
profil. 
Endelig påpeges det, at fleksibiliteten omkring lære-
planer øger musikskolens mulighed for at tilpasse sig i 
samarbejdet med andre institutioner, som er bundet af 
rigide regler. 

Manglen på læreplaner på musikskolerne kan dog også 
have negative konsekvenser. Det kan betyde, at lærerne 
ikke udvikler et fagsprog, som er nødvendigt i diverse 
samarbejder. 
Manglende mål for undervisningen kan også give risiko 
for, at den enkelte musikskolelærer bliver målløs i sin 
undervisning. Endelig kan det udfordre musikskolens 
ledelse i at skabe en fælles accepteret vision, som målene 
understøtter.

Musikskolen er et ”både og”
Det er uomtvisteligt, at musikskolerne på den ene side er 
et fritidstilbud med en stærk kunstnerisk profil og på den 
anden side en skole, som har ansvaret for at give den 

enkelte elev et fundament for livslang musikudøvelse. 
Skal læreplaner give mening i denne sammenhæng, skal 
de være fleksible og udfyldes lokalt. De skal understøtte 
musikskolens formål, tilpasses den enkelte musikskole-
kultur og imødegå kravene fra en bred brugerskare og 
politikere. 
Musikskolelærernes varemærke er en høj grad af dif-
ferentiering, hvilket sikrer, at den enkelte elevs under-
visningsbehov bliver tilgodeset. Dette er helt unikt for 
musikskolen og findes ikke tilsvarende på andre undervis-
ningsinstitutioner som grund- og gymnasieskoler. Derfor 
er det afgørende, at lærerplanerne giver plads til den 
enkelte musikskolelærers kunstneriske og pædagogiske 
dispositioner. 

Pædagogisk ledelse skal understøtte musikskolens 
vision 
Musikfaglig dialog gør lærerne bevidste om formålet 
med deres undervisning. Når kolleger stiller spørgsmål til 
hinandens faglige valg, tvinges de til at forstå og for-
klare. Den pædagogiske leders opgave er at fastsætte 
en overordnet retning, så dialogen understøtter DMpF's 
vision om, at flere børn og unge lærer at spille musik i 
musikskolen. 

Samspillet mellem instrumentalt og musikpædagogisk 
håndværk skal være ligeværdigt. Det er netop den kom-
bination, der gør musikskolen til en kompetent kulturin-
stitution. 
Musikskolens eksistensberettigelse manifesteres bedst 
gennem høj musikpædagogisk og musikermæssig faglig-
hed og med elevernes musikglæde og læring i centrum.
Pædagogisk Ledelse tilbyder et nyt fokus, som kan give 
liv til visionen om kontinuerlig musikfaglig udvikling i mu-
sikskolen. Særligt ønsket om en aktiv og social lærings- 
og samarbejdskultur med efter- og videreuddannelses-
muligheder for alle musikskolelærere virker tillokkende 
og visionær. ■

Musikpædagogik



Se mere på
musicroom.dk

Redigeret af Vagn  
Nørgaard, Jens Povlsen 
og Jakob Faurholt

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

INTERNATIONAL  
BEAT·ROCK·POP

Hovedvægten er lagt på 
det danske repertoire, 
hvoraf mere end 70 
sange aldrig har været 
udgivet på noder før.  
Som det gør sig gældende 
for Sangbogen 1-4, er 
der tale om repertoire, 
der ikke har været bragt i 
tidligere bind af serien.
Becifret melodilinje med 
underlagt tekst. 
Sangbogsserien har i 
mere end 20 år været 
toneangivende i dansk 
musikliv.

Vejl. pris kr. 449,00
inkl. moms

NYHED

 Sangeren, komponisten og Danmarks dansk-top-
rebel, John Mogensen (1928-1977), skrev sig 
direkte ind i den danske folkesjæl med tekster og 
melodier, som stadig hænger i ører og danseben. 

På forunderlig vis beherskede han både det livsfiloso- 
fiske og det umiddelbare, glade udtryk, som gjorde ham 
til en ener i dansk populærmusik. Bogen sætter John 
Mogensen i perspektiv i et længere essay, og de enkel-
te sange ledsages af fyldige noter og fotografier.

Vejl. pris kr. 249,00 
inkl. moms

Henrik Smith- 
Sivertsen og  
Jakob Faurholt

Livet skal jo leves 
– John Mogensen-sangbogen

Sangene fra MGP 2018
Spil selv de ti sange fra 
børnenes MGP 2018,  
fællessangen ”På vingerne” 
med MGP All Stars 2018 
– og som særlig bonus 
får du Anne Gadegaards 
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.

Vejl. pris kr. 89,00 
inkl. moms

NYHED

Klaus Brinch og  
Lars Busk Sørensen 

14 udvalgte 
salmer 
Sang med becifret  
klaverarrangement  

Det er omtrent 30 år siden, 
at Klaus Brinch og Lars 
Busk Sørensen begyndte 
deres samarbejde.  

Indhold
•  Undrer mig over hvert  

græsstrå, der rækker

•  Det eneste vi fatter, Gud

•  Du gav mig livet og et sted

•  Her står vi på underets klode

•  Hvem fatter det, at himlens 

Gud

•  Nu vender solen

•  Jesus Kristus, livsfornyer

•  Du er den jordens Jesus Krist

•  Det haster så sørgeligt, 

Hellige Ånd

•  Min morgen er en gavebod

•  Himlens hvide stilhed

•  Det er så let

•  Uberørt af byens travlhed

•  Det mørkner i vor gade  

Vejl. pris kr. 89,00 
inkl. moms
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Da jeg blev udredt for dysleksi (ordblindhed) på Aarhus 
Universitet, opdagede jeg mange ligheder mellem min 
måde at læse tekst og noder. Mange af mine afkodnings-
vanskeligheder var de samme. Nodeblindhed var ikke 
længere bare en ”joke”, hvor jeg grinede af at kalde mig 
selv for nodeblind. Dette var et reelt problem. I mit studie 
af fænomenet fandt jeg ud af, at jeg ikke stod alene med 
dette problem. 

