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Black

For et lille år siden fremlagde Dansk
Musikpædagogisk Forening - fagforening for musikundervisere, musikere
og musik- og kulturskoleledere - en
ny vision for musikskolen: Musikskolen for alle.

- FRA VISION TIL VIRKELIGHED

På baggrund af den positive modtagelse, går Dansk Musikpædagogisk
Forening nu i dialog med kulturpolitikere landet over. Og vi gør det ved
at præsentere en palette af konkrete
mål og initiativer, der kan gøre vision
til virkelighed.

Efterfølgende er visionen blevet
trykprøvet hos flere af Folketingets
centrale kulturpolitikere og kulturministeren. Og alle synspunkter er delt
på musikskolenforalle.dk.

Vi ser frem til samarbejdet om en
musikskole for alle. Tag endelig fat i
os via www.musikskolenforalle.dk

Kulturordfører (DF)
Alex Ahrendtsen

Kulturminister (LA)
Mette Bock

“Det er meget ambitiøst at tro, at alle kan
komme til at få musikundervisning eller
få et instrument i hånden. Men jeg synes,
at det er en smuk vision. Jo mere man
presser på, jo mere vil der også komme
musik i folkeskolen. Danmark har jo
været et syngende land engang. Det er
ved at ske igen. Man mærker en opblomstring. Det synes jeg, at musikskolen skal
hjælpe til med at gøre endnu stærkere.”

DET ER TID TIL HANDLING

MUSIKSKOLEN FOR ALLE

Gennemgående er der udtrykt
sympati for visionen, og tiden er nu
moden til, at tilbuddet om musikundervisning kommer til at gælde
alle børn, uanset hvor i landet de bor,
og uanset deres sociale baggrund.

Ole Helby, formand
Dansk Musikpædagogisk Forening
dmpf@dmpf.dk

“Det er ikke så mange børn, som finder vejen til musikskolen. Men så må
musikskolen finde vejen til folkeskolen.
Jeg tror, at man kan få en bedre kvalitet
- også i det musiktilbud, man giver på
skolerne - i et tættere samarbejde med
musikskolerne. Og det er noget af det,
den nye folkeskolelov giver en mulighed
for og opfordrer til, at man skal gøre. De
steder, hvor man gør det, kan man se, at
man faktisk får fat i rigtig mange børn.

Kulturordfører (S)
Mogens Jensen
“Jeg synes, at det naturligt vil ligge i
musikskolerne at være musikalsk kraftcenter i alle kommuner, der forsøger at
samle miljøet. Jeg tror sagtens, det kan
lade sig gøre. Men som i så meget andet,
så kræver det, at du har en klar plan for
det i den enkelte kommune. Og at selve
musikskolen og folkeskolen har en klar
plan og en strategi. Og som med så meget andet skal du også have de ildsjæle,
der virkelig knokler på for, at det kommer
til at ske.”
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Leder

Ole Helby

JA til
STORT
STORT JA
OK18-resultat
Afstemningerne om de indgåede overenskomstforlig på
det offentlige områder blev præget af en meget stor medlemsopbakning til de opnåede resultater. Urafstemningen
i Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF) omfattede
både resultatet af de generelle og de specielle forhandlinger. Afstemningsresultatet finder du i rammen nedenfor.
Efter et langt og til tider dramatisk forløb med en konfliktoptrapning, som ikke tidligere er set på det offentlige
forhandlingsområde, nåede en stærk og samlet fagbevægelse i det kommunale forhandlingsfællesskab i hus
med et resultat, der giver de ansatte i kommunerne en
velfortjent reallønsforbedring i overenskomstperioden
2018 - 2021. Hertil kommer, at vi fik en rigtig fornuftig
aftale i hus ved de specielle forhandlinger på musikskoleområdet, hvor vi blev imødekommet på en god og konstruktiv måde af KL, som muliggjorde, at de begrænsede
midler blev anvendt på den bedst mulige måde.
I det på mange måder historiske forhandlingsforløb om
OK18 har medlemmernes opbakning og støtte været
helt afgørende. Uden det fællesskab og sammenhold,
som manifesterede sig efterhånden som forhandlingerne
skred frem og overgik til forligsinstitutionens regi, havde
det ikke været muligt at fastholde presset på de offentlige arbejdsgivere. Det stod hurtigt klart, at det ikke kun
var selve indholdet i forhandlingerne, der var på spil i
medlemmernes forståelse af hele situationen omkring
OK18. Allerede i slutningen af 2017 fik innovationsminister Sofie Løhde sindene i kog med en usaglig retorik,
hvor hun meldte bredt ud, at de offentlige ansatte fik
for meget i løn. Sammenholdt med det faktum, at de
offentlige arbejdspladser har været præget af store
besparelser og såkaldte effektiviseringer over mange år,

følte mange, at nu kunne ”nok være nok”. Pludselig var
det også en kamp om ”den danske model” og om den
danske velfærdsmodel. Opbakningen var tillige stor i hele
befolkningen og ikke kun blandt de offentligt ansatte.
I DMpF oplevede vi hele vejen igennem forløbet en
fantastisk opbakning fra vores medlemmer. På trods af
den svære situation med en truende lockout og alt hvad
det ville medføre, støttede vores medlemmer op om
foreningens strategi. På det ekstraordinære landsmøde
den 17. april stod det klart, at medlemmerne var klar til
konflikten, hvis arbejdsgiverne fastholdt den manglende
forhandlingsvilje, som var det, der fik forhandlingerne til
at bryde sammen i første omgang. Således blev det foreslåede konfliktkontingent enstemmigt vedtaget. Efterfølgende bakkede alle medlemmer op om betalingen,
der muliggjorde fuld lønkompensation til medlemmer af
DMpF ansat på musikskolerne i Odense og Aarhus, som
var udtaget til strejke. Nu hvor konflikten er endegyldigt
afværget, vil det opkrævede konfliktkontingent blive
tilbagebetalt, hvilket sker ved at nedsætte kontingentet
for 3. kvartal med det samme beløb, som blev opkrævet
ekstra i 2. kvartal.
DMpF og hele fagbevægelsen kom styrket ud af OK18,
hvor vi også oplevede en pæn medlemstilgang. Flere
fandt ud af, at det giver god mening at være organiseret
i en fagforening. Det blev synligt, at sammenhold gør
stærk. Det har været stort at opleve medlemmernes
engagement og vilje til at holde fast i kampgejsten i en
vanskelig periode, hvor vi kom meget tæt på en storkonflikt, som i sidste ende heldigvis ikke blev udløst. Der
er god grund til at ønske alle medlemmer en god og
velfortjent sommerferie! ■

Ja

Nej

Stemmeprocent

Musikskolelærere

95,9 %

4,1 %

32,39

Musikskoleledere

100 %

0%

21,97

Du finder en udførlig orientering om de indgåede forlig og samtlige medlemsorienteringer på dmpf.dk
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Landsmøde 2018

FOTO: NILS ROSENVOLD

FÆLLESMØDE OG LANDSMØDE
d. 21. april 2018 på
Skanderborg Hotel
Fra programmet kan nævnes:
• Orientering om de vanskelige
overenskomstforhandlinger og truslen mod Den
Danske Model
• DMpF's flytning fra Nørrebro til Christianshavn
• Fremlæggelse af regnskab/budget for de
kommende to år
• Fastsættelse af medlemskontingent
• Formandsvalg: Ole Helby genvalgt – med
minutlang applaus. ■
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Se mere på
musicroom.dk
NYHED
Henrik SmithSivertsen og
Jakob Faurholt

Livet skal jo leves

– John Mogensen-sangbogen
Sangeren, komponisten og Danmarks dansk-toprebel, 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 livsfilosofiske 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 enkelte sange ledsages af fyldige noter og fotografier.

