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Leder

Mit ønske som ny medieredaktør på fagbladet 
MUSIKSKOLEN er at forbinde det nære med det 
visionære. Jeg oplever fagbladet MUSIKSKOLEN som 
det medie, der kan samle området og afspejle såvel 
succeser som udfordringer og visioner for fremtiden. 
DMpF’s hjerte banker for musikskolerne, og vores 
ønske er, at det musikpædagogiske fag synliggøres 
som det selvstændige og professionelle fagområde, 
det faktisk er. Fagbladet MUSIKSKOLEN fastholder 
områdets overordnede dagsorden i den offentlige debat: 
Musikskolerne skal prioriteres og anerkendes som 
vigtige for vores kultur og samfund. På MUSIKSKOLEN’s 
redaktion vil vi nysgerrigt opsøge og dele de vigtige og 
nyskabende musikpædagogiske landvindinger, der opnås 
lokalt ude på din musikskole. Vi ønsker på redaktionen, 
at musikskolelærere og -ledere, musikstuderende og alle 
andre interessenter bidrager med relevante indlæg, så 
MUSIKSKOLEN afspejler området på alle niveauer. I den 
kommende sæson vil MUSIKSKOLEN’s redaktion sætte 
særlig fokus på følgende temaer: 

• Efteruddannelse 
• DMpF’s vision: ”Musikskolen for alle”
• Sammenspil i musikskolen
• Arbejdsrelateret stress

I årets første nummer af MUSIKSKOLEN bringer vi den 
første artikel i artikelserien om arbejdsrelateret stress. 
I denne leder spørger jeg derfor: Er det larm eller 
løsning, når regeringen vil knække den stadigt stigende 
stresskurve på blot fire panelmøder? 

Stress er blevet et alvorligt samfundsproblem med store 
menneskelige omkostninger. Derfor har regeringen 
nedsat et nationalt stresspanel, som skal udarbejde 
12 indsatser mod stress. Panelet skal øge danskernes 
bevidsthed om kort- og langtidsstress og hjælpe os til at 

skabe balance mellem arbejde og familieliv - den såkaldte 
”Work-life-balance”. Det er væsentlige målsætninger, 
som kræver seriøs behandling. At panelet på blot fire 
debatmøder skal kunne pege på indsatser, der klæder 
2,9 millioner danskere på til at agere vismænd omkring 
egen og andres mentale sundhed, lyder overambitiøst. 
Stresspanelet har ligeledes fået til opgave at indsamle 
eksisterende viden om stress. Også en relevant opgave, 
der vil styrke vidensgrundlaget, men sammen med 
aspekter som digitalisering, sociale medier, unges 
perfekthedskultur etc. er det tvivlsomt, om panelet får 
ordentligt fat om problemet. Vigtigst af alt mangler der 
klarhed over, om indsatserne overhovedet bliver fulgt 
op af politisk handling. Dette fortæller kommissoriet 
intet om. Spørgsmålet er derfor, om regeringens initiativ 
er et seriøst bidrag til forebyggelse af stress eller blot 
ender som et PR-stunt, der signalerer handling, men 
som reelt larmer mere, end det skaber løsninger. Det 
faktum, at panelet på kun fire temamøder skal behandle 
en meget kompleks problematik som stress, peger i en 
symbolpolitisk retning. Hvis vi skal stressproblemet til livs 
ude på arbejdspladserne, kræver det en tidssvarende 
lovgivning inden for det psykiske arbejdsmiljø. Dernæst 
at vi gentænker de måder, vi som samfund har indrettet 
vores arbejdsmarked på. Vi bør gå i dybden og fx 
undersøge, om der reelt er sammenhæng mellem de 
krav, som offentlige arbejdsgivere stiller, og de ansattes 
muligheder for at opfylde dem. Lige nu oplever vi, at 
grænsen mellem arbejde og fritid flyttes i selvledelsens 
navn. Baggrunden for dette er, at vi som samfund har 
etableret en konkurrenceorienteret nulfejlskultur på 
arbejdspladserne. Hertil kommer kommunale besparelser 
og omstruktureringer uden tilsvarende nedjusteringer 
i kvalitetskravene. Det skaber en kultur, hvor man skal 
yder maksimalt non stop. Det er der ingen, der kan holde 
til på den lange bane, og stresskurvens himmelflugt 
illustrerer dette med al tydelighed. ■

på fagbladet 
MUSIKSKOLEN

 NY MEDIEREDAKTØR 

  David Efraim Poulsen    
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 Stress koster samfundet millioner og vurderes af WHO til 
at blive en af de største sygdomsfaktorer på verdensplan. 
Den Nationale Sundhedsprofil viser, at op mod hver fjerde 
dansker lige nu lever med et højt stressniveau, kvinder 
mere end mænd. Regeringen har nedsat et nationalt 
stresspanel i forsøget på at knække den opadgående 
stresskurve og gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen.

Stress

Af David  
Efraim Poulsen

Fagbladet MUSIKSKOLEN sætter fokus på 
arbejdsrelateret stress
Ifølge OECD har Danmark en af verdens bedste 
work-life-balances, men noget tyder på, at der de 
sidste par år er sket et skift. Tal fra undersøgelsen 
Arbejdsmiljø og Helbred viser, at 16 pct. af danskerne 
oplever at være stressede ofte eller hele tiden. En af 
grundene er, at vores arbejdsmarked er blevet ”up 
tempo” grundet effektiviseringer og besparelser uden 
tilsvarende nedjustering af kvalitetskravene. Dette kan 
også mærkes ude på de kommunale musikskoler. Flere 
musikskoleledere og tillidsvalgte oplever en stigning i 
antallet af stressramte. Fagbladet MUSIKSKOLEN vil i 
den kommende tid undersøge, hvad stress er, hvilke 
stressfaktorer der opleves på musikskolerne og hvordan 
arbejdsrelateret stress kan behandles og forebygges. 
Vi vil søge hjælp til at forstå problemstillingerne hos 

forskere og eksperter. Samtidig vil vi rådføre os med 
hverdagens eksperter, nemlig lærere, ledere, AMR, 
og TR, så emnet afspejler musikskolernes virkelighed, 
og dermed bliver relevant for dig som læser. I denne 
artikel vil vi zoome ind på arbejdsrelateret stress og 
se på, hvad begrebet dækker over. Vi vil undersøge 
problemets omfang og se på, hvordan vores folkevalgte 
politikere takler denne samfundsmæssige udfordring. 

Stress er kroppens alarmberedskab 
Stress er hverken en sygdom eller en diagnose. Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
beskriver stressreaktionen som kroppens alarmberedskab. 
Alarmen sætter i gang, når vi kommer i en udfordrende 
situation. Det kan for eksempel være, at du bliver kaldt 
ind til din leder, fordi utilfredse elever og forældre har 
klaget, eller det kan skyldes en kollega eller elev, der 

ER DU STRESSET
eller har du 
bare travlt?
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gør noget uventet i en arbejdssituation. Det kan fx 
også være, at du har fået en opgave, du ikke føler dig 
klædt på til at løse. Du mærker stressreaktionen ved, at 
dit hjerte slår hurtigere. Du begynder måske at svede 
og bliver fokuseret på den udfordring, du står overfor. 
Stresstilstanden er dog helt normal. Den skærper dine 
sanser, og sætter dig i stand til at handle hurtigt. 

Langvarig stress er usund
Kortvarig stress, eller positiv stress, er en naturlig 
reaktion, der gør dig i stand til at klare udfordringer og 
præstere bedre. Langvarig stress, eller negativ stress, kan 
på langt sigt udvikle sig til alvorlige lidelser med store 
omkostninger for den enkelte og for samfundet. Den 
langvarige stresstilstand opstår, når de situationer, der 
stresser dig, ikke forsvinder eller bliver håndteret. Når 
kroppen ikke får lov til at slappe af, bliver stresstilstanden 
skadelig. Længerevarende eller gentagne stressperioder 
kan ifølge NFA med tiden blive årsag til depressioner og 
hjerte-kar-sygdomme. 