Et liv som nodeblind
”Altså, jeg måtte måske sidde to timer og lære det hele 
fra ende til anden. Så bliver man god til at stave sig igen-
nem det og lære det udenad, men man bliver ikke bedre 
til at læse det.”
”Jeg kan ikke spille det fra bladet, fordi der er mere 
end én tone. Så skal jeg sidde og tælle mig frem til hver 
enkelt tone, og jeg kan jo kun lægge én finger på af 
gangen, derfor er det faktisk aldrig lykkedes mig at spille 
noget så langsomt, at jeg faktisk kunne få et flow i det.”1

I mit speciale fra Musikvidenskab på Aarhus Universitet 
foretog jeg kvalitative interviewes med fem professionelle 
musikere, som alle har store nodelæsningsvanskelig-
heder på trods af, at de arbejder med noder hver dag. 
Overstående citater er udsagn fra en nodeblind bachelor 

1  Nielsen, Maya Oline Ø. (2016) ”Nodeblindhed – et studie af fænomenet, samt oplevelsen af nodelæsningsvanskelighederne på 
baggrund af kvalitative undersøgelser af musikere”, Aahus Universitet, 53-55

musikstuderende. En studerende, der har spillet musik og 
arbejdet med noder siden barndommen. Den studerende 
er ikke dyslektisk, men beskrivelsen af den musikstude-
rendes nodelæsning er at sammenligne med en dyslek-
tisk læsning af en tekst. 

Hvad er nodeblindhed?
Historisk kan fænomenet spores tilbage til 1888, hvor den 
tyske læge og neurolog August Knoblauch introducerede 
begrebet ”Notenblindheit”. Han forskede i hjernen og de 
musikalske processer og fandt ud af, at musikere kunne 
miste evnen til at afkode musikalsk notation, men stadig 
kunne bevare den auditive og motoriske funktion. 
I dag kan nodeblindhed (dysnotali) betegnes som en spe-
cifik indlæringsvanskelighed i nodelæsning, der er neuro-
logisk betinget. Den er kendetegnet ved vanskeligheder 
ved korrekt visuel afkodning og omsætning af nodebil-
ledet - enten via et instrument eller ved sang. Nodeblind-
hed kan sammenlignes med indlæringsvanskelighederne 
dysleksi (ordblindhed) og dyskalkuli (talblindhed). 
Nodeblindhed berører kun den visuelle nodelæsning, 
mens evnen til motorisk udførelse og auditiv genken-
delse af musikken forbliver intakt. For at kunne tale om 
nodeblindhed er det således en forudsætning at kunne 
identificere musikalske indlæringsevner på andre områ-
der end den visuelle nodelæsning. Ud over et musikalsk 
kendskab skal personen derfor også have modtaget 
målrettet undervisning i nodelære, men trods dette ikke 
kunne afkode og efterkomme nodebilledet til musik 
korrekt. Desuden er det en forudsætning, at vanskelighe-
derne med nodelæsning ikke kan tilskrives andre neuro-
logiske forhold, herunder generelle udviklingsforstyrrelser 
eller erhvervet hjerneskade.

Nodeblindhed

Af Maya Oline 
Østergaard Nielsen

”Nodeblindhed, 
findes det?”
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Hvordan kommer nodeblindhed til udtryk?
Nodeblindhed er en selvstændig indlæringsvanskelighed 
beslægtet med dysleksi og dyskalkuli, og derfor har no-
deblinde ikke nødvendigvis vanskeligheder med tekstlæs-
ning eller matematik. Ligesom dysleksi og dyskalkuli kan 
nodeblindhed forekomme i forskellige sværhedsgrader, 
og udvikle sig igennem livet.
En musikuddannet musiker vil normalt kunne spille en 
node som overstående som bladspil uden besvær og 
vil allerede efter få gennemspilninger kunne spille den 
fejlfrit i sangbart tempo. For en nodeblind musiker vil et 
nodebillede som dette derimod virke uoverskueligt, og 
der vil ligge mange timers arbejde i at få lært at spille 
noden fejlfrit i rette tempo.
I beskrivelserne af nodelæsningsvanskelighederne er 
kendetegn, at de nodeblinde bruger ekstremt lang tid på 
at indlære en nodesats. De beskriver, at de skal stave sig 
igennem noderne, og at de ikke kan få musikken i flow, 
mens de skal læse noden. Problemet ligger i koblingen fra 
noden til instrumentet og i at huske noderne fra hinanden. 
Nodeblinde oplever ofte, at de bytter rundt på tonerne 
og derved læser mange fejl. De kan opleve, at et genop-
taget nodebillede kan se nyt ud, og at de derved næsten 
skal starte forfra med indlæringen. Hvis de spiller fejl un-
der øvningen af en node, har de svært ved at genoptaget 
øvningen derfra, hvor fejlen forekommer, og må ofte 
begynde forfra eller gå tilbage til starten af et afsnit. 

Den fortsatte vej
Mange musikskolelærere har oplevet at undervise elever, 
som bare ikke ”forstår” det der med noder. Det er en 
frustrerende proces både for læreren og eleven. Selvom 
begge parter har en tydelig oplevelse af, at der er et pro-
blem, er der ikke i Danmark en tilstrækkelig erkendelse 
af, at der kan være tale om reelle vanskeligheder med 
selve nodelæsningen. I den internationale dysleksiforsk-
ning har man siden 1980’erne forsket i dysleksi og musik 

og sammenlignet tekstlæsningsvanskeligheder med 
nodelæsningsvanskeligheder. Forskningen har fortrinsvis 
været med fokus på tekstlæsningsvanskeligheder og med 
en teori om, at de også kunne have konsekvenser for 
evnen til at læse noder. 
Nyeste forskning viser dog, at nodelæsning er en multi-
modal aktivitet, der involverer mange forskellige områder 
i hjernen, og kompleksiteten ved nodelæsning er større 
end ved tekstlæsning. Der er tale om to sammenligne-
lige, men særskilte indlæringsvanskeligheder. Forskerne 
i dag diskuterer, om man kan tale om ”musikalsk dys-
leksi”.
Mit speciale påviser, at vanskeligheder med nodelæsning 
er et reelt problem, som ikke kun forekommer hos dys-
lektiske elever, og at det i nogen grad kan afhjælpes med 
kompenserende strategier. Det efterlader et betydeligt 
pædagogisk potentiale for at arbejde mere konstruktivt 
med elever med nodelæsningsvanskeligheder. I samar-
bejde med Aarhus Musikskole arbejder jeg på en under-
søgelse af, hvilke pædagogiske metoder og læringsmidler 
der kunne hjælpe elever med afkodningsvanskeligheder 
til nemmere at kunne lære at læse noder. ■

? FAKTA

Forfatteren er uddannet på Aarhus Universitet i 
Musikvidenskab og Historie.
Arbejder som musikpædagog og musiklære, 
samt er korleder for “KaserneKoret”.