Vejl. pris kr. 249,00
inkl. moms

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

NYHED

• Undrer mig over hvert
græsstrå, der rækker

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

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.

• Himlens hvide stilhed

• Det mørkner i vor gade

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. 89,00
inkl. moms

Vejl. pris kr. 89,00
inkl. moms

Vejl. pris kr. 449,00
inkl. moms

Sangene fra MGP 2018

• Det eneste vi fatter, Gud

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”.

• Her står vi på underets klode

• Du gav mig livet og et sted
• 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
• Det er så let
• Uberørt af byens travlhed
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... eller på hvilken måde vi adskiller os
fra fætter Karsten, der spiller lidt klaver

Af Torben Westergaard

Præludium
De professionelle musikpædagoger findes på musikskoler, konservatorier, MGK, aftenskoler, efter- og højskoler,
som privatundervisere, mv. — og de er så småt på vej ind
i folkeskolen. De underviser børn, voksne, grupper, individer og er ofte konservatorieuddannede eller har opnået
tilsvarende færdigheder på anden vis. De besidder omfattende kunnen, viden om og lyst til musik og musikalsk
formidling. Måske er musik for dem både opdragende og
på samme tid et grundtræk ved det at være menneske.
Måske oplever de, at musik giver mulighed for at erfare
og erkende noget om os selv og verden, som vi ikke har
tilgang til ad anden vej. Musikpædagogisk arbejde er
noget ganske særligt!
Jeg er på baggrund af et fagligt oplæg om ”pædagogisk
professionalitet” på MGK-skolerne i København sidste
sommer blevet opfordret til at rulle begrebet ud i denne
artikel. Det gør jeg med glæde, da jeg mener, at emnet,
på flere planer, indeholder nøglen til såvel faglig videreudvikling som politisk legitimering af musikpædagogikken i Danmark.
Musikerskabet som profession
Begrebet ”profession” defineres i ordbogen som, i bred
forstand, et arbejde, en person lever af. I mere snæver
forståelse drejer det sig om et erhverv, hvor udøvere
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har baggrund i en bestemt formel uddannelse. Som fx
musikere og musikpædagoger. Det rækker på den måde
videre end blot et arbejde, da begrebet også bruges til at
konstruere grænser om sig selv som erhvervsgruppe for
derved at opnå magt, privilegier og gennem professionalitet ret til at udføre arbejdsopgaver mere eller mindre
autonomt. Det handler med andre ord om autoritet, status, faglige normer, standarder for veludført arbejde og
ofte også om det, der kaldes professionsetik. Denne type
professionel praksis kendetegnes ved handling gennem
udøvelse af skøn, hvor man som ekspert, efter bedste
evne, gør det rigtige på den rigtige måde på det rigtige
tidspunkt.
Nogle professioner, fx lægegerningen, er beskyttet gennem lovgivning; andre, fx musikerprofessionen, er det
ikke. Det er det forhold, der gør, at vi ind i mellem er i
direkte jobmæssig konkurrence med ”fætter Karsten,
der spiller lidt klaver”. Om end denne realitet hersker
indenfor udøvende musikerpraksis, er jeg forvisset om,
at professionelle musikere, gennem deres omfattende og
systematiserede viden og kunnen indenfor deres felt, kan
argumentere for, hvad man får ud af at hyre en professionel musiker, der kan levere varen.
Hvad den musikpædagogiske profession angår, står det
bedre til, hvad omverdenen angår. De fleste vil formodentlig sende deres børn i musikskole eller lignende, hvis
de skal lære at spille et instrument.
nummer 4 • 2018 • Musikskolen

Overordnet set springer denne kamp om ret til en given
professions udførelse fra samfundets stigende kompleksitet og vidensmæssige specialisering. I forlængelse
heraf kræves det i stadigt stigende grad, at professionelle
sprogligt kan begrunde deres handlinger og, i visse tilfælde, fx indenfor musik, politisk at kunne retfærdiggøre
både professionens eksistensberettigelse og nytteværdi.
Vi mødes med spørgsmål som: ”Hvad kan mit barn lære
på en musikskole, som det ikke kan finde på YouTube?”
og ”Er det rimeligt, at musikkonservatorierne er en af
landets dyreste uddannelser?”
Pædagogisk professionalitet
Erling Lars Dale (1947-2011), professor i pædagogik på
Universitetet i Oslo, arbejdede indgående med begrebet pædagogisk professionalitet, der beskriver, hvordan
pædagogikken i skolesammenhæng kan bevæge sig
mod en ”moderne og professionel” skole. For Dale indebar dette en professionalisering af lærergerningen, så
den bevæger sig fra at være et erhverv, i betydningen en
indtægtskilde, til at fremstå som en egentlig profession.
Et centralt aspekt i denne udvikling er, at det er pædagogik som ”videnskab”, der er grundlag for ikke alene den
enkelte lærer, men hele undervisningsinstitutionens virke
og organisering.
Selvom Dales tanker var udviklet med henblik på
pædagogik i grundskolen, er jeg af den opfattelse, at vi
i musikkens verden også kan finde inspiration til en nødvendig videreudvikling af vores musikpædagogiske virke i
institutionssammenhæng.
For at anskueliggøre en didaktisk forståelsesrammen
opstillede Dale tre forskellige kompetenceniveauer for en
lærers virke kaldet K (1) – K (3):
•

•

K (1) – lærerens undervisningskompetence drejer sig
om at udforme læringsaktiviteter i den umiddelbare
relation imellem lærer og elev. Man er, med andre
ord, simpelt hen i stand til at gennemføre undervisning. Dette niveau er præget af øjeblikkets handlingstvang: hurtige beslutninger tages og implementeres i situationen.
Eksempel: at gennemføre hovedinstrument- eller
sammenspilsundervisning.
K (2) – lærerens planlægningskompetence handler om at kunne overveje, planlægge og evaluere
undervisning i relation til overordnede læreplansbestemmelser. Da disse aktiviteter foregår udenfor
undervisningslokalet, er de fritaget for K(1)-niveauets
hurtige øjebliksbeslutninger. Dvs. at handlingstvangen er svækket.
Eksempel: Er der overensstemmelse mellem indholdet af min guitarundervisning og mit ansættelsesMusikskolen • nummer 4 • 2018

•

steds beskrivelse af undervisning og dens formål på
musikskolens hjemmeside?
K(3) – lærerens refleksionskompetence i faglige fællesskaber samt deltagelse i udvikling af didaktisk teori
vedrører at kunne argumentere for og begrunde
standpunkter samt diskutere begreber i fagdidaktiske
kredse. Dette kan omhandle både rent metodiske
overvejelser til mere overordnede begreber indenfor
fx psykologi eller læring.
Eksempel: Kollegial refleksion over hvad karakteriserer hensigtsmæssig guitarundervisning for begyndere
eller fx klasserumsledelse.

