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Leder

Ole Helby

Alle børn skal lære at spille

– I MUSIKSKOLEN!
Dansk Musikpædagogisk Forening har en vision om, at
alle børn skal lære at spille i musikskolen, enten som en
del af deres skolegang eller i deres fritid.
Musikskolerne kan lære alle børn og unge at spille et
instrument, ikke kun i de store byer, men i alle landets
kommuner. I mindre kommuner og udkantskommuner kan musikskolerne i høj grad være kulturelle fyrtårne, der styrker sammenhængskraften og udvikler
værdigrundlaget i lokalsamfundet. Følges der op på
bestemmelserne i folkeskolereformen, kan undervisningen i stort omfang komme til at ske i skoletiden, både
med og uden elevbetaling.
Vi glæder os over, at folketingets kulturordførere i vid
udstrækning deler vores vision. Det kan du læse mere
om inde i bladet.
Dansk Musikpædagogisk Forening mener, at tiden
er inde til en klog, modig og visionær opfølgning fra
centralt hold på Christiansborg for at sikre, at de gode
intentioner bag musikskolerne og børnenes mulighed

Musikskolen • nummer 5 • 2016

for at lære at spille rent faktisk bliver til virkelighed for
børnene derude. Der skal bygges videre på det faktum,
at vi nu har musikskoler i alle landets kommuner, som har
nået et udviklingstrin organisatorisk og fagligt, der gør
det muligt for musikskolerne at lære alle børn og unge at
spille et instrument.
Desværre har kulturminister Bertel Haarder indtil videre
ikke vist vilje til at prioritere musikskolerne, herunder
sikre børn fra lavindkomstfamilier bedre mulighed for at
komme ind på musikskolerne. Kulturminister Bertel Haarder taler mest om effektiviseringer og yderligere besparelser, hvor han i stedet burde slås for at få rullet besparelserne tilbage. Musikskolerne er desværre et af de områder,
hvor Bertel Haarders manglende engagement, indsigt og
prioritering slår igennem med fuld styrke. Musikskolerne
har kort fortalt potentialet til at skabe en unik dansk
folkeligt baseret musikkultur. Det kræver dog en kulturminister, der forholder sig seriøst til området og sørger for,
at musikskolerne prioriteres på alle tænkelige måder. Det
må nu engang være en politisk opgave at prioritere de
midler, der er til rådighed. Også på kulturens område. ■

3

TEMA

David Efraim Poulsen,
medlem af DMpF’s
forretningsudvalg

Musikskolerne i Danmark har gennem det sidste årti været igennem en
omfattende forandring. Først sammenlægningen til større musikskoler
under kommunalreformen, senere kom folkeskoleloven med Den åbne
skole, og netop nu er de nye arbejdstidsregler OK15 trådt i kraft. Det
har medført radikale ændringer og skabt udviklingsmuligheder på hele
musikskoleområdet. Det har også udfordret musikskolernes faglige kerneværdier og økonomiske grundlag. Derfor er der brug for nye, stærke
musikskolevisioner og politisk opmærksomhed på området.

Musikskolen fremmer folkeligheden
Musik er et universelt sprog. Alle kan opleve og udtrykke
musik med stemme, krop eller instrument og således
kommunikere på tværs af sproglige, fysiske og kulturelle
barrierer. Musikken rammer dig lige der, hvor du er, og
derfor mener vi, at alle børn og unge uanset talent, social
herkomst, køn, etnicitet og handicap skal have mulighed
for at møde kvalificeret musikundervisning. Musikskolen
er vores musikkulturs spirekasse, og vores vision er, at
alle i løbet af deres børne- eller ungdomsliv skal have
mulighed for at gro her. Musikskolen har etableret sig
som stedet, hvor børn og unge med interesse for musik
slår rødder, modnes og bliver en del af musikkulturen
dér, hvor det passer for den enkeltes interesser og evner.
Lige præcis musikskoleinstitutionen har over tid vist, at
den er en spiller, som evner at varetage dette musikpædagogiske gartnerarbejde. Her findes de optimale
vækstbetingelser for alle fra de yngste ”babybongobørn”
og op til de unge 24-årige musikudøvere. Vores fremtidige musikkultur er afhængig af, at disse frø slår rødder,
så vi kan videreføre musikkulturen og styrke den fælles
musikalske referenceramme, der ligesom sproget binder os sammen som et folk. Derfor er det afgørende, at
flere børn og unge kommer i berøring med kvalificeret
musikundervisning. Kun på den måde vedligeholder vi en
levende kultur omkring sang og musik som en skabende
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Tænk, hvis ...