Foredragsholder:
Maya Oline Østergaard Nielsen holder foredrag om 
•  fænomenerne nodeblindhed og dysleksi
•  hvordan nodelæsningsvanskelighederne 

kommer til udtryk i en musikers hverdag.





                         

        



   

           
  

               



              




Udgivelser

Konceptet for ”SANGBOGEN 5” er forsøgt 
nytænkt i forhold til tidligere bind i serien.
Hovedvægten er denne gang lagt på det dan-
ske repertoire, og flere end 70 af bogens sange 
har aldrig tidligere været udgivet på noder. 

”SANGBOGEN 5” indeholder mere end 320 
sange inddelt i fire hovedkategorier: 

• Dansk tradition (salmer, sange, viser og 
evergreens)

• ”Jukebox” (Grand Prix, dansktop og nyere 
refrænsange)

• DANSK beat/rock/pop
• INTERNATIONAL beat/pop/rock.

Som det gør sig gældende for de første 
udgivelser i serien, ”SANGBOGEN 1-4”, er der 
tale om repertoire, som ikke har været bragt i 
tidligere bind. 

Becifreret melodilinje med underlagt tekst.
Bogen indeholder både becifringsvejledning 
og eksempler på akkompangementstyper.

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

Bog m. spiralryg, 562 sider. 
Pris: kr. 499,- (Vejl.)

Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag

DJ

Idéen bag Tjek på noderne 1 er at skabe et 
kreativt læringsrum i instrumentallektionen. 
I Tjek på noderne 1 beskæftiger eleven sig 
med notation, nodelæsning, hørelære og teori 
ud fra en instrumentalvinkel. 
Bogens øvelser og aktiviteter supplerer instru-
mentallektionen, så der skabes en øget varia-
tion i lektionen. Samtidig bevidstgøres eleven 
om hørelære og musikteori. 
Målgruppe: Mellemstadieelever i både hold- 
og soloundervisningen.

Der er gratis adgang til Tjek på noderne´s 
smartphonespil på Kahoot.it

Forfatter: David Efraim Poulsen

Hæfte m. spiralryg, 56 sider. 
Pris: kr. 125,-

Forlag: Strengeleg
www.facebook.com/strengeleg.guitar

DJ

SANGBOGEN 5

Tjek på noderne 1

”Nikoline spiller klaver” er både en selvstændig 
klaverbog for begyndere og let øvede med 25 
Børnesange, men fungerer også som sammen-
spilshæfte til ”Nikolaj spiller violin – violinsam-
menspil for tre eller fire stemmer” (WH32689).

Forfattere: Sofus Kornebæk og Finn Holsting
Redaktion: Jakob Faurholt

Pris:
Hæfte (24 sider), kr. 99,-

Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag

DJ

NIKOLINE SPILLER KLAVER
Klaverbog for begyndere og lidt øvede
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http://www.facebook.com/strengeleg.guitar


præsenterer

dansksang.dk
admin@dansksang.dk

Tlf. 5070 2667

12 nyskrevne kanons ...    
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Sommer i dag
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Som-mer i dag,
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Let og rytmisk
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Bm A

&
##

9

œ œ œ œ ˙
Som-mer i dag,

Dadd9 G
2

œ œ œ œ jœ .œ
som-mer i mor - gen,

Bm A

œ œ œ œ ˙
som-mer i dag,

Dadd9 G

œ œ œ œ ˙
ti - den den går.

Bm A

&
##

13

œ œ œ œ ˙
Som-mer i dag,

Dadd9 G

œ œ œ œ jœ .œ
som-mer i mor - gen,

Bm A

œ œ œ œ ˙
som-mer i dag,

Dadd9 G

œ œ œ œ œ œ œ
år ef - ter år. (Jeg vil)

Bm A

&
##

17

.œ œ œ œ œ Œ
ud ud ud,

Dadd9 G
3

.œ œ œ œ œ œ œ
ud ud ud, jeg vil

Bm A

.œ œ œ œ œ Œ
ud ud ud,

Dadd9 G

.œ œ œ œ œ œ œ
ud ud ud, jeg vil

Bm A

&
##

21

.œ œ œ œ œ Œ
ud ud ud,

Dadd9 G

.œ œ œ œ œ œ œ
ud ud ud, jeg vil

Bm A

.œ œ œ œ œ Œ
ud ud ud,

Dadd9 G

.œ œ œ œ œ Œ
ud ud ud.

Bm A

&
##

25

¿ ¿ ¿ ¿ Œ J¿ ‰
Dadd9 G
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Bm A

Noter: 4. linje kan f.eks. klappes således: 2 knips, 2 klap på skuldrene (med krydsede 
arme) og ét klap, hvor højre håndryg klapper op i venstre hånd.
Ordene i parentes i 2. del fungerer som optakt til 3. del og synges derfor kun, når 
man skal videre til 3. del.

Juni

Musik og tekst: Mie Rank Brunberg
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1280-B-IT_Hvirvler_INDMAD_MYSTIK.indd   22

22/03/2018   14.53

23

Hvirvler · ISBN 978-87-7178-056-7 · © 2018 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

Klaver

&

?

##

##

44

44

....
œœœœ œ œ

œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Dadd9 G

...œœœ œ œ œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Bm A

....
œœœœ œ œ

œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Dadd9 G

...œœœ œ œ œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Bm A

&

?

##

##
..

..