En central pointe for Dale er, at aktiviteter på niveau K (3)
– med frihed for handlingstvang – er en nødvendig del
af arbejdskompetencen, hvis man skal kunne tale om
pædagogisk professionalitet. Det er med andre ord
essentielt, at undervisningsinstitutionerne muliggør dette
fælles fag- og institutionsdidaktiske rum for, at professionel pædagogisk virksomhed kan udvikles gennem
didaktisk rationalitet.
Dobbeltidentiteten som udøvende musiker og
musikpædagog
Interessant nok rækker Dales beskrivelse af ovenstående
tre niveauer også ind i vores musikfaglige virkelighed som
udøvende musikere. Vi er jo, når musikken spiller, underlagt samme handletvang som på K (1) -niveau. Vi kan
ikke stoppe op uden at musikkens magi brydes. Dette
beror på, at musik, som pædagogik og relation, udspiller
sig i en tidslig dimension og underlagt det rum, hvor den
finder sted.
I modsætning hertil kan musik, når den indøves, paralleliseres til K (2) -niveau. Vi kan stoppe op, planlægge,
overveje, vurdere og atter afprøve, hvordan det fungerer i praksis. Slutteligt er man, når der i kollegial eller
undervisningsmæssig sammenhæng udveksles faglige
anekdoter, på en art K (3) -niveau. Handlingstvangen
er fraværende, mens man blandt fagfolk italesætter de
både håndværksmæssige og mere holistiske forhold, der
er essentielle for at indfange, hvad musikudøvelse og
-formidling går ud på.
Pointen er, at på både K (2) og K (3) -niveau i musikerskabet bruges begreber og systematiseret viden som
håndtag til en dybere forståelse af metieren. Vi benytter
os – og udvider om nødvendigt – det musiske sprog, der
beskriver viden, forhold og erkendelser i tonernes verden:
terts, subdominant, kvintcirkel, akkorder, trioler, tempo,
groove, osv... Og om end det lejlighedsvist fremføres, at
for mange begreber kan stille sig i vejen for musikken
selv, vil de færreste nok for alvor påstå, at deres viden om
fx intervaller hindrer fri individuel, personbåret musikalsk
udfoldelse. Musikken toner frem og folder sig ud (også)
gennem fælles faglige begreber og referencer.
8
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8 At spille musik er et fælles projekt – undervisning
foregår ofte individuelt
Paradokset – og grunden til, at det faglige håndværkssprog er langt mere udviklet indenfor det udøvende
felt end i musikpædagogisk praksis – er, for mig at se,
at hvor musikerskabet ofte udøves i fællesskab, foregår musikundervisning ofte en-til-en. Det er i denne
intime undervisningssituation, at de finere detaljer i det
musikalske håndværk transmitteres gennem imitation,
eksakt og tavs viden. Denne undervisningsform har en
lang forhistorie og er særdeles velegnet til at videregive
centrale musikalske pointer om krop, instrumentbeherskelse og håndtering af det musikalske indhold. Det, at
spille musik, er nemlig mindst lige så – eller måske endnu
mere – komplekst som at køre på cykel. Som underviser
kan man godt påpege en række forhold, der dog alle
først giver mening i anvendelsen, og når den lærende
gør sig sine egne praktiske erfaringer med musikken. Så
for at indfange denne kompleksitet er det hensigtsmæssig at have gode rollemodeller at imitere, der kan videreformidle deres oplevelse og forståelse af, hvorom det sig
drejer.
Slagsiden af denne undervisningsform er imidlertid, at
undervisning bliver et meget personligt anliggende og
individbåret projekt. Hvor vi som udøvere bliver konfronteret med en lang række mulige inspirationskilder i
så mange år, vi måtte ønske, har de fleste udøvere haft
relativt få musiklærere til fagligt at beriges af og dette
oftest på et tidligt tidspunkt i deres egen musikalske
udvikling.
Dette er noget, jeg mærker i min daglige undervisning
i pædagogik på konservatorierne; de fleste studerende
kan erindre både en god og en dårlig lærer og prøver,
i deres egen begyndende undervisningspraksis, relativt
ureflekteret, at imitere førstnævnte og ikke at gøre som
sidstnævnte. Om end dette er et godt udgangspunkt for
pædagogisk praksis, overses det, at den ”gode lærer”
var god for netop dem på et bestemt tidspunkt i deres
udvikling og ikke nødvendigvis en brugbar rollemodel
for deres egen fremtidige undervisning af andre. Samt
at man går glip af hele det musikpædagogiske udviklingspotentiale, der ligger i at inddrage mere generelle
pædagogiske indsigter og begreber.
Derfor er det mit håb, at denne artikel kan bidrage til,
at vi bliver bedre til i institutionel sammenhæng at løfte
på låget til, hvad den individuelle musikpædagogiske
praksis indeholder. Hvis vi kan tale om en terts som et
alment fagligt begreb, uden at magien i musikken forsvinder, kan vi vel også lade os inspirere af den megen
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generaliserede viden, der findes inden for det pædagogiske felt?
Sagen er nemlig, hvilket forskning også dokumenterer, at
en ”god underviser” ikke er noget, man er, det er noget,
man bliver. Og hvis vi tager Dales ord for gode varer, og
musikpædagogikken er et fælles anliggende for os alle,
undervisere såvel som musikundervisningens institutioner,
så går vejen hertil bl.a. gennem at synliggøre den indlejrede struktur, der ligger under al pædagogisk aktivitet,
uanset hvor intuitiv, den måtte fremstå. På den måde får
vi fælles begrebsmæssige håndtag, vi kan hæve os op i,
og som kan være med til at give en vis flyvehøjde samt
inspirere, udvikle og begrunde musikundervisning anno
2018.
Lad mig derfor afslutningsvist stille et par spørgsmål til
forsat refleksion i håbet om at medvirke til at øge cirkulationen i vores musikpædagogiske økosystem:
•

•

•

•

Kunne man forestille sig, at musikpædagogikken fik
samme fælles kollegiale og (videnskabspædagogiske)
værktøjskasse som det udøvende felt; fyldt med begreber og beskrivelser, der kan fungere som håndtag
for kollegiale samtaler om musikpædagogik?
Kunne vi gennem observation bruge kollegers
undervisning til gensidig inspirationskilde og få
mulighed for at spørge ind til deres begrundelser og
metoder?
Kunne vi imødekomme den faglige ensomhed, der
kan opstå af i årevis at fungere som ”privatpraktiserende” musikpædagog i institutionssammenhæng
ved at etablere faglige udviklingsfora?
Og helt centralt: Er vores musikpædagogiske undervisningsinstitutioner villige til at bruge ressourcer på
at få dette fælles refleksionsrum skemalagt fremfor
at håbe på, at ”der foregår en masse kollegial udveksling ved kaffemaskinen”? ■
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”Hej med jer – det er helt fantastisk at være her i Tivoli
sammen med jer!
Har I det godt? Sikken en weekend!
Ved I hvad, jeg kunne godt tænke mig, at der blev endnu
flere som jer. Endnu flere børn og unge, der griber instrumenterne og spiller løs!
For så ville endnu flere også få lov til at få alle de fantastiske oplevelser, som I har haft i den her weekend!
Der er vist ikke en krog i den gamle have, der ikke har
været fyldt med musik!
Det var godt set af Tivolis grundlæggere for 175 år siden,
at haven skulle fyldes med musik og dans. For hvis der er
noget, der kan samle og forlyste, så er det det!
Dengang var musikken af H.C. Lumbye. Det var selvfølgelig ham med Champagnegaloppen
I nutidens Tivoli er der al slags musik. Der er ligefrem
et musikprogram til alle ugens dage – lige fra ”Mundomandag” til ”Fredagsrock” og ”Lørdagsdans”.
Og så er der weekenden her – som helt sikkert er den
allersjoveste på året!
Selvom I nok også har haft sommerfugle i maven, når I
skulle optræde, så tror jeg, I har haft en herlig weekend.
Er det ikke rigtigt?
For når man spiller sammen, får man et særligt fællesskab – et fællesskab om en stor koncertoplevelse, hvor
det hele går op i en højere enhed.
For én ting er at øve derhjemme og rundt omkring på
musikskolerne, hvor der skal slides og prøves om og
om igen.
Noget helt andet er at spille koncert. Så får man den
store belønning oven på alle prøverne!
Og ved I hvad: Det er en gave, som I kan tage med
jer resten af livet!
Tænk hvis alle kunne opleve den stærke lykkefølelse, som man får, når man er midt i musikken.
Så hermed en opfordring til jer! - I kan jo sige til jeres
kammerater derhjemme – også dem, der ikke lige går på
musikskole – at de skal prøve at spille på et instrument
eller synge i kor!
Jeg synes faktisk, det er synd, at der er så lidt musik ude i
folkeskolerne.
Kunne musikskolerne og folkeskolerne samarbejde
endnu mere end de gør i dag? Det tror jeg godt!
Tænk hvis alle kunne få lov til at mærke den der sitren i
knæene eller hjertebanken, når musikken skal spilles!
Efter sådan en fantastisk dag som i dag, kan man da ikke
andet end ønske det for alle”. ■