Arbejdsrelateret stress er den altoverskyggende 
stressform i Danmark 
Danskerne anser stress for at være den største udfordring 
på arbejdsmarkedet, jf. analyse fra Ugebrevet A4 i 2017. 
Ifølge undersøgelser ved Videncenter for Arbejdsmiljø 
angiver 95 procent af de stressramte, at deres stress er 
helt eller delvist arbejdsrelateret. 55 procent angiver, at 
stresstilstanden udelukkende er arbejdsrelateret. Men 
hvad er arbejdsrelateret stress egentlig? Hvis vi ser på 
vores jobs generelt, har de ændret sig radikalt. Før i 
tiden var det hovedsagelig kroppens muskler og knogler, 
der blev nedslidt. I dag er det vores hjerner, der slides 
allermest på jobbet. ”Hjernen arbejder konstant i vores 
vågne timer”, fortæller hjerneforsker Peter Lund Madsen 

i programmet Hjernekassen 
på P1. ”Det er der i sig 

selv ikke noget problem 
i, men ligesom muskler 
og knogler slides ved 
de samme monotone 
bevægelser, nedslides 
vores hjerner også”, 
fortæller han. Han 
beskriver, at der er 
evidens for, at det er 

de samme områder i 
hjernen, der udtrættes,  

 

når vi er på arbejde. Du har sikkert selv oplevet det, når 
du har haft ”mange bolde i luften”. Du bliver mentalt 
træt, men kan samtidig have svært ved at slappe af eller 
falde i søvn pga. ukontrolleret tankemylder. Dette er et 
tegn på, at du befinder dig i en stresstilstand. Peter Lund 
Madsen fortæller videre, at hjernen under vedvarende 
belastning har brug for pauser, hvor den tænker på 
andre ting. Den trætte hjerne har tendens til at miste 
socialt overskud og træffe dårligere beslutninger, fordi 
følelserne får lov til at bestemme. ”Angst og bekymring 
er menneskehjernens fremherskende følelser, når den 
er stresset”, siger han, og fortæller, at vores hjerne 
er konstrueret til at lede efter og prøve på at forudse 
problemer, så vi kan imødegå dem. Faremomentet i dag 
ligger bla. i, at arbejdet kan foregå alle steder fra, døgnet 
rundt, digitalt og online. Derfor er det afgørende, at du 
indimellem slipper dit fokus og sidder og stener, går en 
tur eller træner i motionscenter. Her kan du give slip på 
dit arbejdsfokus og lade hjernen gå i tomgang. 

At gå på kompromis med vores faglighed stresser os
Pernille Steen Pedersen er stressforsker ved institut for 
ledelse, filosofi og politik ved Copenhagen Business 
School (CBS). Hun kan konstatere, at der er sket en 
stigning i stressrelaterede sygemeldinger. I sin forskning 
har hun set nærmere på sammenhængen mellem stress 
og sygemeldinger. Hun mener, at forklaringen skal 
findes i, at vi går på arbejde på helt nye måder. ”At gå 
på kompromis med sin faglighed er en af de største 
stressbelastninger i det moderne arbejdsliv”, fastslår hun. 
Hun beskriver i sin bog Slip stress ud af skammekrogen, 
at vi går på arbejde med vores identitet. ”Når vi går på 
arbejde med vores liv og sjæl, bliver vi sårbare over for 
forandringer, der kræver, at vi skal gå på kompromis 
med vores egne faglige forventninger”, siger hun. For 
musikskolelæreren kan det fx handle om, at der ikke 
er tid nok til at forberede musikundervisningen så 
grundigt, som man som professionel musikpædagog 8  Peter Lund Madsen, Foto: Leif Wivelsted  

? Stresssymptomer 
ifølge NFA
•  Fysiske tegn på stress er hjertebanken, 

hovedpine, svedeture, indre uro, mavesmerter 
eller appetitløshed. 

•  Psykiske tegn på stress er træthed, 
hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, 
rastløshed eller nedsat humør.

•  Adfærdsmæssige tegn på stress er 
søvnproblemer, mangel på engagement, 
irritabilitet, ubeslutsomhed, øget brug af 
stimulanser og øget sygefravær. 
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skønner nødvendigt. For musikskolelederen kan det 
handle om, at mange hiver i en samtidig, og der derfor 
ikke er tid nok til planlægning og administration. Det 
resulterer i utilfredshed og brandslukning.

Skyld og skam gør os syge
Pernille Steen Pedersen undersøger i sin forskning, 
hvad det er, der udløser stresssygemeldinger. Hun har 
interviewet stressramte ledere og medarbejdere, og 
problemstillingen er den samme. Det handler om de 
moralske konflikter, den enkelte oplever i situationer, 
hvor man tvinges til at gå på kompromis med egne 
faglige standarder. Det slider på samvittigheden og 
udløser en følelse af skyld og skam. Dette forstærker eller 
udløser stress og resulterer i en angst for at blive afsløret 
som talentløs. Det kan også blokere for oplevelsen af 
andres anerkendelse, hvilket låser den stressramte fast 
i en negativ spiral. ”Det er afstanden mellem, hvor vi 
ønsker at være, og der, hvor det er muligt for os at nå 
hen, der udløser følelsen af skyld og skam”, siger hun. 

”Man er typisk ikke selv klar over, hvilken hjælp man 
har brug for”
Pernille Steen Pedersen peger i sin forskning på, at skyld 

og skam gør os syge. ”Det, der bringer disse mekanismer 
i spil, er behovet for anerkendelse og tilhørsforholdet 
til arbejdspladsen”, forklarer hun. Til spørgsmålet om, 
hvordan stressramte gerne vil have hjælp og støtte, er 
svaret; ”Man er typisk ikke selv klar over, hvilken hjælp 
man har brug for”. Pernille Steen Pedersen mener, at 
vi skal tale åbent om de ting, der giver os skyld eller 
skamfølelse. Vi skal blive bedre til ikke kun at rose det 
perfekte, når vi reelt ikke får mulighed for at levere det 
perfekte. ”Følelsen af utilstrækkelighed kan der arbejdes 
med, hvis man stiller sin tvivl til rådighed og tør begå fejl”, 
siger hun og fortsætter, ”Det handler om at øve sig, og 
enhver, der spiller et instrument, ved hvor lang det tager”. 

Ikke alle kan sige ”pyt”
Når man som fagprofessionel og ansvarligt menneske 
ikke ser sig i stand til at sige ”pyt”, opstår der en 
følelse af mindreværd, når arbejdsopgaven ikke løses 
tilfredsstillende. Mindreværdsfølelsen forstyrrer vores 
dømmekraft og skader vores faglige selvtillid. Når vi ikke 
kan leve op til egne og andres forventninger, udløses 
følelsen af skam. ”Skam kommer oprindelig af ordet 
skem, som betyder skærm. Helt konkret skærmer eller 
skjuler vi vores mindreværdstanker og følelser for andre”, 
fortæller Pernille Steen Pedersen. I sin forskning kan 
hun konstatere, at det gør os syge, når vi skal bære 
rundt på skyld og skam helt alene. ”Vi skal væk fra 
perfekthedskulturen med ”månedens medarbejder” 
og i stedet være mere åbne om vores individuelle 
udfordringer og behov”, siger hun. ”Vi skal hylde evnen 
til at bede om hjælp og stille spørgsmål, når vi er usikre, 
og stræbe efter en arbejdskultur, hvor der er plads til at 
begå fejl uden frygt, angst og mindreværdsfølelse.” 

Stress går ikke væk, fordi vi kalder det ”travlhed”
”Jeg har været ude på arbejdspladser, hvor man har sløjfet 
ordet ”stress” og i stedet kaldt det ”travlhed”. Det løser 
ikke noget, tværtimod”, fastslår Pernille Steen Pedersen. 
Hun appellerer til, at vi skal tage problemet mere 
alvorligt. ”Vi skal se på, hvad stress gør ved relationerne 
på arbejdspladsen”, siger hun. Hendes forskning viser, at 
det, der kan hjælpe én, sjældent hjælper en anden. ”Der 
skal skabes mere fælles viden om stresshåndtering, hvor 
forskning og praksis spiller tæt sammen”. Pernille Steen 
Pedersen sætter i sin forskning fokus på, at der skal 
arbejdes mere relationelt i forhold til stresshåndtering 
ude på arbejdspladserne. ”Det er fint med et individuelt 
beredskab til akuthåndteringen af stressramte, men 
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Digital sangbank

Tikke Takke
I denne udgivelse kan du rocke og swinge med Kuglefisken Kalle Klovn, Edderkoppen Bobby, 

Aben Koko – og de mange andre sjove dyr, du møder i sangene. Alle teksterne er lavet i intens 

dialog med børn i alderen 6-9 år, og musikken findes også indspillet uden sang. Sangene er 

nemme at lære at spille på guitar, ukulele eller klaver og der er sjove og lette opgaver til hver 

enkelt sang. Afslutningsvis er der et forslag til, hvordan du selv kan arbejde med børn og dialo-

gisk sangskrivning.

Bogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilninger af sangene samt fire koncertvideoer.

Streaming og download af musikken er også mulig gennem gængse musiktjenester.

Andreas Ugorskij – komponist og musikerAndreas har skabt bandet Tikke Takke, som spiller de gakkede sange fra denne bog. 
Han er uddannet musiklærer fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og optræder 

med sit originale Django Reinhardt-inspirerede guitarspil i gypsy-jazzbandet Papa Kotji. 

Medgrundlægger af worldbandet Klezmofobia, der turnerer globalt fra Mexico til Kina. Grammy 

Award-modtager for bedste world-cd i 2008. Komponist af musik til teaterforestillinger, 
musicals og egne bands. Tekstforfatter, sangskriver og kreativ drivkraft i forbindelse med 

børnekoncerter og workshops på kulturhuse, biblioteker, skoler og institutioner.