ALLE BØ
R

Alle børn skal lære at spille

kunstform, der kan udøves af alle på alle niveauer.
Forudsætningen er dog, at musikskolen kan få lov til at slå
dørene op og invitere alle børn og unge ind i musikken.
Tænk, hvis alle børn og unge mødte musikskolens
undervisning
Vi bryster os af at være et land med lige muligheder
for alle borgere, høj som lav, og på mange områder
har vi ret; på undervisningsområdet er folkeskolen,
gymnasieskolen, universitetet, ja selv ungdomsskolen
gratis og således tilgængelig for alle, der vil. Skal man
nyde godt af musikskolens tilbud, kræver det derimod en
robust familieøkonomi med overskud til at betale adskillige tusinde kr. om året. Derfor bør vi spørge os selv: Er
musikskolen reelt tilgængelig for alle børn og unge i Danmark? Den høje brugerbetaling er en væsentlig hindring
for visse grupper af vores børn og unges deltagelse i
musikskolens aktiviteter. Hertil kommer fx kulturelle og
sociale barrierer, men ofte forstærkes de blot yderligere af
den, sammenlignet med andre fritidstilbud, høje brugerbetaling. Vi mener, at den barriere skal nedbrydes, hvis
vi skal kunne svarer ”ja” på spørgsmålet. Forestil dig et
øjeblik at alle børn og unge i den skolepligtige alder blev
tilbudt gratis instrumental- eller vokalundervisning i forbindelse med Den åbne skole. Ja, det lyder måske som en
utopisk tanke, men der eksisterer allerede nu flere pilot-
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projekter rundt omkring i landet, som netop tager dette
udgangspunkt. Grundidéen er, at alle elever på bestemte
klassetrin i folkeskolen får gratis instrumentalundervisning
af kvalificerede musikpædagoger ansat i musikskolen.
Fungerer folkeskolesamarbejdet, og hvem betaler?
I folkeskoleloven fra 2013 står det sort på hvidt, at folkeog musikskoler skal samarbejde. Det har dog mange
steder vist sig svært at komme rigtig i gang ude i kommunerne, da økonomi, kultur og manglende politisk
opbakning bremser samarbejdet. Det går fx trægt mange
steder med at finde folkeskoler, som vil betale den reelle
pris for samarbejdet eller give eleverne mulighed for at
benytte musikskolens betalingsaktiviteter i skoletiden.
Fra musikskolerne opleves det fra tid til anden som en
manglende erkendelse af, at samarbejdet mellem musikog folkeskole er en fælles opgave og en udviklingsmulighed for begge parter. Det manglende økonomiske
grundlag for samarbejdet gør kun ondt værre, og det gør
det svært for mange musikskoler at fastholde de samme
samarbejdspartnere over flere sæsoner. Denne manglende kontinuitet i samarbejdet har vist sig at give flere
uhensigtsmæssige konsekvenser, bl.a. hindrer de korte
samarbejdsforløb musikskolerne i at opbygge stærke
musikfaglige læringsmiljøer ude lokalt på folkeskolerne.
Tænk, hvis politikerne fulgte ordene op med handling
Der er således stærkt brug for, at politikerne følger op
på det projekt, de søsatte, da de vedtog folkeskoleloven
i 2013, så folkeskolereformen, trods de gode politiske
intentioner, ikke ender med at kvæle musikskolerne og
dermed børnenes mulighed for musikalsk uddannelse.
Derfor er der hårdt brug for, at der gøres en visionær politisk satsning, som vil styrke musikskolerne nu og i fremtiden. Musik- og folkeskolesamarbejdet har potentiale til
meget mere end det, vi har set indtil nu, men uden politisk opmærksomhed og økonomisk hensyntagen taber vi
denne udviklingschance på gulvet. Vi efterspørger derfor
politikere, som i ord og handling vil følge op på de intentioner, som ligger bag folkeskoleloven. Musikskolerne vil
fortsat arbejder på at leve op til de politiske intentioner