Mette Bock
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DET ER TID TIL HANDLING

MUSIKSKOLEN FOR ALLE
- FRA VISION TIL VIRKELIGHED

I forbindelse med
DMpFs fællesmøde
d. 20. april, der fungerede
som optakt til landsmødet,
var bestyrelse og arbejdsudvalg
samlet. En del af dagen blev brugt
på at arbejde videre på vores
vision ”Musikskolen for alle”,
resultatet sidder du nu med
i hænderne.

Fra Dansk Musikpædagogisk Forening til kommunale og nationale beslutningstagere | www.musikskolenforalle.dk

HVORDAN KAN ALLE BØRN
OG UNGE KOMME TIL AT
SPILLE I MUSIKSKOLEN?
Visionen for musikskolen realiseres gennem tre hovedområder:
Økonomi, synlighed og lovgivning.
Dansk Musikpædagogisk Forening
præsenterer her en række initiativer, der kan bringe os nærmere en
virkeliggørelse af visionen:

ØKONOMI
Overordnet mål: Kommunerne tilbyder alle
børn i den skolepligtige alder gratis
instrumental- og vokalundervisning.
Delmål:
•

Brugerbetalingen sættes ned, så børn fra
familier med mere begrænset økonomi også
kan komme til at spille i musikskolen.

•

Kvalificeret musikundervisning er tilgængeligt
for alle børn i skoletiden uden betaling.

•

Der følger økonomiske midler med det gensidigt forpligtende samarbejde mellem
musikskoler og folkeskoler.

•

Undervisningsfaciliteter opdateres, så de
modsvarer nutidige brugeres forventninger.

•

Fleksible undervisningstilbud er etableret,
såsom fripladsordninger og differentierede
prisklasser.

•

Forsøg med gratis musikundervisning i
udvalgte kommuner.

•

Forskningen i direkte og afledte fordele ved
musikundervisning er blevet styrket.

SYNLIGHED

LOVGIVNING

Overordnet mål: Alle danskere ved, at
musikskolen er en spirekasse for den danske
musikkultur, hvor også de selv kan gro med.

Overordnet mål: Politikere og embedsmænd har fokus på at implementere lovgivningen vedrørende musikskolerne.

Delmål:

Delmål:

•

Samarbejdet mellem musikskolen og de lokale
musik- og kulturmiljøer er blevet styrket.

•

•

Samarbejdet med folkeskolens musiklærere
og ledere og daginstitutioner er blevet styrket.

I alle kommuner er musikskolen placeret i
den samme forvaltning som folkeskolen med
tilstrækkelig politisk fokus og økonomi.

•

Alle kommuner følger op på lovgivningen vedrørende det gensidigt forpligtende samarbejde
mellem folkeskole og musikskole.
Brugerbetalingen - herunder adgang til
fripladsordninger etc. - er blevet mere ensartet
via bekendtgørelsen om musikskoler.

Handlinger:
•

Vi synliggør alt det, der allerede er i gang for at
bringe musikundervisningen ud til alle. Vi deler
de gode eksempler.

•

•

Vi skaffer lokale ambassadører for Musikskolen for alle - både ledere, lærere, elever og
forældre.

Handlinger:

•

Vi kommunikerer, hvordan musikskolen både
har tilbud til bredde og elite.

•

Vi lægger både vægt på musikkens iboende
værdi og den nytte, den gør for fx karakterdannelse og koncentrations- og samarbejdsevner.

•

Musikskolen samarbejder med folkeskolens
kor og ensembler.

•

Vi arbejder for at styrke lovgivningen vedr. det
gensidigt forpligtende samarbejde mellem
folkeskole og musikskole.

•

Vi skubber på for, at lovgivningen understøtter
en udvikling med flere kvalificerede musikskolelærere i hele landet.

BRED OPBAKNING TIL
MUSIKSKOLEN FOR ALLE
Det seneste år har vist en bred
opbakning til en ny vision for
den danske musikskole.
Ambitionsniveauet er steget
og kalder nu på konkret
handling lokalt og nationalt.
For et lille år siden fremlagde Dansk
Musikpædagogisk Forening - fagforening for musikundervisere, musikere
og musik- og kulturskoleledere - en
ny vision for musikskolen: Musikskolen for alle.

Gennemgående er der udtrykt
sympati for visionen, og tiden er nu
moden til, at tilbuddet om musikundervisning kommer til at gælde
alle børn, uanset hvor i landet de bor,
og uanset deres sociale baggrund.
På baggrund af den positive modtagelse, går Dansk Musikpædagogisk
Forening nu i dialog med kulturpolitikere landet over. Og vi gør det ved
at præsentere en palette af konkrete
mål og initiativer, der kan gøre vision
til virkelighed.

Efterfølgende er visionen blevet
trykprøvet hos flere af Folketingets
centrale kulturpolitikere og kulturministeren. Og alle synspunkter er delt
på musikskolenforalle.dk.

Vi ser frem til samarbejdet om en
musikskole for alle. Tag endelig fat i
os via www.musikskolenforalle.dk

Kulturordfører (DF)
Alex Ahrendtsen

Kulturminister (LA)
Mette Bock

“Det er meget ambitiøst at tro, at alle kan
komme til at få musikundervisning eller
få et instrument i hånden. Men jeg synes,
at det er en smuk vision. Jo mere man
presser på, jo mere vil der også komme
musik i folkeskolen. Danmark har jo
været et syngende land engang. Det er
ved at ske igen. Man mærker en opblomstring. Det synes jeg, at musikskolen skal
hjælpe til med at gøre endnu stærkere.”

Ole Helby, formand
Dansk Musikpædagogisk Forening
dmpf@dmpf.dk

“Det er ikke så mange børn, som finder vejen til musikskolen. Men så må
musikskolen finde vejen til folkeskolen.
Jeg tror, at man kan få en bedre kvalitet
- også i det musiktilbud, man giver på
skolerne - i et tættere samarbejde med
musikskolerne. Og det er noget af det,
den nye folkeskolelov giver en mulighed
for og opfordrer til, at man skal gøre. De
steder, hvor man gør det, kan man se, at
man faktisk får fat i rigtig mange børn.

Kulturordfører (S)
Mogens Jensen
“Jeg synes, at det naturligt vil ligge i
musikskolerne at være musikalsk kraftcenter i alle kommuner, der forsøger at
samle miljøet. Jeg tror sagtens, det kan
lade sig gøre. Men som i så meget andet,
så kræver det, at du har en klar plan for
det i den enkelte kommune. Og at selve
musikskolen og folkeskolen har en klar
plan og en strategi. Og som med så meget andet skal du også have de ildsjæle,
der virkelig knokler på for, at det kommer
til at ske.”