....
œœœœ œ œ

œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Dadd9 G

...œœœ œ œ œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Bm A

....
œœœœ œ œ

œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Dadd9 G

...œœœ œ œ œœ œœ œ
.œ jœ ˙

Bm A

 1   Sommer i dag, sommer i morgen, sommer i dag, tiden den går. 
  Sommer i dag, sommer i morgen, sommer i dag, år efter år. 

  
 2   Sommer i dag, sommer i morgen, sommer i dag, tiden den går. 
  Sommer i dag, sommer i morgen, sommer i dag, år efter år. 

 
 3   Jeg vil ud ud ud, ud ud ud, jeg vil ud ud ud, ud ud ud,   jeg vil ud ud ud, ud ud ud, jeg vil ud ud ud, ud ud ud. 4  ...

Tekst: Mie Rank BrunbergCopyright © 2018 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

Note: Klaverakkompagnementet kan tages ud i en runde indimellem for træningens og variationens skyld.

Musik: Mie Rank Brunberg

Musik: Copyright © 2018 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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Hvirvler
… af Mie Rank Brunberg 
12 kanons (en til hver måned) til brug i skolen fra 3. klasse samt i korsammenhænge. Bogens 
nyskrevne kanons er sjove, smukke, glade, melankolske, finurlige og lige til at gå i gang med. 
Den overkommelige længde og ofte simple harmonik gør kanons til en lettilgængelig mulighed 
for flerstemmighed og udenadslære i skolen. Kanons er imidlertid også et fantastisk redskab i 
ethvert kor af både øvede og utrænede sangere. Hver kanon er forsynet med en afslutning/
coda, der gør det muligt at tage sangene ud af øvelokalet og med til koncert. Hæftet suppleres 
med adgang til digitale ressourcer med mulighed for at lytte til sangene med og uden vokal.
Kr. 136,- (170,-) • 1280-B-IT • ISBN 978-87-7178-056-7

1280-B-IT

9

788771

780567

ISBN 978-87-7178-056-7

Kanons er et fantastisk redskab i ethvert kor af både øvede og utrænede sangere,  

uanset om man er 7 eller 70 år.
Den overkommelige længde og ofte simple harmonik gør kanons til en lettilgængelig mulighed for  

flerstemmighed og udenadslære.
Bogens 12 kanons er sjove, smukke, glade, melankolske, finurlige og lige til at gå i gang med.
Hver kanon er desuden forsynet med en afslutning/coda, der gør det muligt at tage sangene  

ud af øvelokalet og med til koncert.
Bogen giver gennem QR-koder og links adgang til indspilninger af sangene.
Streaming og download af musikken er også mulig gennem gængse musiktjenester.

Mie Rank Brunberg (1987) er sanger,  komponist og korleder. Hun er uddannet cand.musicae fra Det Kongelige  Danske Musikkonservatorium, og har desuden en  diplomuddannelse fra British and Irish  Modern Music Institute. 

Hvirvler

Hvirvler

Mie Rank Brunberg

Året i kanons
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Ekstraordinært landsmøde

EKSTRAORDINÆRT
LANDSMØDE

  Formand Ole Helby  

FOTO: HENNING HJORTH

På baggrund af sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område afholdt 
DMpF et ekstraordinært landsmøde d. 17. marts 2018.

Bestyrelsens forslag om opkrævning af et særligt konflikt-
kontingent blev enstemmigt vedtaget. ■
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  Dirigent Inger Bjerrum Bentzon  
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Svend Asmussen, den måske 
største jazz-violinist nogen-
sinde, ville være fyldt 102 år 28. 
februar 2018 (han døde 100 år 
gammel, for godt et år siden).

Han efterlod sig en kæmpe arv af indspilninger dæk-
kende 75 år og mange stilarter. Han var myreflittig som 
komponist og arrangør, og i sommer bad hans enke Ellen 
Bick Asmussen arrangøren Arne Dich om at digitalisere 
den store bunke efterladte manuskripter. Den viste sig at 
indeholde både hele arrangementer, nogle skitser samt 
løse enkelt-stemmer fra en masse numre. 
På forsiden af sitet præsenterer Svend Asmussens nogle 
arrangementer af en vis sværhedsgrad, men andre er 
bestemt spillelige for unge. I undermenuerne findes flere 
musikstykker egnet til musikskolebrug.

Allerede nu ligger der et dusin af Asmussens kompositio-
ner (nogle i flere versioner) til fri afbenyttelse, i fuld-
stændige arrangementer, lige til at spille for musikere og 
amatører - og som udgangspunkt for jazzmusikeres ofte 
kreative tilgang til materialet. Hvert arrangement følges 
op af en mp3 med nummeret, et af Asmussens egne ma-
nuskripter, et lyd-eksempel fra en indspilning samt noter. 
Hjemmesiden vil jævnligt blive opdateret.

Redaktør og nodeskriver er Arne Dich, arrangør, musiker 
og pensioneret docent fra Det jyske Musikkonservato-
rium – med uvurderlig støtte fra Frank Büchmann-Møller, 
bibliotekar og medforfatter til bogen: ”Svend Asmussen 
– 100 år for fuld musik”.

Direkte link til 
Svend Asmussen Samlingen 
på SDUB:  

Arne Dich er pensioneret docent fra DJM og formand/
medstifter af AM-uddannelsen. ■

Af Arne Dich

Nodebank

SVEND 
ASMUSSENS 
kompositioner på nettet til fri afbenyttelse

“The Svend 
Asmussen  
Free Online 

Score-Library”
på Jazzsamlingerne ved Syddansk 

Universitetsbibliotek

  Svend Asmussen  



Der er tilmeldt over 6000 børn og unge fra 72 forskellige 
musikskoler.
Det store musikalske events renomme er nået helt til am-
bitiøse skoler i Grønland og Spanien, som også får lov at 
bidrage til de musikalske løjer i 2018. Musikskoledagene 
bliver erfaringsmæssigt overværet af 50.000 publikummer 
fra ind- og udland. 