Hans Laurens – forfatter og fortællerGrundlagde fortælleteatret BestTellers på Vesterbro i København 2000. Et fortælleteater for 

voksne, som stadig er levende og aktivt. Har siden 2003 arbejdet systematisk med fortælling 

ud fra teorierne om “medskabende børnekultur”. Fra 2003-2016 har han afholdt og organiseret 

fortællekonkurrencen Gi en Historie. Danmarksmesterskaberne i fortælling af egne historier for 

elever i 5. klasse. Har udviklet metoden “Dialogisk Kreativ Fortælling” for børn fra 4-8 år (bog 

om emnet kommer 2019) og “Gi en historie-metoden” for elever fra 8-16 år (Alinea 2005). 

Har et godt kendskab til international børnefortælling, bl.a. ved deltagelse i konferencer og 

festivaler i bl.a. Thailand, Rumænien, Tyskland, Mexico, Bali, Vietnam og Indien.
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Her er jeg 

   - sang,        musik          og yoga

Anna Kjærsgaard

Her er jeg – sang, musik og yoga 
Savner du ro og koncentration fra dine elever i musiktimerne? Er eleverne meget urolige og svære at få 

ned i gear? Måske kan du finde nogle hjælpemidler i denne bog til at styrke ro og koncentration. 
 Her er jeg er et materiale til musikundervisning i indskolingen, hvor der arbejdes med sang,  musik 
og yoga på samme tid. Bogen indeholder 11 sange, der fører lærer og elever gennem en række yoga-
stillinger og yogaøvelser. Sangene er melodiske og fantasifulde og appellerer til leg og  bevægelse. Nog-
le af sangene har en fast struktur, hvor man skal synge og bevæge sig efter det, der bliver sunget, mens 

der i andre af sangene er plads til improvisation og medskabelse for både lærer og elever. Udover de 11 

sange er der forslag til samarbejds- og koncentrationsøvelser, som viser hvordan yoga kan bidrage til 
ro og fokus i undervisningen. Bogen henvender sig til musiklærere, idrætslærere og andre lærere, der gerne vil bruge yoga i deres 
 undervisning. 
 Er yoga nyt for dig? Så fortvivl ej. Der følger lyd-, illustrations- og videoinstrukser med til bogen, 
som vejleder dig sikkert gennem øvelserne. Derudover finder du en række ekstraøvelser, der passer til 
sangene, samt undervisning i yoga og mindfulness. 

Bogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilninger af sangene med og uden vokal  
og adgang til videoer med undervisningssituationer fra de enkelte sange.
Streaming og download af musikken er også mulig gennem gængse musiktjenester.
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Anna Kjærsgaard er uddannet fra Det Kongelige Danske Mu-sikkonservatorium. Anna har dertil uddannet sig som bør-neyoga- og mindfulness- 
instruktør ved Blå Himmel Yoga, og har en 200 timers Hatha yogalæreruddannelse fra Indien. Anna afholder kurser i musik og yoga for børn rundt i landet og underviser til daglig på musik-skoler. Find mere information på annakjaersgaard.com
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Den mørke vind er en koncertfortælling skabt af børnebogsforfatter Cecilie Eken og komponist 

Kirsten Juul Seidenfaden i samarbejde med over 100 børn på mellemtrinnet. Drengen Rafiq fra Syrien får vendt op og ned på hele sin tilværelse, da borgerkrigen kommer til 

hans del af landet. Hans far tager til hovedstaden Damaskus for at forsøge at slippe for at blive 

indkaldt, men familien mister kontakten med ham, og Rafiq begiver sig alene af sted for at finde 

sin far i det krigshærgede land. Vil det lykkes for ham?
Den mørke vind fortæller en spændende og vedkommende historie med indlagte sange, der 

formidler hovedpersonens tanker og følelser. Materialet indeholder også oplæg til arbejdet 

med indstuderingen og elevernes forforståelse. Koncertfortællingen kan opføres af en enkelt 

skoleklasse (3.-6. klassetrin) eller en årgang ved en koncert, men kan også bruges i større 

 sammenhænge, der involverer musikskoler, børne- og ungdomskor, bands eller orkestre.  

Indspillede versioner af både historien og sangene kan fungere som hjælpemidler i undervisnin-

gen eller til koncerten.

Målet er, at børn oplever glæden ved at formidle en gribende historie og indgå i et musikalsk 

 fællesskab med andre børn og musikere.
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Bogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilninger af historien i afsnit og af sangene  

med og uden vokal. Streaming og download af musikken er også mulig gennem gængse 

 musiktjenester.
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på  udvalgte nye titler

●  Særlige gaver i forbindelse med  
messer og events
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20 DIGTE AF TOVE DITLEVSEN

Rundt om Tove
           med melodier af Jesper Gottlieb

Jesper Gottlieb Født 1962. Cand.mag. Studielektor på Musikvidenskab, Aarhus 
Universitet og producent i LMS – Levende Musik i Skolen. Prof. musiker, komponist 
og tekstforfatter. Har siden midten af 1980’erne haft en vidtfavnende musikkarriere med 
omfattende koncert- og pladeaktivitet såvel live som i radio og TV, primært med egne 
originale kompositioner. De senere år har han udgivet en stor mængde fællessangsorien-
teret materiale, bl.a. salmesamlingen Salmeregn (Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, 2007, tekster 
af Simon Grotrian), påskeantologien Korsvejen (SyngNyt, 2017, tekster af Lisbeth 
Smedegaard), sangbogen Hov, tiden løber (Dansk Sang, 2010, tekster af Jette Buchanan) 
og Døgnet rundt med Halfdan (Dansk Sang, 2015, tekster af Halfdan Rasmussen). 
Derudover har han udgivet et utal af salmemelodier og sange til skole-, højskole- og 
anden brug, bl.a. i samarbejde med Iben Krogsdal.

Tove Ditlevsen (1917-1976) formåede om nogen at sætte ord på vores inderste tanker 

og dybe længsler, og hendes digte fik usædvanlig stor folkelig udbredelse i hendes 

samtid. Den livskundskab, inderlighed og intense vekslen mellem lys og mørke, der 

kendetegner hendes poesi, vinder stadig den dag i dag stor  genklang og mange nye 

læsere. 

Denne sangbog indeholder et udvalg på 20 digte fra hendes fem centrale 
 digtsamlinger fra perioden 1939-61, alle med iørefaldende nye melodier af 
 komponisten Jesper Gottlieb. 

Som Tove Ditlevsens eget liv rummer både ordene og tonerne et væld af skiftende 

stemninger og følelsesudsving og inviterer med deres umiddelbarhed til ny  
musikalsk udforskning af denne centrale figur i det 20. århundredes danske 
 digterkunst. 

Bogen indeholder både tekst og noder til sangene, biografiske optaktstekster om 

hver af de fem digtsamlinger, en kort supplerende tekst om hver sang, samt link til 

lydindspilninger (med og uden sang) af samtlige 20 sange - alt sammen for at gøre 

det let at synge sig ind i Tove Ditlevsens spændende univers.Bogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilninger af sangene både 

med og uden vokal. Streaming og download af sangene er også mulig gennem  gængse 

musiktjenester.
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det kan ikke stå alene, hvis vi ønsker at forebygge 
sygemeldinger foranlediget af stress”, siger hun.

Arbejdsmiljøindsatsen opgraderes, men er valgfri
Regeringen har nedsat et nationalt stresspanel på 
tværs af flere ministerier, som skal knække den 
stadigt sigende stresskurve i Danmark. Det er en stor 
opgave, som panelet skal klare ved fire temamøder. 
Herefter fremlægger panelet 12 indsatser inden for 
stresshåndtering, forebyggelse, work-life-balance, 
sociale medier, perfekthedskulturen mm. Samtidig 
har Beskæftigelsesministeriets ekspertudvalg netop 
præsenteret 18 nye anbefalinger, som behandles i 
Folketinget. Formålet er at forbedre arbejdsmiljøindsatsen, 
som man i 2017 erkendte havde slået fejl. Det står 
særligt slemt til med det psykiske arbejdsmiljø, hvor der 
ifølge NFA siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede, 
der overbelastes psykisk. Ekspertudvalget anbefaler, 
at vi får mere viden om arbejdsmiljøhåndtering ud på 
arbejdspladserne og styrker de forebyggende indsatser 
ift. det psykiske arbejdsmiljø. Udvalget nævner desværre 
ingen konkrete tiltag i forhold til arbejdsrelateret stress. 
Flere forskere peger på, at formidlingen af viden er 
afgørende, men at indsatsen skal sættes i system gennem 
lovpligtig videreuddannelse i psykisk arbejdsmiljø og 
forebyggelse af stress hos både personaleansvarlige, AMR 
og ledere. Forskere peger også på, at det er et alvorligt 
problem, at anbefalingerne er valgfri. Regeringen har ikke 
afsat midler til implementering af de nye initiativer. 