Se de fulde interviews
Se og hør, hvordan kulturministeren, kulturordførerne og musikskolens lærere og ledere vil få endnu
flere børn til, at spille i musikskolen. Find alle fulde interviews på www.musikskolenforalle.dk

Temadag
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MUSIKSKOLEN FOR ALLE
- FRA VISION TIL VIRKELIGHED

TEMADAG OM MUSIKOG KULTURSKOLER
Tirsdag d. 22. maj afholdt KL en temadag om
musik- og kulturskoler. Dagen var planlagt som
en udløber af musikskoletænketankens rapport
”Musikskolerne i Danmark” fra sidste sommer.
Dagen forløb med oplæg fra ledende forvaltningsmedarbejdere, musikskoleledere og andre
ledende kulturarbejdere, og der var indlagte
debatter med deltagerne, som væsentligst var
kultur- og musikskoleledere og forvaltningschefer. Jeg bringer her et personligt referat fra
temadagen.
KL skriver direkte i oplægget, at
det handler om musik-og kulturskolernes kommunalpolitiske
legitimitet og spørger: ”Hvordan
er musikskolerapporten blevet
modtaget og bearbejdet i komAf Henrik
munerne, og hvordan kommer
Nørregaard Boll
kommunerne og musik- og kulturskoler videre i den fælles strategiske samtale om musikskolernes rolle som kulturinstitution?”

Ud fra tænketankens anbefalinger indenfor 11 indsatsområder havde KL denne dag i deres oplæg valgt at
fokusere på:
1. Øget variation i undervisningsformer
2. Skarpere fokus på den gensidige forpligtelse til at
løfte ansvaret for den åben skole
3. Statens refusion og hvordan det kan blive lettere for
flere børn, også fra familier med lavere indkomster,
at deltage i musikskolernes tilbud
4. Hvordan musik- og kulturskolerne generelt kan indgå
i den samlede kommunale helhed og bidrage til at
løfte fælles dagsordener, hvilket i mange kommuner
vil være på tværs af forvaltningsgrænser.
Direktør i KL, Laila Kildesgaard, bød velkommen med
nogle betragtninger fra KL. Hun konstaterede, at KL har
lagt mærke til, der er behov for at demonstrere musikskolernes effekter.
Musikskolerne har nu, i samarbejdet med folkeskolerne,
en bredere målgruppe end tidligere, og hun fremførte,
at hvis dette samarbejde intensiveres, kan det blive på
bekostning af den traditionelle individuelle undervisning,
og hun vil gerne høre, hvordan musikskolerne arbejder
med den balance.
Hun konstaterer, at der ikke findes nogen usynlighedskappe, man kan tage på i forsøg på at undslå sig for
at blive målt på sine resultater. Musikskolerne kan ikke
argumentere med henvisning til, at vi arbejder rigtig
8
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Vi vil sandsynligvis blive målt på, hvorvidt vi
lykkes med samarbejderne, og det forventes, vi
løser andre og flere opgaver for færre penge.
8 meget med dannelse og andre emner, der i sig selv er så
forklarende, at vi ikke ønsker at blive målt på det. Hun
tænker måske på fortællingen om, at vi underviser i
musik fordi musik og menneskers musikudøvelse har en
værdi i sig selv, og at musik ikke blot skal være støttefag
for andre fag. KL ser, at kulturinstitutioner - og dermed
også musikskolerne - har stor betydning for, hvor folk og
familier vælger at bosætte sig. Levende musik på Torvet i
weekenden og Luciaoptog på plejehjemmene er vigtige
aktiviteter, der kan give musikskolerne en bred legitimering. KL ønsker at finde ud af, hvordan man kan måle effekterne på dette område og vil gerne bruge vores viden
og erfaring hertil.
KL er bevidst om nødvendigheden af en konstruktiv
dialog mellem musik- og kulturskolerne, kommunalbestyrelsen og samarbejde på tværs af flere forvaltninger.
Louise Plenge rundede KL´s indledning af med en økologisk betragtning/bemærkning om politisk bæredygtighed
fra Brundtlandrapporten (1987): ”En bæredygtig udvikling opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige
generationers behov for at opfylde deres behov i fare”,
og spurgte til, hvilke prioriteringer og politiske drøftelser
og justeringer der skal til nu - også selvom det kan være
ukomfortabelt at ændre noget for at sikre, der også eksisterer stærke musik- og kulturskoler om ti år.

Der findes ikke nogen usynlighedskappe, man
kan tage på i forsøg på at undslå sig at blive
målt på sine resultater.
Herefter fortalte vicekommunaldirektør Ingelise Damm,
at musikskolerne nu får opgaver som de ikke har haft
tidligere, men som i et bredt strategisk blik vil være med
til at sikre deres bæredygtighed og eksistensberettigelse.
Det er opgaver, der også vil gå på tværs af forvaltningerne. Det vil forventes, at musikskolerne tænker holistisk hvad angår eleverne og opfatter dem som borgere,
vi har fælles med andre kommunale institutioner såsom
dagtilbud, skoler, anbringelsesmyndigheder etc. overfor
hvem, vi skal gøre os til attraktive samarbejdspartnere.
Og vi vil sandsynligvis blive målt på, hvorvidt vi lykkes
med disse samarbejder. Men vi skal ikke forvente, der
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De synlige 10%

tilflyder os flere penge til de flere og nye opgaver. Tværtimod vil det forventes, vi løser andre og flere opgaver
for færre penge. Hun sammenlignede os med et isbjerg,
hvor blot 10% er synligt på overfladen og for omverdenen.
Hun konstaterede også, at meget af vores arbejde er
under overfladen og usynligt. Jeg tror også, at mange
lærere kan genkende det billede: langt det meste af
vores arbejde kan være usynligt for andre end os selv og
måske eleverne. Ingelise Damm anbefaler, at vi fokuserer
meget på det, der stikker op og er synligt for omverdenen, og hun foreslog, at vi i de enkelte kommuner går
direkte til politikerne og får dem til at redegøre for, hvad
de forventer af musik- og kulturskolen, og måske have
mindre fokus på tal og statistikker.
				
Derefter trådte Jesper Rosenkilde og Søren Thorsager,
hhv. musikskoleleder og forvaltningschef, til. De talte for
stærke musikalske fællesskaber og fremførte det synspunkt, at det musikalske fællesskab er vigtigere end valg
af instrument. De talte om mulighederne for at frisætte
efolkningens foretagsomhed og om, at vi fra institutionernes side bør blive bedre til at slippe kontrollen og lade
være med at stå i vejen for kreativitet og nye idéer. De
fortalte om samarbejdet med andre institutioner fra børnehaver til grundskoler og ser det som et vigtigt forhold
for at styrke den musikfaglige fødekæde. Samarbejdet
bliver efterspurgt af partnerne, og det giver en merværdi
for alle. En konsekvens af kommunalreformen har mange
steder været en vis centralisering på mange områder.
Her tænkes på skolelukninger i landdistrikter og samling
af musikskoleundervisning i kommunens hovedby(er).
”Musikken skal ud til børnene igen”.

Samarbejdet bliver efterspurgt af partnerne,
og det giver en merværdi for alle.

nummer 4 • 2018 • Musikskolen

Musikskolekonsulent Niels Græsholm og musikskoleleder
Anja Reiff talte om ”Statistikken som grundlag for kvalitetssikring og politisk debat”. Græsholm skitserede kort,
hvordan musikskolestatistik fra det hedengangne Statens
Musikråd de første år - fra 1986 - blev brugt af musikskoleledere og borgmestre til at sammenligne økonomien med nabokommunerne/hvilken uddannelsesmæssig baggrund musikskolelærerne havde/hvilke og hvor
mange fag der blev udbudt/hvor mange elever der var,
etc. Så kom årene med taskforce og problematikker om
den musikalske fødekæde. På det seneste har der været
debat om balancen mellem drenge og piger indenfor de
enkelte fag og instrumenter.