Danmarks allerstørste 
musikalske træf
Årets Musikskoledage i Tivoli giver i år Roskilde 
Festivalen baghjul - i hvert fald i form af antallet 
af koncerter, grupper og solister. Med 265 kon-
certer fordelt på 16 scener afviklet over to dage 
har Musikskoledage i Tivoli nu positioneret sig 
som Danmarks største musikalske event for 
børn og unge. Det er 29. gang Musikskole-
dagene indtager Tivoli, og det musikalske 
træf finder sted i weekenden 5. og 6. maj,  
fra kl. 11.30-22.00

? Kort om Musikskoledagene
Musikskoledage i Tivoli er et selvstændigt projekt med sekre-
tariat hos Musik & Ungdom, og det eneste landsdækkende 
arrangement for musikskoleelever i Danmark.

Musikskoledage i Tivoli støttes i år af:
Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Det Obelske Familiefond, 
Familien Hede Nielsens Fond, Gangstedfonden, Lemvigh-
Müller Fonden, Nordea-fonden, Ole Kirk´s Fond, Oticon 
Fonden, Simon Spies Fonden, Spar Nord Fonden, 
Toyota-Fonden, Tuborgfondet samt Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg.
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Musikskoledage

8
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Musikskoledage

Stillingsannonce

slagelse.dk

Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Souschef 
til Slagelse Musikskole - Genopslag

Vi søger en ny dygtig, kreativ og engageret souschef, der vil 
være med til fortsat at udvikle musikskolen med sans for 
nytænkning og samtidig bevaring af de kvaliteter, der ligger i 
en markant kulturel institution.

Læs mere, og søg stillingen på slagelse.dk

 
16 nummer 3 • 2018 • Musikskolen  nummer 3 • 2018 • Musikskolen  



16 scener og 265 koncerter
Programmet byder på musikparader, hvor børn og unge 
udklædte går rundt i Carstensen gamle Have, mens de 
danser, synger og udøver akrobatik. Paraderne er som 
regel et mindre tilløbsstykke. Et kig ned i programmet 
vidner også om, at gæsterne bliver præsenteret for en 
bred vifte af musikgenrer. Der bliver masser af pop, rock 
og Hip Hop, der har godt fat i de unge. Dertil kommer 
også genrer som kammermusik, promenademusik, klas-
sisk og et særligt guitarorkester på hele 45 mand. 

Interessen for kor-musik er støt stigende blandt børn og 
unge. Under de to dage, vil der være alt fra helt små kor 
på 10 deltagere til kor på 270 sangere. Der kommer også 
104 blæsere fra Carl Nielsens skole, så der burde være 
noget for enhver smag.

Kulturminister Mette Bock holder tale og uddeler 
priser
Danmarks kulturminister, Mette Bock, ankommer til 
Plænen søndag kl. 14.40, hvor hun holder årets tale til 
musikskoleområdet og derefter uddeler årets musikskole-
priser fra DAMUSA (Dansk Musikskolesammenslutning). 

Nye toner i Tivoli - musikskabelse i centrum  
Som noget nyt vil scenen på Orangeriet ud mod Tivoli 
Søen huse en masse børn og unge, der skriver og 
optræder med deres egen musik. Danmarks største 
musiktræf sætter nemlig i år et særligt fokus på original 
musikskabelse og sangskrivning. For at sætte ekstra 
skub i skaberglæden udskriver Musikskoledage i Tivoli 
desuden sangskriverkonkurrencen ”MIN SANG”, hvor 
unge sangskrivere fra musik- og kulturskoler landet 
over kan indsende deres sange i løbet af foråret. De 4 
vindersange afsløres af konkurrencens jury, der blandt 
andet tæller sanger og producer Kill J (Julie Aagaard) 
og Thomas Steengaard, der netop har vundet det tyske 
Eurovision, ved en koncert i Tivoli lørdag den 5. maj kl. 
15.35 på Orangeriet. 

Projektleder for Musikskoledage i Tivoli, Dan Johnsen, 
fortæller:
”Musikskoledagene giver mange børn og unge mulighed 
for at teste sig selv foran et stort publikum på en af Tivo-
lis velkendte scener. Der er igen rekordmange deltagere, 
og vi har i år også valgt at sætte fokus på børn og unges 
egne tekster og kompositioner. Det forventer vi os meget 
af, da vækstpotentialet er meget stort blandt de unge, 
ikke mindst fordi de har fået så mange nye elektroniske 
muligheder til rådighed”.

Underdirektør for Kultur i Tivoli, Nikolaj Koppel 
siger om Musikskoledagene:
”Vi er i Tivoli stolte af at være med til at bidrage til 
Danmarks musikalske vækstlag på denne måde – og af 
at give en masse unge en helt speciel oplevelse, der kan 
nære motivationen.” ■
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Musikskolepriser på Plænen
Søndag kl. 14.40 på Plænen uddeler DAMUSA 
(Dansk Musikskolesammenslutning) årets elev- og 
kommunepris. Prisen uddeles af kulturminster 
Mette Bock

Fakta
Musikskoledage i Tivoli finder sted lørdag den 5. 
og søndag den 6. maj 2018

Musikskoledage i Tivoli 2018 i tal
•   Musikskoledagene afvikles for 29. gang i træk
•   16 scener i Tivoli
•   266 ensembler
•   6389 forhåndstilmeldte musikskoleelever 
•   72 deltagende musikskoler
•   Der er deltagelse af musikskoler fra Frankrig, 

Spanien og Grønland
•   Deltagere i alderen 5-70 år
•   Da Musikskolernes Dag i Tivoli blev afviklet 

første gang - tilbage i 1990 - var deltagerantallet 
900.

? 
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I løbet af de mere end 10 år, vi har undervist og givet 
kurser i Music Mind Games rundt i landet, har vi mødt 
dette relevante spørgsmål. Det giver god mening i den 
hverdag, man som musikunderviser står i – hvad en-
ten det er i Musik/Kulturskoleregi eller i skoleregi – for 
musikteorien skal selvfølgelig spille sammen med den 
udøvende og skabende del af musikundervisningen.
Vi har derfor videreudviklet konceptet på baggrund af 
vores uddannelse inden for Music Mind Games, men i 
lige så høj grad på baggrund af vores konservatorieud-
dannelser og øvrige undervisningserfaring. Desuden har 
vi arbejdet videre med de spørgsmål, tips, idéer m.m., 
som vi i årenes løb har fået i mødet med kursister, kol-
leger og elever.
 