omkring samarbejdet mellem musik- og folkeskoler i Den
åbne skole, men vi savner fra politisk hold en erkendelse
af, at musikskolerne som en relativt lille aktør i folkeskolesammenhæng ikke kan løfte denne opgave alene.
OK15 flytter barrierer
De nye arbejdstidsregler OK15 giver musikskolerne nye
muligheder i forhold til samarbejdet med folkeskolerne.
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Nu er al arbejdstid synlig, og det skaber gennemskuelighed og afmystificerer således musikskoleundervisernes
arbejdstid for eventuelle samarbejdspartnere. Det giver
samtidig en større fleksibilitet i forhold til arbejdsopgavernes fordeling og hvilke opgaver, den enkelte
medarbejder skal løse. Musikskolerne har over tid gjort
et stort innovationsarbejde for at blive en fagligt attraktiv og moderne samarbejdspartner. Musikskolens
eksistensberettigelse ligger i samspillet mellem den høje
faglige kvalitet i musikaktiviteterne og den konstante
opkvalificering og målretning af vores undervisningstilbud til de børn og unge, vi møder på musikskolerne og
ude hos vores samarbejdspartnere. OK15 giver os nye
redskaber til at fortsætte denne positive udvikling, bl.a.
i form af nye muligheder for forskellige typer af samarbejde internt og eksternt. Muligheden for at organiserer
arbejdet på nye og mere fleksible måder kan, hvis det
gøres fornuftigt, styrke fagligheden, arbejdsmiljøet og
den sociale kapital.
Tænk, hvis visionen blev til virkelighed
Musikskolen befinder sig lige nu på et trin i sin udviklingshistorie, hvor der er behov for nye visionære mål.
Musikskolen er garant for en høj musikpædagogisk
ekspertise, og det er fortsat vores eksistensberettigelse.
Vi skal kunne uddanne hvert eneste barn og unge menneske, både de mange, som vil bruger musikudøvelse
som en kilde til glæde, samvær og kreativ og kunstnerisk
udfoldelse og de færre, som har større ambitioner og
muligheder for et højt kunstnerisk og teknisk niveau, evt.
en professionel karriere indenfor musik. Musikskolen er
udfordret på sin tilgængelighed og på samarbejdet med
folkeskolerne. Samtidig skal musik- og folkeskolesamarbejdet løftes op på et niveau, som matcher de politiske
intentioner bag Den åbne skole. Nøglen til at slå musikskolens døre helt op ligger i brugerbetalingen. Derfor er
det vores mål, at musikskolen over tid skal gøres betalingsfri. Således fjernes en af de væsentligste hindringer
for, at alle børn og unge kan deltage i musikskolelivet.
Samtidig skal der politisk fokus på samarbejdet mellem
folke- og musikskoler, så der kommer den nødvendige
forståelse og vilje til at opprioritere samarbejdet ude i
kommunerne. Vi mener, at man med disse enkle tiltag
sikrer musikskolen som en mangfoldig skole for alle børn
og unge. En skole der også i fremtiden vil være et vigtigt
led i arbejdet med at fremme og udvikle en levende og
alsidig musikkultur i Danmark.
Tænk hvis alle børn lærte at spille – i musikskolen! ■
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VISIONER for
musikskolerne
Musikskolerne er over tid blevet en afgørende faktor for
udviklingen af den danske musikkultur. Med musikskoler i
alle kommuner, et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole og en ny, fleksibel arbejdstidsaftale er tiden inde til at sigte efter nye og større mål.
Dansk Musikpædagogisk Forening mener, at tiden
er inde til en klog, modig og visionær opfølgning fra
centralt hold på Christiansborg for at sikre, at de gode
intentioner bag musikskolerne og børnenes mulighed
for at lære at spille rent faktisk bliver til virkelighed for
børnene derude.