Forebyggelsesindsatsen skal tage højde for 
arbejdsmarkedets udvikling
Flere Christiansborgpolitikere har slået til lyd for, at 
der må gøres noget ved stressproblemet. Der er dog 
ikke udsigt til konkrete lovgivningsmæssige indsatser 
mod arbejdsrelateret stress. Det er ret overraskende, 
problemets omfang taget i betragtning. Måske skyldes 
dette, at stress i virkeligheden er konsekvensen af 
den måde, vores arbejdsmarked har udviklet sig på. 
Konstante effektiviseringer og omstruktureringer samt 
udflydende grænser mellem arbejdstid og fritid presser 
os. Resultatet er, at vi kontinuerligt presses til at yde 
maksimalt uden tid til den nødvendige refleksion og 
restituering. Hvis stress rent faktisk er konsekvensen af 
denne udvikling, skal vi i virkeligheden gentænke de 
måder, vi organiserer arbejdet på - med afsæt i arbejdets 
og fritidens betydning for vores mentale trivsel. 

Arbejdet skal give mening
I den næste artikel om stress; ”Vi bliver stressede, 
når arbejdet ikke giver mening”, skal vi se nærmere 
på, hvordan kommuner og musikskoler håndterer 

stressproblemet. Vi skal høre om status, behandling og 
forebyggelse fra musikskoleleder på Hillerød Musikskole 
Jesper Gude, arbejdsmiljørepræsentant Thomas Jensen fra 
Odense Musikskole, musikskolelærer Marie Hansen fra Høje-
Taastrup og Rudersdal Musikskole og tillidsrepræsentant 
Christa Danielsen fra Svendborg Musikskole. 
Har du som musikskoleansat selv været ramt af arbejds-
relateret stress, eller har du gode bud på, hvordan vi kan 
løse stressproblemet på musikskolerne, så skriv til os. 

Att: Medieredaktør
David Efraim Poulsen, e-mail: dmpf@david.dk ■

? Gode råd mod stress
forsker ved CBS,  
Pernille Steen Pedersen

• Tag stressproblemet alvorligt

•  Skab en kultur, hvor fejl og læring går hånd 
i hånd

• Bed om hjælp og råd, når du er usikker 

•  Øv dig i at være åben omkring de 
udfordringer, der går dig på

Vil du være (en bedre) 

orkesterdirigent?

Uddannelse og kurser for dirigenter 

 
www.dirigentinstituttet.dk 
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Se mere på
musicroom.dk

Sammenspilsbogen – Spil i kæder fokuserer på 
musikpædagogik, som tilgodeser elever og underviser: 
det skal være let, sjovt og udviklende. Flowundervis-
ning, som minimerer pauser og ventetid, er stadig i 
centrum, og ud over Leadsheet-rolleark- og 1-2-3- 
rotations-sammenspilsmetoderne, som blev præsen-
teret i Sammenspilsbogen, bliver der i denne bog 
præsenteret en ny metode. Bogen henvender sig  
til alle niveauer af sammenspil fra 0. klasse over  
gymnasier til universitetsniveau. 

Sammenspilsbogen
– Spil i kæder

I 2017 udskrev Lemvig en konkurrence om Danmarks 
nye sommersang, og hele 186 nyskrevne sange deltog 
i konkurrencen. I dette hæfte får du de ti nominerede 
sange, der blev opført i forbindelse med den afslutten-
de finalekoncert. Hæftet indeholder såvel en becifret 
melodiudgave som udgaver for blandet kor.

Af Tormod Vinsand 

Gehørs- 
indstudering  
på klaver 

Gehørsindstudering er en 
almindelig praksis i udøvel-
sen af rytmisk musik. Den 
anvendes også på den  
rytmiske musiks pæda-
gogiske område. Men 
hvordan kan man som mu-
siklærer arbejde målrettet 
med gehørsindstudering?  
I denne bog angives vej-
ledninger og cowboytricks 
til hjælp ved gehørsindstu-
dering. Til grundbogen hø-
rer Gehørsindstudering på 
klaver - ARBEJDSHÆFTE. 

Grundbog kr. 149,-
Arbejdshæfte kr. 79,-
inkl. moms

Af Mads Pagsberg, 
Sara Stein, Jonas 
Wille, Jente Öhler, 
Camilla Ulriksen og 
Johanne Povlsen

Fysisk bog kr. 249,-
E-bog kr. 199,-
inkl. moms

Du danske 
sommer 
– 10 nye danske 
sommersange

Kr. 99,- inkl. moms
Skabe lyst  
og glæde 

14 sange af Ole Hyltoft  
og Finn Jørgensen

Kr. 99,- inkl. moms

På opfordring af Mads 
Bille og Herning Kirkes 
Drengekor har Bo Gunge 
kastet sig over tolv cen-
trale salmer fra Den Dan-
ske Salmebog. Meningen 
er, at salmemelodierne 
kan synges af menighe-
den fuldstændigt som de 
plejer, men at akkompag-
nementet bidrager med 
en ny fornemmelse. 

Orgeludgave  
kr. 119,-
Korudgave  
(SATB a cappella)  
kr. 119,-
inkl. moms

12 salmer  
på ny
– arrangeret af  
Bo Gunge

NYHED NYHED

NYHED

NYHED
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Interview

Af Dan Johnsen  
Foto: Stig Nørhald

               AF DMpF´S 
NÆSTFORMAND 
Midt i travlheden med alle de mange daglige opgaver, som påhviler en næstformand, har Simon 
Junker Tang fundet tid til at lade sig portrættere i fagbladet MUSIKSKOLEN. 

Hans arbejdsopgaver er mangfoldige; det fagpolitiske arbejde skal passes 
sammen med den løbende sagsbehandling, og samtidigt er der et væld af 
praktiske spørgsmål – lige fra den daglige drift af sekretariatet til alle de 
udfordringer, den digitale verden byder på.
Her svarer DMpF´s næstformand, Simon Junker Tang, på spørgsmål om både 
fortid, nutid og visioner for fremtiden.

PORTRÆT

En næstformands DNA
Med en fortid som tillidsrepræsentant (TR) ved Horsens 
Musikskole, som førte til deltagelse i DMpF´s TR-udvalg, 
efterfulgt af valg til bestyrelsen, forretningsudvalget 
og derefter udnævnelse til næstformand, føles vejen til 
posten måske helt naturlig og logisk? 

”For mange tillidsfolk, jeg selv inklusive, er drivkraften til 
at gå ind i det faglige arbejde et ønske om større trivsel, 
retfærdighed og transparens i forholdet mellem ledelse 
og kolleger - og kolleger imellem. 
Man drives jo tit af en indignation – uretfærdigheder kan 
være en igangsættende faktor.
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Hvis man skal være langtidsholdbar som TR, kræver det, 
at man lærer at forholde sig professionelt i samarbejds-
relationer, at man lærer at lytte og forstå modpartens 
synspunkter, at man anerkender, at to modstridende 
synspunkter begge kan være legitime, men at kompro-
miset som regel er i begges interesse. Man skal vælge 
sine kampe med omhu og tænke langsigtet.
Jeg synes, at deltagelse i DMpF's TR-udvalg, bestyrelse 
og forretningsudvalg har været den bedst tænkelige 
politiske skoling - så på den måde kan du godt sige at 
vejen hertil, for mig, har været naturlig.
Det har været interessant at gå fra den lokale indsats til 
det landsdækkende arbejde.”

Hvad medfører det at være næstformand i en fagforening 
- at være ”arbejdende politiker” med mange forskellige 
kasketter?
”Udover at være politisk valgt næstformand, blev jeg for 15 
måneder siden tilbudt ansættelse på DMpF's sekretariat.
Mit arbejde omfatter medlemskontakt, sagsbehandling, 
at være redaktionssekretær på DMpF´ s medieplatform, 
som eksempelvis omfatter fagbladet, hjemmesiden, 
facebook, at skrive og udsende nyhedsbreve, være 
kontaktperson for de studerende mm.
Det er lidt ligesom i et lille politisk parti, hvor den enkelte 
må påtage sig mange ordførerskaber. Det giver mulighed 
for indflydelse på alle niveauer.
Opgaven er jo ikke bare at varetage det politiske arbejde, 
men også samtidigt at være inde i ”maskinrummet”. 
Vi skal både agere og reagere. Jeg synes, at vi er meget 
gode til at huske hinanden på visionerne, idealerne, 
utopierne og drømmene i en hverdag fyldt med opgaver 
der skal løses.”

Hvilke evner og kompetencer kræves der – hvilke 
egenskaber er nødvendige?
”Hvis man skulle sammenligne med et havdyr, må det nok 
blive Blæksprutten, som symboliserer arbejdet bedst ...
Man skal kunne trives i et væld af store og små 
opgaver. På en måde være musikalsk - og trives med 
hele tiden at lære nye ting.
Meget af sekretariatets arbejde har jo en principiel 
karakter, hvor vi skal fortolke reglerne i forbindelse 
med nogle af de spørgsmål, medlemmerne stiller 
– og svare rigtigt!”