Legende Musikteori
Vi har fundet det meget naturligt at videreudvikle Music 
Mind Games-metoden på en måde, så der tages hensyn 
til de strømninger, der viser sig i den danske pædagogik. 

Musikteori

Fra Music 
Mind Games 
til Legende 
Musikteori
Hvordan gør man, når man vil integrere 
Music Mind Games i sin undervisning? 
Music Mind Games er ved flere lejligheder 
blevet beskrevet i Modus/MUSIKSKOLEN. 
Det er vores barn, men barnet har med 
årene, på utallige opfordringer, udviklet sig 
til også at indeholde bevægelse og sang. 

Inge Brink 
Nielsen

Carsten ViufAf Gitte Chren
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Gennem årene med Music Mind Games Danmark har 
kursister og kolleger efterspurgt bevægelseslege, sange 
og ikke mindst konkrete praksisforløb. Elementer der er 
medvirkende til, at overførslen til undervisningen bliver 
nemmere og mere direkte.
Ved nu at inddrage de varierende læringsformer kvit-
terer vi for efterspørgslen, idet vi også i vores egen 
daglige undervisning kan se og mærke det meningsfulde 
i at inddrage musikteorispil og -lege i den komplekse 
musikundervisning. Det handler om at kunne zappe i 
energiniveauet - fra det stillesiddende til det fysisk aktive, 
fra fællessangen til stillelegen, fra ” at være på” foran 
gruppen til følelegen med kammeraten, fra soloøvelsen 
til samarbejdslegen.
De forskellige tiltag har vi samlet i konceptet Legende 
Musikteori som netop inddrager bevægelse, musik, 
overdragelse til instrumenter i skoleregi, nye kortspil og 
konkrete praksisforløb – alt sammen med fokus på den 
legende tilgang. 
 
Dissonans i samarbejdet 
I årene som Music Mind Games Teacher Trainers er det 
blevet mere og mere åbenlyst for os, at Music Mind 
Games-metoden ikke er fleksibel i forhold til den under-
visningskultur, vi har i Danmark.  Vi har arbejdet med at 
tilpasse og videreudvikle vore kurser for at skabe nogle 
gunstige undervisningsforhold for eleverne. Disse tiltag 
stemte desværre ikke overens med Music Mind Games-
udviklerens filosofi, og da vi fravalgte at underskrive en 
kontrakt, som bremsede os i at udvikle og tilpasse meto-
den til dansk kultur, stoppede vores partnerskab. Natur-
ligvis ærgerligt for samarbejdet, idet vi delte en særlig 
indsigt i metoden. Samtidigt var det absolut nødvendigt 
for os at vi kunne værne om den metodefrihed, vi har i 
Danmark som undervisere. 
 
Til gengæld glæder vi os over sparringen med amerikane-
ren Elizabeth Cunha, som samtidig med os 3 blev certifi-
ceret Music Mind Games Unit 1 Teacher Trainers i 2010 og 
Unit 2 Teacher Trainers i 2015. Elizabeth blev kasseret som 
Teacher Trainer få måneder efter certificeringen, og derfor 
var det helt naturligt at bevare et værdifuldt og berigende 
samarbejde til trods for den geografiske afstand.

Når musikteori spiller
Vi tror på, at børns indlæringsevne og koncentrations-
evne styrkes, når de bruger kroppen og er i bevægelse. 
 
Legene kan bruges som brainbreaks og træning (forøget 
puls) til kroppen, men vores primære mål med legene er 
at give eleverne mulighed for at lære med hele kroppen 
- ikke kun med hjernen. Udover bevægelsen spiller trivsel 
og tryghed en stor rolle i undervisningen. Vi kan gen-
nem bevægelsesaktiviteter og sam(men)spil styrke musisk 
faglighed og social kompetence.  
 

? Nye tiltag:

På den digitale front er der nye initiativer i form 
af Facebook, hjemmeside og YouTube-kanal.
 
Facebook:
Indtil videre er det Facebook-siden ”Legende 
Musikteori”, som har størst betydning. Det har 
altid været vigtigt for Inge, Carsten og Gitte 
at øse ud af undervisningsidéer og erfaringer. 
Derfor er Facebook-siden efterhånden et bom-
bardement af musiknørdede opslag til alle, der 
elsker at undervise i musik. 
 
Hjemmeside:
På www.legendemusikteori.dk  
kan man selvfølgelig læse om de 
forskellige kursusmuligheder, som  
vi tilbyder – både som underviser 
og som institution. Endvidere er 
der mulighed for at finde undervisningsvideoer, 
og hen ad vejen bygges der på med gratis ma-
terialer til fri download. På hjemmesiden tilby-
des også et nyhedsbrev, hvor man en gang om 
måneden får undervisningsidéer, nye spil og tips 
til hverdagen som musiklærer.
 
YouTube-kanal:
Legende Musikteori har sin helt egen YouTube-
kanal, som ligeledes har masser af undervis-
ningsvideoer med forskellige musikteoretiske 
lege og spil, hvis man søger inspiration.
 
Nye, danske bøger:
Kursusbøgerne, der tidligere var på engelsk, er 
nu på dansk og indeholder beskrivelse af de 
forskellige aktiviteter, som foregår på kurserne.
Derudover barsler Legende Musikteori snart 
med en bog, der har Musikalfabetet som tema. 
Alfabetbogen indeholder et væld af forskellige 
lege, der sætter gang i blodgennemstrøm-
ningen, samt kortspil og sange, der udfordrer 
hjerneaktiviteten med intervalkendskab og 
læseretninger (vandret og lodret).
Bogen er inddelt i forskellige afsnit, som hen-
vender sig til Børnehaven, Indskolingen/Mellem-
trinnet og Talentklasser. 
Den er den første i en række bøger med fokus 
på hvert sit musikteoretisk emne.
 