Musikskolernes succes
Musikskolerne har udviklet sig fra at være et kulturpolitisk projekt til en etableret aktør inden for
kultur- og undervisningsområdet. Trods politiske
strømninger, økonomiske udfordringer, nye samarbejdskrav og konkurrerende tilbud er det lykkedes
musikskolerne ved en stadig udvikling af undervisningstilbud og -former at fastholde en stærk
relevans for målgruppen og en høj faglig kvalitet i
undervisningen, og de har vist sig tilpasningsdygtige
i lokalsamfundet, hvor undervisningstilbuddene og
deres placering tydeligt afspejler lokale traditioner og
geografiske vilkår.
Frugten af musikskolernes arbejde er aktører på højt
niveau som f.eks. komponister, musikere og musikundervisere, ligesom koncertpublikum og amatørmusikere ofte har en fortid i musikskolen.
Tænk hvis…
Musikskolerne kan lære alle børn at spille og synge,
uanset musikalske evner, intelligens, social baggrund,
etnicitet, sygdomsbillede osv., men praktiske og økonomiske begrænsninger står ofte i vejen herfor, både
når det gælder de børn, for hvem musikudøvelse kan
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Spørgsmål til politikerne

ALLE BØ
R

TEMA

Derfor har MUSIKSKOLEN stillet nogle spørgsmål til de
toneangivende meningsdanner om musikskolernes udvikling og rammer.
Her er en kort, indledende tekst fremsendt til politikerne
- efterfulgt af deres besvarelser på de fire spørgsmål.
Med venlig hilsen
Dan Johnsen
redaktør
Fagbladet ”MUSIKSKOLEN” ■

blive en kilde til kortere, længere eller livslang glæde
og fordybelse og de, som har evner til en professionel, musikalsk karriere.
Vi mener, at det er nu, musikskolerne skal have et
mærkbart løft, så alle børn sikres mulighed for at
finde og udnytte deres potentiale med det formål at
skabe en unik, folkeligt baseret musikkultur i Danmark.
Folkeskolereformen åbnede nye muligheder, men
desværre må det konstateres, at det kun få steder
er lykkedes at igangsætte en reel implementering
af visionen om et forpligtende samarbejde mellem
folkeskoler og musikskoler.
Man må erkende, at der i økonomisk trange tider er
brug for en politisk prioritering af, hvad kulturbevillingerne skal bruges til. Det er på denne baggrund,
at Dansk Musikpædagogisk forening efterlyser politisk handling: Musikskolerne må prioriteres højere,
så de kan nå ud til langt flere brugere og dermed i
endnu større skala kan medvirke til at opdyrke en
stærk kulturidentitet på musikkens område.
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Få en pose penge
når du går på pension
Summen
udbetales
når du går på
pension eller
senere

Ingen skat

ved udbetaling

Aldersforsikring
Modregnes ikke
i din folke-

pension

Indbetal op
til 28.900 kr.
i 2016
Din pensionsordning i Sampension giver
dig mulighed for at indbetale til en aldersforsikring – kapitalpensionens afløser. Vi
kalder det børneopsparing til alderdommen.
Aldersforsikringen giver dig en sum penge,
så du ved pensionering kan indfri gæld,
købe ny bil eller invitere familien på ferie.
Indbetal direkte på sampension.dk/aldersforsikring – du skal logge ind med NemID.
Har du spørgsmål, kan du ringe på 77 13 18 77.
sampension.dk/aldersforsikring

TEMA
Spørgsmål til politikerne
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FOTO:
POLITIKERE: STEEN BROGAARD
LANDSTINGSSALEN: HENRIK SØRENSEN

Spørgsmål

Alex Ahrendtsen
Kultur- og skoleordfører
MF for Dansk Folkeparti (DF)

8

Dansk Musikpædagogisk Forening har en vision om, at alle børn skal lære at
spille i musikskolen, enten som en del af deres skolegang eller i deres fritid.
Deler du denne vision?