Hvad er DMpF´s opgave – hvad kan en 
fagforening gøre?
”Vi skal hele tiden huske på ”hvorfor vi 
egentlig er her”; vi er sat i verden for at 
hjælpe vores medlemmer - det er jo  
deres forening.
Med et stagnerende offentligt  
arbejdsmarked for 
musikuddannede 

vokser prekariatet – altså risikoen for, at nogle medlemmer 
kommer til at stå i udkanten af arbejdsmarkedet 
uden udsigt til et fast job med stabil indtægt. Deres 
interesser skal vi også varetage.

Den nye arbejdstidsaftale er blevet en stor del af 
sekretariatets indsats.
Aftalen har været en udfordring både for musikskole-
lærere og -ledere, men åbner også nye muligheder for 
fagligt fællesskab og samarbejde. 
Når vi er kommet ud over ”sorgen over det tabte”, skal 
vi tænke på, at de ændrede vilkår giver mange muligheder 
for kollegialt fællesskab.”

Hvor står DMpF lige her og nu?
”En fagforening er jo ikke stærkere end det sammenhold 
og den solidaritet, den repræsenterer – lokalt og på 
landsplan. Derfor må vi arbejde på at gøre foreningen 
større: flere medlemmer = mere indflydelse. 
Vi må ikke glemme, at grundlaget for de vilkår 
musikskoleområdet har i dag skyldes det organisatoriske 
arbejde, altså fagforeningsarbejdet indenfor rammerne af 
Den Danske Model.
Risikoen for konflikt i forbindelse med OK 18 afslørede 
en voksende faglig bevidsthed samt en meget glædelig
solidaritet i hele fagbevægelsen, som vi mærkede tydeligt 
blandt vores medlemmer.”

Hvem er det, du vil opfordre til at blive medlemmer?
”For mig at se hører alle musikskolelærere, musikskole-
ledere plus de fleste andre musikundervisere og musikere 
hjemme hos os, og de konservatoriestuderende bør alle 
være medlem af DMpF.
Det er efter min mening en kvalitet, at vi er en fagforening 
for både lærere og ledere.

På trods af nogle forskellige 
roller og opgaver har vi på 

lange stræk en fælles 
interesse i at varetage 
også musikskolernes 

tarv.”

  Simon og Dan  
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Musikskolernes tarv?
”Musikskolerne er kulturelle fyrtårne spredt over hele 
landet. Alle kommuner skal have en musikskole, men der 
er kæmpestore forskelle i størrelsen set demografisk, hvor 
specielt en del af de største byer målt med den alen har 
langt de mindste musikskoler. Det er forstemmende.
Men der er omvendt mange kommuner, der prioriterer 
det at have en veludviklet musikskole meget højt. Det skal 
også ses i lyset af, at musikskolen er et parameter, når en 
by skal tiltrække nye skatteborgere. 
DMpF skal medvirke til at udvikle musikskoleområdet, 
blandt andet ved at holde fast i foreningens fokus på både 
uddannelserne og efter-/videreuddannelsesmulighederne.”

Hvor vigtigt er det, at du selv har haft en mangeårig 
karriere som musikskolelærer?
”Der er rigtig mange fordele ved at kende området indefra; 
man deler mange erfaringer med medlemmerne, og som 
TR har man en naturlig kontakt til ledelse, administration, 
den kommunale forvaltning og ikke mindst lærerne.
Det ligger meget i hele foreningens opbygning; vi finder 
en stor kvalitet ved at være ”rundet af den samme muld”, 
hvis jeg må bruge det udtryk.  
Når jeg tager telefonen, kan jeg let forstå hvad 
medlemmet taler om – jeg kan forestille mig 
opgaveoversigten, lærerrådsmøderne, den decentrale 
undervisning, udfordringer i forbindelse med den ofte 
meget besværlige adgang til undervisningslokaler, 
nøgleproblemer, manglende instrumenter, de tomme 
gange på skolen, når man låser af klokken 20, 
”ensomhedsfølelsen”, temperaturen i lokalet osv. osv. 

Følelsen af at være til besvær eller være ”gæst”, når 
musikskolen underviser decentralt på folkeskolerne, 
kunne måske afløses af en status som kollega, 
efterhånden som mere og mere af den gensidigt 
forpligtende undervisning bliver implementeret.”

Fremtidens musikunderviser
Kan du sige noget om, hvilke udfordringer fremtidens 
musikskoler står overfor?
”Vi ser allerede nu, at undervisningen og pædagogikken 
på musikskolerne er i rivende udvikling, så det er vigtigt, 
at der på den enkelte musikskole skabes rum og kultur 
for efteruddannelse. I musikunderviserens arbejdsliv skal 
der også være plads til at praktisere sit musikerskab. For 
mig personligt har det været meget vigtigt at jeg, parallelt 
med mit arbejde som musikskolelærer, er vedblevet med 
at være udøvende.

Hvis DMpF´s vision om Musikskolen For Alle skal blive til 
virkelighed, skal vi udvikle vores pædagogiske metoder 

til ikke kun at omfatte soloundervisning og små hold. 
Det er fortsat vigtige værktøjer til uddannelse af gode 
amatørmusikere og professionelle musikere, men hvis vi skal 
have alle med, må vi også inddrage klasserumsundervisning 
og instrumentalundervisning på større hold – og det hele 
må meget gerne foregå i skoletiden!
Hvis det skal lykkes kræver det en øget bevidsthed om 
efteruddannelse fra den enkelte musikskoles side, hvor 
der prioriteres økonomiske ressourcer til formålet.
Man må gøre op med sig selv, hvilke kvalifikationer man 
ønsker, at de ansatte skal være i besiddelse af. Ikke kun i de 
enkelte musikskolers MED-udvalg, men også rent politisk - i 
de kommunale forvaltninger, musikskolerne hører under, 
skal man tage stilling til, hvad man vil med musikskolen!
Uddannelsesinstitutionerne må så sideløbende sørge for 
at tilbyde relevante efter- og videreuddannelsestilbud.”

DMpF i fremtiden
Hvordan skal foreningen præsentere sig?
”DMpF skal i fremtiden være meget mere synlig på 
alle de digitale medieplatforme - det er jo også derfor, 
foreningen netop har ansat en medieredaktør.
Bofællesskabet med Dansk Artist Forbundet har givet 
DMpF meget bedre rammer for sekretariatets arbejde 
og for foreningens mødeaktiviteter. At der som en 
helt naturlig ting deles viden og erfaringer i det nye 
fællesskab er en stor sidegevinst.”

Visionerne
Hvad med visionerne - DMpF´s og dine egne? 
”DMpF´s helt overordnede vision er: Alle børn skal lære at 
spille. Man kunne tilføje: i skoletiden.
Visionen bygger på troen på, at alle børn kan lære at 
spille. Og i øvrigt; hvad med de voksne over 25 - skal de 
ikke også have mulighed for at gå i musikskolen?
Børn har følelsen af musikkens urkraft i sig, inden de lærer 
sproget, og mange senile kan stadig huske den musik, de 
lærte engang, selv efter at sproget er gået tabt.

At alle skal lære at spille kræver mange forskellige 
former for musikundervisning, men der er stadig brug for 
mesterlæren.
Det at arbejde med at ”mestre” musikken åbner et rum til 
fordybelse og en social forståelse af, at alle er nødvendige 
og afhængige af hinanden i sammenspillet. Musik er en 
holdsport, det drejer sig ikke om at blive først færdig.

Jo bredere en pallette af udtryksmuligheder man giver 
et barn, des mere livskvalitet vil det kunne opnå, lidt 
højtravende sagt. De kreative fag er længe blevet 
forsømt på de bogliges bekostning.

Fremtidens DMpF skal være større - hvert eneste nyt 
medlem vil styrke foreningens muligheder for at gøre 
en forskel!”

8

Interview
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Den lyse fremtid - de 
immaterielle værdier 
”Der er noget absurd 
over den måde, hvorpå vi 
tænker vækst. Overordnet 
set har samfundet brug 
for at tænke vækst på 
en ny måde, at tænke på 
”den åndelige vækst” – 
velfærd uden vækst – med 
kulturen i højsædet.
I et sådant samfund vil der 
være mere plads til kunst 
& kultur og leg & glæde.

I disse tider, hvor alt skal måles og vejes, må vi holde fast 
i det synspunkt, at musik har en værdi i sig selv.”

Sagt om Simon Junker Tang:
”Jeg oplever Simon som en rigtig jyde. Imødekommende, 
stille og rolig og altid venlig og afbalanceret. Du får 
altid et godt og sagligt modspil, som udløser gode og 
konstruktive drøftelser. Han har sine meningers mod og 
er samtidig god til at samarbejde og finde konstruktive 
løsninger. Simon er ikke bange for at afprøve nye veje og 
han har flair for organisation og IT”, mener medieredaktør 
ved fagbladet MUSIKSKOLEN, David Efraim Poulsen. 