Statistik er tidens nuværende logik, men
afspejler en verden af i går, og statistik
dokumenterer ingenlunde den brede
udvikling, der er i gang.
Anja Reiff konstaterede, at der melder sig en vis træthed
hos os, når der tales om tal og statistik. Det er et historisk smertensbarn. Vi vil meget hellere tale om værdier
og perspektiver. Selvom det ikke er tilstrækkeligt for KL.
Anja Reiff anerkender, der er en voksende interesse for
tal og statistik til trods for, der er stor uenighed om tallenes validitet - især i Musikskolerapporten. Der er stor forskel på, om man tæller aktivitetselever eller CPR-elever;
der er stor forskel på, om den samlede udgift til musikskolerne går til at undervise 65.000 eller 109.000 elever.
Anja Reiff konstaterer, at statistik er tidens nuværende

logik, men afspejler en verden af i går, og statistik dokumenterer ingenlunde den brede udvikling, der er i gang,
men kan derimod fremme den gamle fortælling om, at
musikskolerne er elitære institutioner for de privilegerede
børn og unge. Vi er nødt til at have troværdige tal og
klare retningslinjer og ensartede opgørelsesmetoder i alle
kommuner. Vi skal også have mulighed for at beskrive
nuancer og bredde i tallene og fagligt funderede validering af indberetningerne. Og vi skal spørge efter noget af
det, der kommer, ikke kun det som er nu og var sidste år.
I den efterfølgende debat blev det sagt, at den opsøgende interesse er vigtig. Vi må forklare, hvad værdiskabelse og fælles værdiskabelse for flere institutionstyper
er, samt hvad musikskolerne og deres aktiviteter med
børn og unge bidrager med i forhold til kommunernes
borgere. Effektmåling er vigtig. Men effekten kan være
vanskeligere at måle i modsætning til, hvor mange elever
der er, og hvor eleverne kommer fra.
Statistik har dog en berettigelse, idet den kan afdække
forhold, som kan være interessante at undersøge yderligere. F.eks.: Hvordan kan det være, at 96% af eleverne
på en folkeskole i en mindre by er musikskoleelever?
Musikskolelærerne i dette område kender sikkert svaret, men det kunne måske være interessant for kolleger
andre steder i landet at få at vide, hvordan det kan lade
sig gøre.
DMpF's formand, Ole Helby, anerkender vigtigheden af
statistisk materiale, men fortællingen er også meget vigtig, siger han og fortsætter: ”Fortællingerne, som vi har
hørt fra Ingelise, Søren og Jesper, er fantastiske; de giver
stor indsigt, og viser at musik- og kulturskolerne virkeligt 8

Sofie Plenge, Niels Græsholm og Anja Reiff.
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Der mangler en fortælling fra kommunerne selv,
fra de engagerede politikere, så musikskolerne
ikke skal bære fortællingen alene.
8 kan nå langt omkring. Men der mangler en fortælling
fra kommunerne selv, fra de engagerede politikere, så
musikskolerne ikke skal bære fortællingen alene. Politikerne må gerne fortælle, at musikskolen er for alle børn
og at alle børn har mulighed for at lære at spille på et
instrument. Vi mangler at den fortælling kommer ud til
alle børn og forældre. Kommunerne har også med folkeskolereformen mulighed for at udfylde den lovgivningsmæssige ramme. Det vil være godt, hvis også skolebestyrelserne kommer mere på banen og fastsætter nogle
principper for, hvordan ledelserne og institutionerne skal
samarbejde, for at det ikke bliver for tilfældigt. Vi mangler at udtømme det potentiale, kommunalbestyrelserne
har, og de er på deres årlige møde forpligtede på at diskutere den åbne skole og herunder også det forpligtende
samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler.”
Jens Jepsen talte om fællesskabet som det helt centrale
og vitale. Det er afgørende at invitere andre med i det,
man selv er med i og begejstret for. Musikaktiviteter er
oplagte muligheder for at mødes på tværs af alder, social
baggrund, etnicitet, etc. Og i musikaktiviteter kan man,
ud over de udøvende musikere og andre optrædende,
engagere sig på mange forskellige måder og niveauer:
Ved koncerter kan der være behov for, at der opstilles
scene og publikumspladser, ved længere arrangementer
skal der måske tilberedes mad og serveres, laves reportager osv.
Han beretter om unge, der ikke føler, de passer ind
i musikskolen; elever der i højere grad vil skabe end
reproducere, og som finder plads og inspiration i ”Klaverfabrikken”, hvor han er leder. Han taler om meget
lidt lærerstyring og om at give slip på kontrollen. Hvis en
elev - eller flere af byens unge - har en idé og energien,
skal de have mulighed for at ”løbe med den”. Hvis en
gruppe elever gerne vil skabe et orkester, bør de have
en nøgle til musikskolen, så ”de unge får mulighed for
selvorganisering af band, orkestre eller kor”. Andre, som
f.eks. Mats Bjørkman, har i anden sammenhæng påpeget, at det er en af grundene til idrætsklubbernes succes;
de kommunale idrætsbaner er som regel ikke aflåste. Det
var også et af kritikpunkterne i Musikskolerapporten: at
der burde være mere plads til og flere aktiviteter indenfor det kreative og skabende felt. Jeg forstår, at lærerne
i ”Klaverfabrikken” mere fungerer som facilitatorer for
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alle deltagere end som musikpædagoger, der kender og
viser vejen. Lærerne må dog her kende og kunne scanne
lokalmiljøet, aktivere lokalmiljøet, spørge ”vil du være
med?”, give det første skub, selv være med og derefter
give slip.
Personligt synes jeg, det lyder meget interessant med de
mange typer opgaver, som KL forestiller sig, musikskolerne kan medvirke til at løse ude i landets kommuner.
Mange af de opgaver, der blev nævnt, er ledere, koordinatorer og lærere allerede i gang med, og de bliver
ofte dokumenteret i lokale og regionale medier samt på
facebook, og enkelte gange er der stillet en borgmester
frem som frontfigur. Disse nye opgaver er ofte initieret
af interesse, virkelyst, nysgerrighed og i samarbejde med
dagtilbud, grundskoler, foreninger etc. Og folkeskolereformen forpligter folkeskolerne på at samarbejde med
os. Heri adskiller danske musik- og kulturskoler sig ikke
fra tilsvarende i mange andre europæiske lande. (Se evt.
MUSIKSKOLEN #1/2018). Her påtager vi os ofte opgaver, vi ikke umiddelbart er kvalificerede til i kraft af vores
grunduddannelse - typisk fra konservatorierne. Hvis disse
opgaver, der ikke nødvendigvis har musikundervisning
som sit primære fokus, skal intensiveres og udvides yderligere, må KL nok belave sig på, at der opstår (eller er) et
stort behov for efteruddannelse, hvis opgaverne skal løses på et tilfredsstillende kvalificeret niveau. Jeg ser, oplever og anerkender også, at samarbejde med kolleger fra
andre institutioner giver merværdi. Der findes relevante
faglige kompetencer i andre kommunale institutioner,
og vi har kolleger der, som vi kan bruge i vores udvidede
arbejdsfelt og vice versa; her kan, i ordets bedste betydning, være tale om professionelle læringsfællesskaber.
Men hvis det skal udvikles, er det selvklart afgørende, at
der afsættes den nødvendige tid til at udvikle, efterprøve,
evaluere og reflektere over den nye praksis og den måske
nye pædagogik og didaktik, der kan udvikles. Det er
således sandsynligt, at fremtidens musik- og kulturskole
kommer til at arbejde endnu mere på tværs af traditionelle institutions- og forvaltningsskel og i ordets bredeste
forstand bliver en kommunal kulturskole.
Der er rundt om i landet helt sikkert uforløst potentiale
i folkeskolereformen. Den er også et stort demokratiseringsprojekt, da den gør det muligt for os at komme i
kontakt med næsten alle børn og familier og give børn
mulighed for at lære at spille. Vi kommer til børn og
familier, som ikke ville være kommet til os. Som dagens