SVAR: Ja, i høj grad. Det var blandt andet
derfor, at jeg fik skrevet ind i folkeskolereformen, at der skal være et gensidigt forpligtende
samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler.
Uden dette samarbejde kan vi ikke få flere børn
til at spille. Om vi kan få alle børn til det, ved
jeg ikke. Det er meget ambitiøst og også meget
dyrt. Men der er kommuner i Danmark, hvor
det er lykkedes på visse klassetrin, så det kan
lade sig gøre, hvis viljen er der.

Kunne du forestille dig at arbejde for en politisk aftale, hvor man begynder
i det små og lader alle børn på tredje klassetrin lære at spille i musikskolen
- uden betaling og i skoletiden? En variant kan være, at man starter med en
forsøgsordning i 2017/18. Eller ser du måske helt andre veje at gå?

SVAR: Hvis musikskolen skal ind over, vil det
fortsat kræve forældrebetaling. I DF har vi jo
foreslået at lave en indkomstafhængig forældrebetaling, så vi får flere børn fra lavindkomstgrupper på musikskolerne. En forsøgsordning
kunne være en vej at gå. Der er jo også nogle
lovmæssige ting, der skal afklares. Folkeskolen
er jo betalingsfri for forældrene.

Med folkeskolereformen blev der indført et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Det har imidlertid vist sig, at det
generelt går trægt med at få sådanne samarbejder etableret, og der er da
også Christiansborgpolitiske røster fremme om et ”serviceeftersyn” af, om
de mange gode intentioner med reformen rent faktisk bliver udmøntet.
Hvor væsentligt mener du, at tankesættet bag ”den åbne skole” er, og
hvordan ser du mulighederne for, at man fra folketinget sikrer en styrkelse
af samarbejdet mellem de to skoleformer?

SVAR: Da det var mig, der fik det ind i aftalen
om folkeskolen, har det derfor høj prioritet for
mig. Jeg har tidligere bedt ministeren om et
eftersyn, og meldingen har været, at iværksættelsen lider på grund af folkeskolereformens
indførelse. Når der er faldet ro på, er det min
klare forventning, at samarbejdet skal op at stå.

Som noget helt særegent, både i dansk kulturpolitik og generelt i fordelingen af statsmidler til kommunerne, fungerer statens støtteordning til
musikskolerne i praksis på en måde, så f.eks. København og Aarhus forholdsmæssigt modtager et mindre tilskud end en stor del af landets mindre
kommuner. Har det en betydning for dig, at ordningen med statsstøtte til
musikskolerne udmærker sig ved, at støtten når ud i alle kroge af landet,
hvor mange højtuddannede musikskolelærere derfor vælger at bosætte sig?

SVAR: Jeg var ikke klar over, at det forholdt sig
sådan, men jeg er glad for, at mindre kommuner får mere. Musikskoler er jo små kulturcentre, og det er vigtigt, at der er adgang til musik
i hele landet.
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Mai Mercado
MF for Konservative (C)

Rasmus Nordqvist
Kultur-/medie-/politisk/udenrigs
& EU-ordfører
MF for Alternativet (Å)

Jacob Mark
Ordfører for kultur, idræt og medier.
Ordfører for børn, undervisning, uddannelse og forskning.
MF for Socialistisk Folkeparti (SF), gruppeformand

SVAR: Jeg deler visionen
om at det er positivt når så
mange som muligt lærer at
spille et instrument, men
det skal selvfølgelig være
frivilligt for børnene.

SVAR: I Alternativet har vi
en vision om at alle børn
skal være i kontakt med
kunst igennem hele deres
skole. Det være sig musik,
billedkunst, teater, dans.
For os er det vigtigt at
kunst - både mødet med
og praksissen - spiller en
langt mere central rolle i
skolen.