Kurser:
Med udgangspunkt i de nye tiltag er der udvik-
let flere nye kurser med forskelligt fokus. Kur-
serne spænder fra 1 til 4 dage. På kurserne er 
Legende Musikteori implementeret på forskellig 
vis, så vi kommer omkring alle de nye elemen-
ter. Kursisterne får relevante undervisningsidéer 
(lege og spil) med hjem i rygsækken, og mange 
af kurserne er blandet med praksisforløb - med 
udgangspunkt i konkrete sange og musik-
eksempler- så det er nemt at overføre til egen 
undervisning.

http://www.legendemusikteori.dk/
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Vi lægger vægt på at have spil og lege både med og uden 
materialer og er opmærksomme på, hvor vigtigt det er 
at udfordre eleverne med én ting ad gangen, når det 
omhandler implementering af ny musikteoretisk viden. 
Udover de ovennævnte tiltag, der både henvender sig til 
soloundervisningen og holdundervisningen, har vi krydret 
Legende Musikteori med de vigtigste spil fra Music Mind 
Games-metoden.
 
Vision for Legende Musikteori: 
Vi ønsker, at alle børn i Danmark i løbet af deres sko-
legang og musikundervisning stifter bekendtskab med 
Legende Musikteori. Dette vil medvirke til, at det musik-
faglige niveau i Danmark højnes.
Vi beskriver her et par forløb, hvor vores version af Le-
gende Musikteori har været anvendt med succes:
 
Bevægelsesleg:
Der er drøn på SSB-holdet, når de spæner frem og tilbage 
i musiklokalet. Der er gang i legen, som hedder Stafet 
med Nodelinjer og Mellemrum, hvor børnene i 2 hold 
skal bestemme, om noden ligger netop på nodelinje eller 
i mellemrum på de Nodesystemkort, der ligger på gulvet. 
Og så gælder det om at være hurtig til at placere kortet 
det rigtige sted og løbe tilbage og give ”high five” til den 
næste. Der heppes og klappes og til sidst råbes: ”Fine”, 
da holdene er færdige. Der har virkelig været fuld aktivitet, 
mens børnene har haft fokus på nodelinjer og mellemrum.
 
Praksisforløb:
I 1. klasse er de 4 indianerstammer i gang med rytmelæs-
ning til sangen ”Lille Fis”. De har i undervisningsforløbet 
lært Blue-Jello-gloser og -håndtegn til forskellige rytmer, 
de har danset og sunget indianersange, og de har været 
på Rytmejagt på Rytmebingoplader og i noden til sangen 
”Lille Fis”. 
Nu er der så gang i aktiviteten med selv at danne et 
rytmemønster. Eleverne bruger de Rytmelængdekort, 
som har rytmer med fjerdedelsværdi. Så snart de har lagt 
kortene, går de i gang med at øve rytmerne på trom-
mer, claves, tambourin og maracas. Til sidst synger alle 
indianerstammerne ”Lille Fis” til de skabte rytmer. 

? Om udviklerne af Legende 

Musikteori:
 
Gitte Chren er uddannet AM´er fra Nordjysk 
Musikkonservatorium med rytmisk klaver som 
specialfag. Ansat hos Kulturskolen Vesthim-
merland. Afslutter juni 2018 en Pædagogisk 
Diplom (PD). Tilknyttet BMMK som kunstner og 
har udgivet MMbyG Sangbogen. Medudgiver 
af Aalborg Kommunes Læseplan i Music Mind 
Games fra 2013.
 
Inge Brink Nielsen er uddannet AM´er fra 
Nordjysk Musikkonservatorium med rytmisk 
sang som specialfag. Ansat på Klostermarks-
skolen og Aalborg Kulturskole. Har desuden 
børne- og voksenkor. Medudgiver af Aalborg 
Kommunes Læseplan i Music Mind Games fra 
2013.
 
Carsten Viuf er uddannet er ved Det Jyske 
Musikkonservatorium. I 2013 afsluttede han 
Suzuki-læreruddannelsen. Til hverdag arbejder 
Carsten ved Aalborg Kulturskole som Suzuki-
violinlærer og musikteoretisk konsulent. 
 
Alle tre er certificerede Music Mind Games 
Teacher Trainers Unit 1 og Unit 2 og har afholdt 
kurser siden 2010.

Musikteori

Dette eksempel på et undervisningsforløb med Legende 
Musikteori har indeholdt mange forskellige musikdiscipli-
ner, bl.a. musikalsk skaben. 
 
Legende Musikteori indeholder:
- Musikteoretiske sange 
- Musikteoretiske bevægelseslege
- Kortspil med musikteoretiske elementer 
- Samarbejdsøvelser med musikteori
- Udvalgte spil fra Music Mind Games-metoden
- Praksisforløb
- Kursusbøger på dansk ■
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Repræsentanter for alle medarbejdergrupper i den offent-
lige sektor, som hver eneste dag får hverdagen til at hænge 
sammen for borgerne, mødtes til stormøde ii Fredericia 
d. 22. marts. 
Budskabet til Sophie Løhde, Michael Ziegler og Anders 
Kuhnau er klart: Lad os få lavet den overenskomst – det 
vil gavne hele Danmark.

Udtalelser fra mødet:
Vi er klar. Det, vi beder om, er faktisk kun, at I anerken-
der vores arbejde og viser os tillid gennem:
• En lønudvikling på lige fod med de privat ansatte.
• At I viser os, at vi kan have tillid til vores aftaler ved  

Mere end 10.000 
Tillidsrepræsentanter til 
Stormøde i Fredericia

Foto: Flemming Lund

at finde en løsning på de betalte spisepauser.
• At I viser vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med 

alle, også lærerne.
• At vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at 

blive på jobbet. 

Vi er stolte over vores indsats, og vi er stolte over, at 
danskerne sætter pris på os og bakker os op. Vi ved, at 
forholdene for de offentligt ansatte, hænger sammen 
med den kvalitet, som borgerne får. 
Borgerne fortjener at blive fri for jeres lockout, der vil 
lamme hele landet. ■



Stillingsannoncer
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KLAVERLÆRER
2 stillinger som musikskolelærer i klaver pr. 1. august 2018 (fra halv – til fuld tid).