Jeg hørte hele dagen blot musikskolerne
omtalt som kulturinstitutioner, ikke som
undervisningsinstitutioner, hvilket undrer mig.
Vi taler trods alt om musik- og kulturskoler.
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sidste oplægsholder, Niels
Righolt, var inde på: hvis
man kun rekrutterer indenfor kendte rammer, sker der
ingen udvikling. Han motiverede det med, at man i
Sverige ikke kun finder nye
ishockeyspillere i familier,
hvor familien i forvejen spiller ishockey. I vores samarbejde med folkeskolerne
møder vi elever, der ikke er
interesserede i musik, men vi
møder nok flere, som bare
ikke ved, at de er interesserede i musik.
At slippe kontrollen og lade
elevernes foretagsomhed
komme frem kan nok være
en udfordring for os, der
for en del år siden tog en
uddannelse på konservatoriet, hvor såvel repertoire
som metode var kendt og ikke blev fraveget i særlig stort
omfang. Musikskolerne kan givetvis blive bedre til at
understøtte musikalsk skabende aktiviteter og give nye
muligheder for selvorganisering.
Effektmåling er vigtig, som både Anja Reiff og Ole
Helby konstaterede. Men det er vanskeligt at lave effektmåling som et øjebliksbillede. Og som Lars Løkke
engang sagde i anden sammenhæng: ”Man skal passe
på med tal!” En effekt viser sig måske først efter ti år.
Man kan tænke på professionshøjskolernes nedprioritering af musik som linjefag; man kan også fintænke på
noget, som står i en af musikskolernes faktatekster: (vi
skal for eleverne) ”skabe forudsætninger for livslang,
aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere”.
Statistisk materiale kan ved forkert behandling vise sig
at være meget tæt på begreberne alternative facts og
fake news. Anja Reiff anførte, at når musik- og kulturskolerne bliver tænkt ind som noget centralt og vigtigt
i kommunerne - som KL´s repræsentanter også var inde
på - og de er vævet ind i andre institutioner på tværs af
forvaltningsgrænser, kan vi ikke længere betragtes blot
som flødeskum; altså som en slags ikke-helt-nødvendig
luksus, et privilegie for de få, og som noget, der egentlig godt kan undværes.
Musik- og kulturskolerne skal måske ikke have monopol
på undervisning. Monopoler har sjældent været godt
for noget. Hvis der er monopollignende tilstande på et
område, kan der opstå en form for vakuum i bunden,
hvor andre aktiviteter kan blomstre op og udvikle sig.
Spørgsmålet er så, om det er en trussel eller en berigelse.
I mange byer er der musik- og kulturundervisning og formidling i frivillige organisationer og foreninger, bygarder,
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Jens Jepsens illustration af mulige samarbejdspartnere.

spejderklubber, kirker, såmænd også skoler. Niels Righolt
fortalte, at han i Vendsyssel ser to nabokommuner støtte
hinanden i stedet for at konkurrere: Frederikshavn har
et stort musik- og koncerthus. I Hjørring har man et nyt
Teaterhus. Kulturinstitutioner indenfor kommunen kan
sikkert også samarbejde i stedet for at se hinanden som
konkurrenter.
KL`s temadag om musik-og kulturskoler var et veltilrettelagt arrangement med kompetente oplægsholdere,
men jeg hørte hele dagen blot musikskolerne omtalt som
kulturinstitutioner, ikke som undervisningsinstitutioner,
hvilket undrer mig. Vi taler trods alt om musik- og kulturskoler!
I relation til de fire fokuspunkter, KL havde opstillet, hørte
jeg ingen bud på, hvordan statens refusionsordning kan
gøre det lettere for børn uden den stærkeste økonomiske
familiemæssige baggrund at blive musikskoleelever.
En af anbefalingerne i Musikskolerapporten er at ”musikskoleelever på begynderniveau som udgangspunkt tilbydes instrumentalundervisning på hold og/eller sammenspil”: Den anbefaling kan der også findes belæg for i den
musikpædagogiske forskning. Men bl.a. Anne Bamford
pointerer, at det kun gælder de første 3-4 år. Og at flere
undervisningstilbud og holdundervisning i musikskolerne kan blive på bekostning af soloundervisning, som
Laila Kildesgaard indledningsvis var inde på, ser jeg ikke
fremgå af musikskolerapporten - tværtimod står der på
side 28 ”Den individuelle undervisning skal og bør fortsat
være der, men de musikalske fællesskaber skal samtidig
bringes i spil for at skabe det bedste og mest stimulerende undervisningsmiljø.” ■
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Musikskoledage i Tivoli

FOTO: TOMMY FROST/ROBIN SKJOLDBORG STUDIO

Danmarks allerstørste
Årets Musikskoledage i Tivoli gav i år Roskilde Festivalen baghjul - i
hvert fald i form af antallet af koncerter, grupper og solister. Med 266
koncerter 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 var 29. gang, Musikskoledagene indtog Tivoli, og det
musikalske træf fandt sted i weekenden 5. og 6. maj 2018
Der deltog over 6000 børn og unge fra 72 forskellige
musikskoler.
Det store musikalske events renomme var nået helt til ambitiøse skoler i Grønland og Spanien, som også fik lov til at
bidrage til de musikalske løjer. Musikskoledagene blev overværet af omkring 50.000 publikummer fra ind- og udland.
16 scener og 266 koncerter
Programmet bød på musikparader, pop, rock og Hip
Hop. Dertil genrer som kammermusik, promenademusik,
klassisk og et særligt guitarorkester på 45 personer.
Desuden helt små kor på 10 deltagere og op til kor på
270 sangere.
Yderligere 104 blæsere fra Carl Nielsens skole, så der
burde være noget for enhver smag.
Kulturministeren holdt årets tale til
musikskoleområdet og uddelte priser
Mette Bock gik på Plænescenen, hvor hun holdt årets
tale og derefter uddelte årets elev- og kommunepris fra
Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA).
Nye toner i Tivoli - musikskabelse i centrum
Som noget nyt husede scenen Orangeriet en masse børn
og unge, der optrådte med deres egen tekst & musik.
Danmarks største musiktræf satte i år et særligt fokus
på original musikskabelse og sangskrivning. For at sætte
ekstra skub i skaberglæden udskrev Musikskoledage i
Tivoli i samarbejde med Bandakademiet og Musikmetropolen desuden sangskriverkonkurrencen ”MIN SANG”,
hvor unge sangskrivere fra musik- og kulturskoler landet
over havde indsendt deres sange i løbet af foråret. De
4 vindersange blev afsløret af konkurrencens jury, der
blandt andet talte sangeren og produceren Kill J (Julie
Aagaard) og Thomas Stengaard.
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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 Tivolis 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.” ■

? Fakta

Musikskoledage i Tivoli fandt sted lørdag den 5.
og søndag den 6. maj 2018
Musikskoledage i Tivoli 2018 i tal
• Musikskoledagene afvikledes for 29. gang i træk
• 16 scener i Tivoli
• 266 ensembler
• 6389 forhåndstilmeldte musikskoleelever
• 721 deltagende musikskoler
• 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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Kort om Musikskoledagene
Musikskoledage i Tivoli er et selvstændigt projekt med sekretariat 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, Gangstedfonden, Familien Hede Nielsens
Fond, 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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Sidste nyt fra APN Music og
Music Work Out:

”Min Musiklektiebog 1”
Et lille hæfte i A5 format til alle elever der bruger
G og F nøgle.
40 sider, en side til hver musiklektion.
Her er dato-og skrivefelt til læreren, felter for
daglig minut- øvetid for eleven, små sjove vignetter
i farver med nodemand og en lille teori opgave til
eleven nederst på siden.
F.eks klap en rytme, skriv nøgler-noder/nodenavne,
intervaller, fortegn og meget mere.
Bagerst i bogen ekstra side med nodelinier og 20
enkle tips til brugerne af Music Work Out materialer.
Lækker i kvalitet og farver – ungerne elsker den!
Dato:

Dato:

Lærers kommentar:

Lærers kommentar:

Øvetid i minutter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Ialt

Øvetid i minutter:

Mandag

Tirsdag

Hov - her er noget galt med nodenavnene

Taktstreger :

Opgave:

Opgave:

Sæt ring om de forkerte og skriv det rigtige navn ved siden af.