SVAR: Jeg deler til fulde denne vision. Jeg tror på at musik
fremmer kreativiteten og livslysten hos mennesker, og kreativitet
og livslyst fremmer den gode læring. Men vigtigst af alt, så tror
jeg faktisk på, at musik kan være med til at give børn et bedre
og sjovere liv med sammenhold og gode oplevelser, og det
mener jeg har en kæmpe værdi i sig selv.

SVAR: Jeg tror på at de
lokale løsninger er de
stærkeste. Derfor giver det
bedst mening hvis det er
lokalt at man laver stærke
fællesskaber og satser på
musikken.

SVAR: Jeg er helt enig i,
at vi skal gøre musik- og
kunstskoler til en integreret
del af skoledagen, både så
det ligger i skoletiden og så
der ikke er en stor egenbetaling.

SVAR: Jeg kunne godt forestille mig en form for aftale, hvor
målet er at få så mange som muligt til at spille. Det kunne fx
være et klassetrin, der starter uden betaling, så de kan få smag
på undervisningen. Det kunne også være musikalske fritidspas til de elever, der har størst behov, og så en generel indsats
for at få de andre elever med på vognen. Jeg tror det er helt
afgørende med et stærkt skole og musikskolesamarbejde i den
forbindelse.

SVAR: Når det går trægt
nogle af stederne, så siger
det mig lige præcist, at det
ikke er lykkedes at få samarbejdet til at køre lokalt.
Tankesættet bag den åbne
skole er rigtig godt, men
det er helt afgørende at det
er lokalt. Man kan lave nok
så mange regler og love fra
Christiansborg, men skal
det lykkes, så kræver det
lokalt commitment.

SVAR: Det er helt afgørende at samarbejdet kommer til at fungere i praksis,
ikke bare med musikskolerne men generelt med
det lokale kulturliv.

SVAR: Jeg synes den åbne skole er helt afgørende, fordi den
bringer kulturen ind i folkeskolen. Når skoledagene er blevet
længere, så synes jeg det er vigtigt, at eleverne har mulighed for
at udfolde sig kreativt og musikalsk i løbet af dagen. Fra Christiansborg tror jeg det er vigtigt at undersøge, hvordan det går
rundt omkring. Mit indtryk er at mange kommuner har nedprioriteret den åbne skole, fordi der – ganske naturligt – har været
rigtig mange andre emner at tage fat på. Derudover så tror jeg
det er vigtigt, at vi fra Christiansborg bidrager til at de gode
eksempler bliver delt på tværs af kommunerne. I kommunerne
tror jeg til gengæld, det er vigtigt, at man afsætter øremærkede
kroner til kultur og musik, hvis man virkelig vil have, at det skal
være en integreret del af skoledagen. Det kunne vi godt hjælpe
til fra Folketinget af med et lille tilskud til den vigtige indsats.

SVAR: Det er helt afgørende, at musikskolerne
fungerer godt og har
gode betingelser over hele
landet.

SVAR: Selvfølgelig er det
vigtigt at støtten når ud i
hele landet.

SVAR: Jeg synes det er vigtigt at kultur og musik er en integreret del af hverdagslivet for børn og unge i alle dele af landet,
derfor synes jeg også det er skønt, at musikskolerne fortsat er så
stor en succes i hele landet.
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TEMA
Spørgsmål til politikerne
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Britt Bager
Kultur-/medie-/idræts- & boligordfører
MF for Venstre (V)

Mogens Jensen
Kultur- og medieordfører
MF for Socialdemokraterne (A), næstformand

SVAR: Ja.

SVAR: Jeg tror, at alle børn, der stifter bekendtskab med musikkens verden, får en vigtig ballast, de tager med sig videre i livet. Enten fordi de så at
sige oplever kunsten på egen krop, hvilket altid er en øjenåbner, eller simpelthen fordi de begynder at spille et instrument, og det er glædeligt. Med
folkeskolereformen indførte vi den åbne skole, som går ud på, at folkeskolerne skal samarbejde med det lokale foreningsliv, hvilket inkluderer musikskolerne. De rammer er centrale, hvis vi skal give børn muligheden for at
spille musik. I forhold til antallet er det svært at sætte præcise tal på, men
jeg vil sige, at jo flere desto bedre. Samtidig må vi konstatere, at regeringen
har valgt at spare mange hundrede millioner kroner på kulturområdet, og
det er et gok i nøden på musikskolerne, der bliver ramt af nedskæringerne.