”Simon var med til at grundlægge vores kvartet tilbage 
i 1999. Han har været utrættelig og toptjekket som den 
der styrer vores booking og salgsarbejde. Simon har holdt 
fast i at være udøvende musiker hele vejen, både i sin 
karriere som musikskolelærer og som næstformand. På 
den måde er han en fagforeningsmand med fingrene 
dybt nede i musikpædagogens/musikerens mange- 

? Curriculum Vitae
• 1988-1995   Pædagogisk Diplomeksamen og 

Musiklærereksamen fra 
Nordjysk Musikkonservatorium, 
hovedfag klassisk guitar

• 1999-  Medlem og medstifter af Den  
Danske Guitarkvartet

• 2001-2017 TR på Horsens Musikskole

• 2010-2016 Medlem af DMpF’s TR-udvalg

• 2012- Medlem af DMpF’s bestyrelse

• 2014-  Medlem af DMpF’s  
forretningsudvalg

• 2016-  Næstformand/arbejdende 
næstformand fra august 2017 
Gift med Gunilla. 3 børn: Mattias 
(22), Jacob (19) og Selma (15)

facetterede virkelighed.”, udtaler Martin Stæhr 
Haugaard, medlem af Den Danske Guitarkvartet.

”Simon er en meget grundig person; da musikskolen 
skulle udfærdige et nyt administrativt grundlag i 
forbindelse med den nye overenskomst, var vi igennem 
én-og-tyve forskellige versioner, før Simon var tilfreds ...
Han holder enormt meget af sine elever – og det er 
gensidigt. Eleverne var meget kede af at skulle sige 
farvel, da DMpF kaldte, og der blev afholdt en meget 
smuk og højtidelig afskedskoncert, siger Simon Junker 
Tang´ s mangeårige chef på Horsens Musikskole, 
musikskoleleder Jørn Steffensen. ■

  Den Danske Guitarkvartet  

  Simon Junker Tang  



Se video

 
14 nummer 1 • 2019 • Musikskolen  

Musikpædagogisk samarbejde

Af Troels  
Lund Nielsen 

DMpF VÆRT FOR NORDISK UNION
FOR MUSIKUNDERVISERE

Tonerne til melodien ”Mørk er november” klinger 
fra klokkespillet, mens solen uanfægtet stråler fra en 
skyfri himmel. Med udsigt til Vor Frelser Kirkes snoede 
spir samles musik- og kulturskolerepræsentanter 
fra de nordiske lande. Vi befinder på fjerde sal i 
Dronningensgade i København, hvor DMpF deler lokaler 
med DAF. Det halvårlige bestyrelsesmøde i Nordisk Union 
for Musikundervisere, NUMU, står for døren.
NUMU opstod i 2004 som en sammenslutning af Nordisk 
Musikpædagogisk Union og Nordisk Musikskolelederråd og 

består af repræsentanter for en række musikpædagogiske 
foreninger fra Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge 
og Sverige. 

I den første periode deltog DMpF i en fælles dansk 
repræsentation sammen med folkeskolens og 
gymnasielærernes musiklærerforeninger. Da folkeskolens 
musiklærerforening trak sig ud af samarbejdet, 
ophørte den danske repræsentation i en periode, men 
i 2014 besluttede DMpF´s bestyrelse at genoptage 

(NUMU) 2018
Der er plads til at komme op på den helt store klinge, når medlemmerne i NUMU 
mødes til de halvårlige drøftelser. Emnerne spænder fx fra erfaringsudveksling over 
musik- og kulturskolernes rammevilkår og til musikpædagogisk forskning. Netop 
forskningen er et tilbagevændende tema for NUMU, fordi den er helt afgørende for 
en fremtidig udvikling af det musikpædagogiske fag i de nordiske lande. Desværre 
halter Danmark langt bagefter de andre nordiske lande på netop dette parameter.
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arbejdet i NUMU. Formandskabet går på skift mellem 
deltagerlandene, og i øjeblikket varetages opgaven af 
DMpF.
En vigtig del af arbejdet i NUMU består i erfarings- og 
vidensdeling. På møderne fremlægges rapporter om den 
aktuelle situation i de enkelte medlemslande. Forholdene i 
de nordiske lande adskiller sig fra hinanden på visse punkter 
(f. eks. hvad angår uddannelsen af musikskolelærere), mens 
der på andre områder er mange fællestræk. Således 
er f.eks. systemet med offentligt støttede musik- og 
kulturskoler udbredt i hele Norden. ”Erfaringsudvekslingen 
er vigtig for de dialoger om kultur- og musikskoler,vi 
indgår i med lokale og nationale politikere i vores respektive 
lande”, siger Marie Wall Almquist.

Emnerne på møderne kan være af overordnet strategisk, 
politisk karakter, eller de kan dreje sig om udveksling af 
information om konkrete tiltag – f.eks. kendskabet til, 
at man i Norge har fået udarbejdet en omfattende og 

detaljeret standard for den akustiske indretning af rum, 
der skal anvendes til musik. Denne standard vil kunne 
være et nyttigt værktøj for kommuner, der står for at skulle 
nybygge eller ombygge lokaler til musikskolevirksomhed.
Et gennemgående tema er i øjeblikket den politiske 
ambition om at udbrede musikundervisningen til 
flere (helst alle) børn. I denne sammenhæng kan man 
konstatere, at DMpF´s vision ”Musikskolen for alle” passer 
særdeles godt ind i en fælles nordisk bestræbelse på at 
gøre musikundervisningen mere tilgængelig. Der arbejdes 
med mange beslægtede initiativer i de øvrige nordiske 
lande, så der er på dette område i høj grad mulighed 
for gensidig inspiration. Et andet aktuelt emne i flere af 
medlemslandene er udviklingen af kompetencegivende 
musik- og kulturskolelæreruddannelser. 

På det fagforeningsmæssige område drøftes de seneste 
overenskomstforhandlingsforløb i de respektive lande, 
og der udveksles ideer til styrkelse af den politiske 
interessevaretagelse. ”Vi har lært meget af den danske 
lærerlockout i 2013, og det har betydet, at vi på den 
baggrund har taklet forhandlingerne helt andreledes i 
Norge”, fortæller NUMU repræsentant fra Norge Hans 
Ole Rian. 

Et fast punkt på dagsorden handler om præsentation 
af aktuel musikpædagogisk forskning. Det er NUMU´s 
ambition gennem samarbejde med andre internordiske 
organisationer at bidrage til indsamling af viden om - og 
udbredelse af kendskab til - relevante musikpædagogiske 
forskningsresultater. Den musikpædagogiske forskning har i 
øjeblikket trange kår i Danmark. På dette punkt er de øvrige 
nordiske lande langt foran – også når det gælder udviklingen 
af forskningsbaseret uddannelse i musikpædagogik. 

Arbejdet med at sætte musik- og kulturskolerne på 
den politiske dagsorden kræver samarbejde. Derfor vil 
et af NUMU´s mål i den kommende periode være at 
udbygge samarbejdet med andre organisationer inden 
for vores område, heriblandt NMKU (Nordisk Musik- og 
Kulturskole Union). Således vil NUMU være repræsenteret 
ved NMKU´s kommende konference i Island. ■

? NUMU’s formål
•  at være en nordisk paraplyorganisation for 

samarbejde og at skabe et nordisk forum 
for drøftelse blandt musikskolelærer- og 
musikskolelederorganisationer og andre 
grupper indenfor musikområdet.

•  at fremme samarbejdet med andre 
organisationer og myndigheder i de 
nordiske lande og at være en aktiv deltager i 
internationalt samarbejde.

•  at bidrage til forskning, vidensdeling og 
spredning af information, som omhandler 
musik- og kunstfaglig uddannelse og andre 
faglige emner, som har betydning for musik- og 
kulturskolerne.

•  at styrke musik- og kulturskolens tosidige rolle 
som både kultur- og uddannelsesinstitution.

•  at styrke musikfagets position som en ufravigelig 
del af uddannelserne på alle niveauer.

  Troels Lund Nielsen og Hans Ole Rian  

  Troels Lund Nielsen og Maria Wall Almquist  
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Grunduddannelse i 
musikskoleledelse 
2018 Af David Efraim Poulsen

Et stærkt lederhold bestående af 
12 souschefer har netop afsluttet 
grunduddannelsen i musikskoleledelse. 
Hovedtemaerne i undervisningsforløbet 
var lederen som menneske og 
mennesket som leder, lederen som 
strateg og organisationsudvikler samt 
personaleledelse gennem relationer.

Musikskolelederuddannelse

"Navnet Grunduddannelse i musikskoleledelse kunne give 
indtryk af, at der var tale om en elementær indføring i 
musikskoledrift for nyudklækkede musikskoleledere. Det 
var ikke tilfældet – vi var 12 souschefer med alt fra to til 
27 års ledelseserfaring”, siger souschef Marie Okkels fra 
Hvidovre Musikskole. Hun fortæller til DMpF's fagblad, 
at uddannelsen er toprelevant, fordi den beskæftiger 
sig med ledelsesaspekter, som ikke blot er gældende for 
musikskoleområdet, men også er alment interessante. 
Det handler fx om ledelsesfelter som det personlige 
lederskab, strategisk ledelse og arbejdet med relationer.

  Deltagerne: bagerst fra venstre: underviser Ulrik Lange; Berit Skildal; Linda Kaul Steffensen;  
  Maibrit Baagøe Schmidt; Ulrik Skat Sørensen; kursusleder Simon Andreas Lindegaard.  