G

C

B

E

F

C

E

F

G

F

C

G

B

C

F

A

E

D

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Ialt

Søndag

Dato:

Dato:

Lærers kommentar:

Lærers kommentar:

Sæt taktstreger. Den første linie er i 3/4 takt, den næste er i 4/4.
Klap rytmerne for din lærer i næste spilletime.

Side 20 - Lektiebog 1

Øvetid i minutter:

Mandag

Øvetid i minutter:

Tirsdag

Onsdag

Node - ordleg :

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Ialt

Opgave:

Bestil hos www.musicworkout.dk

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Cis
G

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Opgave 2: Sæt selv krydser foran noderne og skriv deres navne.

Side 22 - Lektiebog 1

Side 23 - Lektiebog 1

MIN MUSIKLEKTIEBOG 1
Music Work Out

Sidst i hæftet er der ekstra sider med nodelinjer, en oversigt over noder+ pauser samt 20
forslag til brug af Music Work Out-materialer i
musikundervisningen.

MIN MUSIKLEKTIEBOG 1 er beregnet til 1.-,
2.- & 3.årselever.
På hjemmesiden www.musicworkout.dk finder
man flere idéer til musikundervisningen.
Forfatter: Anette Præst Nielsen
Hæfte, 24 sider.
Pris: kr. 49,50
Ved køb af mere end 20 stk. (inden d. 1. september 2018) ydes 20% introduktionsrabat.
Kan bestilles på info@musicworkout.dk
Forlag: APN Music
www.musicworkout.dk
DJ
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Ialt

Skriv nodernes “nye” navne

Udgivelse

Et arbejdshæfte til elever der modtager musikundervisning.
På hver side er der plads til lærerens notater,
opgørelse over det antal minutter der er øvet i
ugens løb plus en lille elevopgave.
Opgaverne kan eksempelvis handle om nodenavne, intervaller, taktstreger, rytmer eller
fortegn.
Det forventes, at læreren hjælper med forståelsen af opgaverne.

Søndag

Opgave 1:

Hvilke ord kommer frem af noderne her?
Kan du selv finde på andre ord med noder i?
(Brug nodelinierne på siderne 43 - 44 i lektiebogen).

Introduktions rabat på 20% indtil
1. September ved køb af over 20 stk bøger.

Mandag

Fortegn : Et kryds hæver tonen 1/2 trin opad og giver nodens navn et
“is” bagved. Den lille skæve firkant i ‘et skal placeres ved nodehovedet

Side 21 - Lektiebog 1
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Nye regler for øveture og koncertrejser
Med vedtagelsen af OK 18 ændres reglerne for beregning af
arbejdstid i forbindelse med øveture og koncertrejser (arrangementer med overnatning med elever) efter nuværende arbejdstidsaftales § 4, stk. 1, nr. 6. De nye regler træder i kraft pr. 1.
august 2018.
Fremover vil følgende gøre sig gældende:
Rådighedstjeneste
Ud over de op til 14 timer pr. døgn, som man hidtil har skullet
medregne ved læreres deltagelse i øveture og koancertrejser
mv., udløser de sidste 10 timer pr. hele døgn nu rådighedstjeneste med 1/3 af tiden, således at et helt rejsedøgn udløser 14
arbejdstimer + 1/3 af 10 rådighedstimer.
Tiden beregnes fra døgnets begyndelse
Hvor man hidtil har beregnet arbejdstiden pr. døgn fra ”arbejdsdagens begyndelse”, som blev defineret ud fra det tidspunkt,
hvor man regnede med, at lærerens arbejdsdag startede undervejs på turen (typisk kl. 7, hvor eleverne skulle vækkes), beregnes
tiden nu fra døgnets begyndelse, dvs. kl. 00.00.
Eksempel:
Hvis vi tager eksemplet fra Løn og Vilkår fra MUSIKSKOLEN nr.
2 2017, vil regnestykket efter d. 1. august 2018 se således ud:
Til en orkesterrejse er der afgang mandag kl. 11. Der er hjemkomst den efterfølgende torsdag kl. 20.30. Der er ingen helligdage undervejs på turen.

Tiden opgøres som al arbejdstid fra tidspunktet, hvor man
møder frem, til tidspunktet, hvor man kan forlade arbejdspladsen, den opgøres i timer og minutter, og der foretages
ingen afrunding ved opgørelse af den præsterede arbejdstid.
Timerne for rådighedstjeneste udbetales uanset, om man bliver
kaldt i tjeneste i de pågældende tidsrum.
Tiden på turen udløser ikke ulempe- eller weekendgodtgørelse.
Det gælder som hidtil, at al anden aktivitet end selve rejsen
(forberedelse, kommunikation, sammenpakning og udpakning
af instrumentarium før og efter turen mv.) medregnes som helt
almindelig arbejdstid, herunder at den udløser evt. ulempe- og
weekendgodtgørelse.
Det må fortsat sikres, at reglerne for fridøgn overholdes iht.
arbejdstidsaftalens § 7, ligesom der skal skelnes mellem øveture
og koncertrejser efter arbejdstidsaftalens § 4, stk. 1, nr. 6 og
tjenesterejser efter § 4, stk. 1, nr. 7.
Evt. spørgsmål kan rettes til sekretariatet, som også kan assistere
ved beregning af arbejdstiden for konkrete øveture og koncertrejser. ■

Tidsrum

Mandag kl. 11 mandag kl. 24.00

Tirsdag kl. 00.00 - Onsdag kl. 00.00 - Torsdag kl. 00.00 - I alt
tirsdag kl. 24.00
onsdag kl. 24.00
torsdag kl. 20.30

Antal timer

13 timer

24 timer

24 timer

20,5 timer

Antal timer, som
medregnes i arbejdstidsopgørelsen

13 timer

14 timer

14 timer

14 timer

55 timer

1/3 * 10 timer
= 3,33 timer

1/3 * 10 timer
= 3,33 timer

1/3 * 6,5 timer
= 2,17 timer

8,83 timer

Antal timers rådighedstjeneste, som medregnes
i arbejdstids-opgørelsen
Timer i alt, som
medregnes i arbejdstidsopgørelsen

13 timer

17,33 timer

17,33 timer

16,17 timer

63,83 timer

Tillæg efter § 11, stk. 1

1 tillæg

1 tillæg

1 tillæg

1 tillæg

4 tillæg

Musikskolen • nummer 4 • 2018

23

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/

Dansk Musikpædagogisk Forening, Dronningensgade 68, 4. sal, 1420 København K

Følg DMpF
på facebook