SVAR: Det bliver svært, som
økonomien ser ud nu.

SVAR: Det er en interessant idé, men så længe regeringen og resten af
blå blok gennemfører benhårde nedskæringer på kulturområdet er dét den
udfordring, der står nærmest. Som jeg ser det, går det politiske spørgsmål
lige nu desværre ikke på, hvordan vi kan skabe bedre vilkår for eksempelvis
musikskolerne end i dag, men hvordan vi kæmper imod regeringens nedskæringer. Vi skal huske på, at nedskæringerne på kulturområdet udgør
600 mio. kr., og det kommer desværre til at kunne mærkes.

SVAR: Det er noget, der skal
prioriteres.

SVAR: Det er vigtigt, at vi giver folkeskolereformen mulighed for at virke
ordentligt, for med så mange forandringer er det naturligt, at der er en
indkøringsperiode. Derfor er der brug for, at Christiansborg slår koldt vand
i blodet, for skolerne, lærerne, pædagogerne, forældre og elever har brug
for ro og ikke politisk utålmodighed. Det er naturligt, at vi efter et stykke
tid evaluerer på, hvad status er på de mange nye initiativer, der er introduceret med reformen, og som kulturordfører vil jeg sige, at det mest interessante her er, hvordan den åbne skole bruges med det omkringliggende
kulturliv. Det potentiale, der ligger her, skal udnyttes, og det er også mit
indtryk, at alle parter deler den opfattelse, og det er positivt.

SVAR: Ja, særdeles stor betydning.

SVAR: At vi sikrer, at alle har adgang til kunst og kultur uanset geografi
og pengepung, er et afgørende pejlemærkerne i Socialdemokraternes
kulturpolitik. Vi ønsker, at så mange som muligt, og særligt børn, har
mulighed for at stifte bekendtskab med billedkunst, teater og musik. Desværre fører Venstre-regeringen en nedskæringspolitik, der især gør ondt
på provinsen. I runde tal er det regeringens plan at spare 246 mio. kr. på
kulturtilbud i provinsen de næste fire år. Jeg er ikke i tvivl om, at musikskolerne rundt om i landet vil mærke konsekvenserne af, at Venstre svinger
kniven over kulturområdet, og det kommer til at gå ud over, hvor langt de
kan nå ud. Det er meget ærgerligt.
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Spil Dansk Ugen = UGE 44: mandag 26. oktober til søndag 1. november
Spil Dansk Dagen: torsdag den 29. oktober
På Spil Dansk Dagen spiller Danmarks Radio dansk
musik på alle sine radiokanaler.
Med dansk musik forstås al musik, som er skabt af
danske komponister og sangskrivere. Musikken kan
være i alle tænkelige genrer, og teksterne kan være
på alverdens sprog.
Tilmeld Spil Dansk-arrangementer via
www.kultunaut.dk
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Musikfa
- en fortælling om instrumentbygning, musikskoler
og musikfaget i folkeskolen
Folkeskolens musikfag er for tiden centrum for spændende diskussioner om fagets berettigelse,
indhold og retning, og om samarbejdet med andre aktører, ikke mindst musikskolerne. Min fortælling
starter i Helsingør, men handler om års overvejelser om fagets udfordringer, set fra en ’ekstern aktørs’
perspektiv. Som musikantropolog har jeg gennem årene været i gymnasier såvel som folkeskoler,
musikskoler og mange andre sammenhænge.
Der blev bygget af overskudsmaterialer
fra byggefirmaer og meget andet.