Ved fuldtidsansættelse er undervisningen fordelt på ugens 5 dage. Guldborgsund Kommune 
har fuld tilstedeværelse. Vi forventer at du kan tage initiativ til koncerter, arrangementer samt 
talentudvikling, og at du kan indgå i tværgående samarbejder, hvor det handler om at skabe gode 
oplevelser med stort fagligt indhold. Vi søger en person med solid uddannelsesmæssig baggrund, 
der kan undervise på alle niveauer. 

Sammen med musikskolerne i Nordtyskland, har vi indgået formelt samarbejde omkring talent-
udvikling, hvorfor du skal være forberedt på at indgå i dette.

Vi søger to personer med personligt overskud og afsmittende humør, for hvem det at undervise 
børn og unge, er den primære opgave.

Ansøgningsfrist: Mandag den 14. maj kl. 12.00.

Den 1. ansættelsessamtale bliver afholdt torsdag den 17. maj. Kandidater som går videre, vil blive 
indbudt til 2. samtale, torsdag den 24. maj, hvor vi ønsker at se ansøgerne undervise. 

Guldborgsund Musikskole har holdundervisning på alle niveauer, hvorfor ansøgerne som kan dette, 
vil blive foretrukket.

FORSKOLELÆRER
Fuldtidsstilling som musikalsk forskolelærer (37/37) pr. 1. august 2018. Der er mulighed for at 
tiltræde stillingen tidligere.

Undervisningen er fordelt på ugens 5 dage. Guldborgsund Kommune har fuld tilstedeværelse.

Vi søger en energisk musikalsk blæksprutte med afsmittende humør og brede musikalske kompe-
tencer og uddannelse inden for børns udvikling og musikpædagogik. Vi forventer at du har organi-
satorisk talent i forhold til at kunne skabe netværk blandt dagsinstitutioner og skoler. Musikskolen 
arbejder koordineret og sammenhængende fra forskolen til og med de ældste elever. Derfor skal 
du kunne arbejde på tværs og indgå i relevante pædagogiske sammenhænge. Skolen er yderst ud-
viklingsorienteret hvorfor vi forventer at du besidder evnen til at få nye idéer og at du er initiativrig.

Vi forventer at du evner opsøgende arbejde, og besidder evnen til at koordinere og strukturere din 
dagligdag. 

Da undervisningen er placeret forskellige steder i kommunen, er det påkrævet at ansøgeren har 
egen bil.

Ansøgningsfrist: Mandag den 14. maj kl. 12.00.
Den 1. ansættelsessamtale afholdes onsdag den 16. maj og 2. ansættelsessamtale onsdag den 
23. maj.

Yderligere information: 
Musikskoleleder Allan Gardersøe 
aga@guldborgsund.dk 
Tlf. 25 18 01 83

mailto:aga@guldborgsund.dk
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent

Forkortet normperiode – hvornår og hvordan?
I henhold til arbejdstidsaftalen for musikskolelærere be-
regnes arbejdstid over en normperiode på et år, sædvan-
ligvis defineret som d. 1/8 til d. 31/7, og den præsterede 
arbejdstid opgøres samlet i normperioden. 
I tilfælde, hvor en lærer tiltræder eller fratræder stillin-
gen på et andet tidspunkt end ved overgangen fra den 
ene normperiode til den næste, vil man dog operere 
med en forkortet normperiode. 

Arbejdstiden for en normperiode beregnes på flg. måde 
iht. arbejdstidsaftalens § 1, stk. 2:
”… Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange 
antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt
eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, 
der falder på ugedage, hvor den
ansatte i forvejen altid har fri.”  
 
Denne fremgangsmåde benyttes også i tilfælde af en 
forkortet normperiode.

Fratræden i normperioden 
Ved fratræden i løbet af en normperiode beregnes timetal-
let fra normperiodens begyndelse til fratrædelsestidspunk-
tet. Lærerens præsterede arbejdstid opgøres ligeledes for 
den forkortede normperiode, og evt. mer- eller overar-
bejde udbetales ved fratræden iht. arbejdstidsaftalens § 5. 

Tiltræden i normperioden
Ved tiltræden i løbet af en normperiode beregnes til-
svarende for perioden fra tiltrædelse til normperiodens 
afslutning, og lærerens præsterede arbejdstid planlægges 
og opgøres på vanlig vis med udbetaling eller overførsel 
af evt. mer- eller overarbejde iht. arbejdstidsaftalens § 5. 
 

Nedvarsling i normperioden
Ved nedvarsling i løbet af normperioden vil der være tale 
om to forkortede normperioder: Én fra normperiodens 
begyndelse til udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel, 
altså det tidspunkt, hvor den gamle ansættelsesgrad ud-
løber, og en anden fra den nye ansættelsesgrad træder 
i kraft og frem til den almindelige normperiodes afslut-
ning. 
Evt. mer- eller overarbejde i den første af disse to forkor-
tede normperioder udbetales, idet man dog skal være 
opmærksom på, at mer- eller overarbejde i en sådan 
periode i visse tilfælde vil kunne problematisere, om ned-
varslingen var sagligt begrundet. 
Evt. mer- eller overarbejde i den anden af de to for-
kortede normperioder kan overføres eller udbetales på 
sædvanlig vis. 

Vikariat
For vikariater af kortere varighed end den almindelige 
normperiode beregnes ligeledes for vikariatets konkrete 
varighed, altså fra vikariatets start og til dets ophør, og 
mer- eller overarbejde udbetales ved vikariatets ophør. 
For et vikariat, som strækker sig hen over overgangen 
mellem to normperioder, vil man skulle beregne for to 
forkortede normperioder: Den ene fra vikariatets start og 
til den almindelige normperiodes udløb, og den anden 
fra næste normperiodes start til vikariatets ophør. 
Evt. hele normperioder undervejs i vikariatet beregnes og 
opgøres på vanlig vis. 
Evt. mer- eller overarbejde i den første af de forkortede 
normperioder kan udbetales eller overføres til den næste 
normperiode, og evt. mer- eller overarbejde ved vikaria-
tets ophør udbetales. ■
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Du sidder nu med den trykte udgave af  
MUSIKSKOLEN foran dig, men du kan finde endnu 

flere artikler, udgivelser & annoncer på 

http://musikskolen.dmpf.dk/ 

Følg DMpF 
på facebook
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