  Forest fra venstre: Trine Vibeke Petersen; Jytte Sørensen; Clara Vuust Cali; Benedikte Havgaard Ede;  
  Maj-Britt Madsen; Marie Okkels; Thomas Kjellerup Christensen.  

  Mangler på billedet: Anne Katrine Lindebæk Bøje.  
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De garvede kursusinstruktører, musikskoleleder Simon 
Andreas Lindegaard fra Ikast-Brande Musikskole og 
Chefkonsulent Ulrik Lange fra konsulenthuset Cubion A/S, 
guidede sikkert kursisterne gennem uddannelsesforløbet. 
Ulrik Lange har mere end 20 års erfaring som underviser 
på uddannelsen. Han kender musikskoleområdet 
indgående og de præmisser, musikskoleledere arbejder 
under og leder ud fra i musikskoleverdenen.

Deltagerne var souscheferne: Berit Skildal – Esbjerg 
Kulturskole, Linda Kaul Steffensen – Holstebro Musikskole, 
Maibrit Baagøe Schmidt - Odense Musikskole, Ulrik 
Skat Sørensen - Den Musiske Skole i Greve, Trine Vibeke 
Petersen – Vejen Musikskole, Jytte Sørensen – Tønder 
Kulturskole, Clara Vuust Cali – Roskilde Kulturskole, 
Benedikte Havgaard Ede – Randers Musikskole, Maj-
Britt Madsen - Rytmisk Center, Marie Okkels – Hvidovre 
Musikskole, Thomas Kjellerup Christensen – Ballerup 
Musikskole, Anne Katrine Lindebæk Bøje – Lukas-Skolen.

Hovedtemaerne blev bearbejdet gennem undervisning, 
lederoplæg med feedback, deltagelse i netværksgrupper og 
udarbejdelse af egen biografi. De tre undervisningsmoduler 
blev afviklet over tre dage, hvor første tema var 
Mennesket som leder og lederen som menneske. 
Konkret handlede modulet om skiftet fra at være 
musikfaglig til at være ledelsesfaglig. Målet var at finde 
egne styrker og udviklingspunkter. I modul to var det 
Lederen som strateg og organisationsudvikler, der var 
i fokus. Hvordan involverer man fx medarbejderne 
i tilblivelsen af musikskolens visioner, værdier og 
mål, og hvordan takler lederen forandringsprocesser 
sammen med medarbejderne. Modul tre handlede 
om Personaleledelse. Et stort emne hvor afsættet 

var, hvordan man leder gennem relationer. Herunder 
forståelsen af samarbejdsprocesser, kommunikation og 
feedback samt lederens rolle som mødefacilitator, coach 
og sparringspartner.

Kursusleder Simon Andreas Lindegaard var ovenud tilfreds 
med forløbet. ”Lederholdet står efter tre moduler af tre 
dage rigtig godt rustet til fremtiden ude i musikskolerne”, 
mener han. Han oplevede kursisterne som et fantastisk 
hold af åbenhjertige, deltagende og elskelige mennesker, 
der nu har fået et netværk for livet. 

”Grunduddannelsen i musikskoleledelse har været en 
fantastisk berigende rejse langt dybere ind i mit personlige 
lederskab. Den store fortrolighed, jeg har oplevet sammen 
med mine medkursister, har skabt et helt særligt rum 
for refleksion og udvikling. Der er knyttet stærke bånd 
mellem os. Det betyder at jeg nu har nogle rigtig gode 
ledervenner, som jeg løbende kan have en faglig dialog og 
sparre med. Det må på sigt være meget givende for både 
os som ledere og de musikskoler, vi er en del af”, siger 
Linda Kaul Steffensen, souschef ved Holstebro Musikskole.

”Vi kursister fik et fint og fortroligt rum, hvor vi kom tæt 
på både hinandens hverdagsudfordringer og -glæder. Det 
er skønt at have fået udvidet sit faglige netværk. Der var 
stor enighed om at holde fast i de gode relationer, der 
blev udviklet de tre gange tre intensive dage, vi har tilbragt 
sammen på Fyn. 
Nu er vi taget hjem med en masse gode konkrete værktøjer 
og en øget bevidsthed om vores egen lederprofil. Det har 
været stærkt inspirerende og virkelig godt tilrettelagt”, siger 
Marie Okkels, souschef ved Hvidovre Musikskole. ■ 

  Linda Kaul Steffensen  

  Marie Okkels  
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MySongbook

Android:

IOS:

Videndeling

MUSIKSKOLEN
IT-FIX i 

Jeg benytter mig ofte af MySongbook. I MySongbook 
er hvert enkelt instrument lagt ud på et spor eller 
en kanal, hvor man kan mute/unmute hvert enkelt 
instrument. Man kan således helt fjerne guitaren fra 
det nummer, eleven arbejder med, og lade denne spille 
sin guitarstemme med et fuldt band. Guitarpro, er et 
lignende program, hvor noder med tilhørende tabs kan 
tilkøbes. Her er det muligt at gentage specifikke takter 
og afspille dem i et loop. Eksempelvis kan funktionen 
speedtrainer bruges, hvor den valgte passage gentages 
og stiger 5% i hastighed pr. gennemspilning - se forrige 
IT-FIX i #6 ved David Vollmond.
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Timeguru Metreonome

Android:
 

 

Jeg bruges også tit app’en Timeguru Metronome, som er 
en metronom, der gradvist kan “luge” slag ud af takten. 
Dvs. at mens eleven holder et riff til metronomens beat, 
luger den flere og flere slag ud, så eleven gradvist selv 
skal holder “time”. 
Simon Krebs er elguitar- og hørelæreunderviser ved 
MGK-Fyn og Odense Musikskole ■

Youtube
Et såkaldt hurtigt “life hack” i musikskoleundervisningen 
er Youtubes hastighedsfunktion. Når videoen afspilles 
klikkes på tandhjulet i nederste højre hjørne, og man kan 
nu vælge at sætte hastigheden på videoen eller musikken 
ned. Vel at mærke uden at musikken ændrer pitch. 

Link til IT-FIX på fagbladet  
MUSIKSKOLENS’ hjemmeside

Simon Krebs

IOS:
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HER ER JEG 
- sang, musik og yoga

11 sange med udførlig vejledning, som 
integrerer en række yogastillinger og 
yogaøvelser i musikundervisningen. Sangene 
appellerer til leg og bevægelse, improvisation 
og medskabelse for indskolingens elever og 
lærere.
Udover de 11 sange er der forslag til 
samarbejds- og koncentrationsøvelser samt 
tips og tricks til, hvordan yoga kan bidrage 
til ro og fokus i undervisningen.
Bogen henvender sig til alle, som gerne vil 
bruge yoga i undervisningen eller i arbejdet 
med den enkelte elevs udvikling.

Bogen giver gennem QR-kode og link 
adgang til indspilning af sangene med 
og uden vokal digitale ressourcer med 
videoinstruktion og adgang til videoer med 
undervisningssituationer.

Forfatteren har erfaring med undervisning i 
musikskoler, folkeskoler og daginstitutioner.

Forfattere: Anna Kjærsgaard
Illustrationer: Anna Kjærsgaard

Pris: Bog, 62 sider, kr. 220,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk 

DJ

Tolv aktivitetssange til sang-og 
bevægelseslege med børn i alderen 0 til 1 år.
Sange ”med-gang-i”, stille sange, sange til 
stimulation af sansemotorik, sprogudvikling, 
kreativitet og indlæring.
Bogen bygger på erfaringerne fra 
forgængerne Babyrytmik (Dansk Sang 2003) 
og Syng og bevæg din baby glad (Dansk Sang 
2013), hvor der orienteres om babyrytmik og 
- motorik.  
Udgivelsen suppleres med digitale ressourcer; 
via QR-kode og link gives adgang til 
indspilninger af sangene med og uden vokal.

Forfatter: Dorte Nørgaard
Foto: Rikke Skov
Redaktion: Søren Bechmann, Anders Groth 
Olsen, Niels Leonhard Rebsdorf og Ebbe Kaad 
Jacobsen

Sangbog (36 sider)
Pris: kr. 200,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ 

BABYRYTMIK
- flere sange 

Udgivelser
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MERE MUSIK – MINDRE SKÆLDUD 
Et fundament for den gode musikundervisning

Undervisningsmateriale med fokus på at lære 
børn om musik og om de særlige sociale 
spilleregler, der gælder i musiklokalet.
Hensigten med materialet er at give læreren 
redskaber til at kunne etablere et trygt 
undervisningsmiljø med plads til faglig 
fordybelse. Eleverne får mulighed for at tilegne 
sig nogle af de færdigheder og kompetencer, 
der er nødvendige, når vi arbejder med musik.

Bogen suppleres med adgang (via QR-koder) 
til digitale ressourcer med mulighed for at 
lytte til sangene med og uden vokal.

Forfatteren er cand. pæd. i didaktik 
(musikpædagogik) samt Almen Musikpædagog 
fra Det Fynske Musikkonservatorium.

Forfatter: Birgitte Schade
Illustrationer: Kirsten Raagaard

Pris: Bog, 120 sider, kr. 250,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk  

DJ

Sangene kan bruges til at gå ombord i  
H.C. Andersens fortællinger. Der er tale om 
14 nyskrevne sange med noder, becifring, 
vers og introduktion. 12 sange som passer 
til H.C. Andersens kendte eventyr, fx Klods 
Hans, Tommelise, Prinsessen på ærten mfl. 
To bonusmelodier til H.C. Andersen-digtene 
I Danmark er jeg født og Hvor Nilen vander 
ægypternes jord. Sangene henvender sig til 
børn i alderen 4 - 12 år. Alle sange findes på 
cd’en Sigurd synger H.C. Andersens sange.

QR-koder giver adgang til indspilninger af 
sangene.

Forfatter: Sigurd Barrett
Illustrationer: Stine Rosenberg
Redaktion: Søren Bechmann mfl.

Hæfte er på 38 sider
Pris: kr. 130,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk 

 DEP

SIGURDS SANGE OM  
H.C. ANDERSENS EVENTYR
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Uddannelse til organist, kirkesanger, 
kirkekorleder og klokkenist.

Undervisning tilbydes på såvel forbere-
dende basislinjer som eksamenslinjer.

Desuden tilbydes efteruddannelse 
i hovedfag, herunder individuelt aftalte 
forløb.

Eksamenslinjerne på skolerne omfatter 
uddannelserne til  

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

• kirkemusiker med sang
• kirkemusiker med sang og korledelse

Skolerne arrangerer endvidere 
kortere kursusforløb.

Tilmeldingsfrist til 
skoleåret 2019-2020: 
d. 1. marts

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

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

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

Se yderligere information på: www.kirkemusikskole.dk

Sted: Verdenskulturcentret,  
Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N.
Tid: Man. 1. juli – fre. 5. juli – 2019 
(Man.-tors. 9-19, fre. 9-15)
Pris 5 dage: 5.250 kr.  
Pris 3 dage: 2.900 kr.
Excl. 2 Estill bøger (info senere)
Incl. Kaffe/the, snack

”Mangler du power og flere farver”?
Den anerkendte amerikanske sang-
forsker, Jo Estill, forskede i stemmen i 
mere end 30 år og metoden er
spændende for alle, der ønsker at ud-
vikle stemmen! Sangere, musiklærere, 
korledere, skuespillere, m.v. 

Vi arbejder med 13 konkrete stemme-
øvelser og 6 stemmekvaliteter, Tale, 
Falset, Sob, Twang, Belting og Opera.
(Teori/DVD, praksis samt ”Masterclass”)

Tilmelding til Helga Westmark:  
Deadline: 1. april 2019
http://voicecenterwestmark.com/ 
courses/level-one-and-level-two-course 
Tlf. 2463 2212 / hsw.apw@privat.dk 

Undervisere: Danske Estill instruktører  
- har 25 års erfaring med EVT
Dorte Hyldstrup og Helga Westmark

Læs om Jo Estill og Estill-kurser på 
www.estillvoice.com

NIVEAU 1 & 2
5-dages sommerkursus 
i Estill Voice Training (EVT)
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent

I arbejdstidsaftalen for musikskolelærere (Protokollat 3 til 
overenskomsten) beskriver § 9, hvordan man beregner og 
lønner arbejde i weekends (lørdag kl. 00 til søndag kl. 24) og på 
søgnehelligdage. I forbindelse med netop weekendgodtgørelse 
skal man tænke lidt anderledes, end man er vant til: Dels 
består godtgørelsen både af den præsterede arbejdstid og 
et tillæg på 50 %, dels er der særlige regler for, hvordan 
der kan afspadseres, og endelig er der særlige regler for, 
hvordan arbejdstiden medregnes i den præsterede arbejdstid. 
Man skal dertil være opmærksom på, at der også udbetales 
ulempegodtgørelse på 25 % efter arbejdstidsaftalens § 8 i 
forbindelse med arbejde i disse tidsrum.

Weekendgodtgørelsen består både af selve arbejdstiden 
og et tillæg på 50 %, altså udgør godtgørelsen 150 % af den 
præsterede arbejdstid.

Weekendgodtgørelse kan afspadseres eller udbetales, og 
det er lederen, som vælger. 
Vælger lederen udbetaling, udbetales godtgørelsen (150 % 
af den præsterede arbejdstid) ved første mulige lønudbetaling, 
efter at arbejdet er udført og registreret. Lederen har således 
ikke mulighed for at vælge udbetaling på et senere tidspunkt. 
Ved udbetaling medregnes arbejdstiden/godtgørelsen ikke i 
opgørelsen af den præsterede arbejdstid efter § 4. 

Vælger lederen derimod afspadsering, er der flere muligheder:
1. Der kan afspadseres i indeværende normperiode 

(normperiode 1) ved omlægning af tjenesten således, at 
læreren afspadserer på hele dage, hvor der i forvejen var 
planlagt arbejde. Dette kan ske både før og efter den 
weekend/søgnehelligdag, hvor weekendarbejdet finder sted.

2. Der kan afspadseres i den efterfølgende normperiode 
(normperiode 2). Dette kan ske på to forskellige måder:

 a.  Der afspadseres på hele dage som ovenfor beskrevet.
 b.  Weekendgodtgørelsen (de 150 % af arbejdstiden i 

weekends mv.) fratrækkes timetallet inden planlægning 
af arbejdstiden i normperiode 2.

Både ved valg nr. 1 og 2 medregnes tiden i opgørelse af den 
præsterede arbejdstid iht. § 4 på tidspunktet for afspadseringen.
Hvis lederen har valgt afspadsering i efterfølgende normperiode 
(normperiode 2), men omstændigheder dukker op, som gør, 
at det alligevel ikke lykkes at afvikle afspadseringen, udbetales 
weekendgodtgørelsen ved førstkommende lønudbetaling 
efter normperiode 2’s afslutning. I så fald medregnes 

weekendgodtgørelsen ikke i opgørelse af den præsterede 
arbejdstid.
Der er således ikke mulighed for at trække weekendgodtgørelse 
fra en evt. ”buffer”/uanvendt arbejdstid ved normperiodens 
udløb, hverken i normperiode 1 eller 2. 

Decentrale arbejdstidsaftaler
Der er mulighed for at indgå lokal aftale om 
andre måder at håndtere weekendarbejde 
på iht. Rammeaftale om decentrale 
arbejdstidsaftaler. De lokale tillidsrepræsentanter 
har ikke forhandlingsretten på dette område, 
hvorfor sekretariatet kan kontaktes med henblik 
på forhandling herom. ■

Weekendgodtgørelse

Eksempel:
En lærer starter arbejde lørdag kl. 9 og kan forlade 
arbejdspladsen kl. 17.  
Weekendgodtgørelsen udgør 8 timer * 150 % = 12 
timer. 

Mulighed 1: Lederen vælger at udbetale 12 timers løn 
(lærerens årsløn på fuld tid inkl. faste tillæg/1924*12) 
ved den førstkommende lønudbetaling efter, at 
weekendarbejdet er udført og registreret. Arbejdstiden 
medregnes ikke som præsteret arbejdstid efter § 4. 

Mulighed 2: Lederen vælger af afspadsere i 
indeværende normperiode ved at omlægge tjenesten, 
så læreren afspadserer på hele dage med planlagt 
arbejde i samlet 12 timer. Arbejdstiden medregnes 
på afspadseringstidspunktet i opgørelse af præsteret 
arbejdstid efter § 4. 

Mulighed 3: Lederen vælger at afspadsere i efterfølgende 
normperiode. Dette kan enten gøres ved afspadsering 
på samme måde som beskrevet i mulighed 2 eller 
ved at trække de 150 % af weekend-arbejdstiden fra 
det samlede arbejdstimetal i normperiode 2, inden 
arbejdstiden planlægges. Hvis omstændigheder i løbet af 
normperioden kommer i vejen, så det alligevel ikke lykkes 
at afspadsere i normperiode 2, udbetales godtgørelsen ved 
førstkommende lønudbetaling efter normperiode 2’s udløb. 

I alle tilfælde beregnes der ulempegodtgørelse på 25 % 
af de 8 timers arbejde. 

https://bit.ly/2Gc4vWD
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KONSERVATORIESTUDERENDE!
Husk at melde dig ind i DMpF – det er  
godt, og det er gratis: https://bit.ly/2ywrUMk 

Som studerende medlem har du blandt  
andet mulighed for at tegne billige forsikringer, få 
rådgivning om ansættelsesforhold, karriere og musiker-
kontrakter.

Medlemskab giver også ret til gratis medlemskab af 
AKA, Akademikernes A-kasse.

Spørgsmål? Mail dmpf@dmpf.dk eller  
ring 35 35 63 33 (hverdage 9-12).

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev  
for studerende her: https://bit.ly/2Poy9v6