Instrumentbygning og en
musikskolelærer i folkeskolen
Musikskolens trompetlærer Sanne
Grøn dukker op i Byskolens 5. klasse
med sin trompet i hånden. Hun
deltager i udviklingsprojektet ’Ears
Tekst & foto:
on’*, hvor hun er med til at bringe
Eva Fock
sine kompetence i spil på en ny måde
i folkeskolen. Det er sidste dag i et 3-dages udviklingsforløb. Inden da havde børnene lært om fysikken bag musik
og lyd og bagefter bygget deres egne instrumenter af
forskellige byggematerialer. Der var strengeinstrumenter
såvel som blæseinstrumenter, trommer og slagtøj. Undervejs havde børnene talt om instrumenternes lyd, beskrevet den og overvejet, hvordan den evt. kunne forbedres.
Der blev skiftevis hamret, spillet, lyttet og overvejet.
Vi, lyd- og musikkonsulent Ingeborg Okkels og jeg selv,
havde også talt med børnene om, hvad de bruger musik
til, hvordan forskellige funktioner og situationer fordrer
forskellige klangegenskaber og udtryk. Som musikantropolog er det naturligt at sætte børnenes egne erfaringer i
et globalt perspektiv, så deres egne erfaringer blev spejlet
i spørgsmålet om hvad VI, mennesker over hele kloden,
bruger musik til.
På tredjedagen er børnene således forberedte på at
tænke i musik og funktion, og de fordeles i grupper, som
hver får en kompositionsopgave, der er knyttet til en
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særlig situation, f.eks. signal til frokostpause for 3.klasserne, ’fedte’ for inspektøren på kontoret, skabe hygge
på lærerværelset i kaffepausen, skræmme parallelklassen,
lave en vuggevise og akkompagnere et fitness-træningsforløb. Det er altså vidt forskellige funktioner, stemninger
og udtryk de skal arbejde med.

Der måles ud til et mini-strengeinstrument.

Trompet-Sanne starter med at vise, hvordan trompeten
kan bruges i forskellige sammenhænge: Som signal, til
højtidelighed, fest og trist stemning. Hun snakker med
børnene om, hvordan hun ændrer det musikalske udtryk
på instrumentet, alt efter sammenhængen.
Derefter begynder børnene selv at komponere. De starter
med at finde ind til opgavens kerne: Hvad skal musikken ’kunne’? Og hvad betyder det for klang, struktur og
form? Måske de instrumenter de byggede dagene inden
skal efterreguleres, så de passer bedre til funktionen. Der
lyttes, spilles, diskuteres og rettes til.
Sanne starter hos en gruppe drenge, som har fået til opgave at lave det signal, som kalder til frokost. Drengene
præsenterer deres instrumenter: fløjter og ’ballonblæsere’. De diskuterer forskellen på teknikken i en ’ballonblæser’ og en trompet, og tilføjer en ’lur’ til orkestret.
Undervejs taler de om spilleteknik, hvordan lyden skabes
og om hvordan man kan forstærke lyden - med bl.a.
schalstykker. Det er tydeligt, at Sanne som musiker har
en helt særlig autoritet, og at hun udvider drengenes
horisont - vedr. spilleteknik, instrument-opbygning og de
musikalske udtryk.
Sanne hjælper også et par piger, som har til opgave at
skabe hygge på lærerværelset i 10-frikvarteret. De viser
deres store rørklokkesæt af forskellige metalrør, og det
’x-faktor’-agtige show de har skabt, med
dansetrin og tju-bang. Nu skulle deres musik netop ikke tiltrække sig opmærksomhed,
men være så diskret at de gik i et med tapetet, så Sanne tager den svære snak med dem
om at de fylder for meget. Emnet er følsomt,
for pigerne er meget optaget af netop showdelen. At lave musik uden at tiltrække sig
opmærksomhed er en ukendt tanke for dem.
Diskussionen rummer mange interessante
overvejelser - om forgrund og baggrund, om
sammenhænge mellem funktion, situation
og musikalsk udtryk, og om at udforske de
mere skjulte klanglige muligheder, materialer
gemmer.
I løbet af dagen udfører eleverne deres små
events rundt om på skolen - i de ’autentiske
settings’ der passer til opgavernes funktion.
Men de skal også vise resultaterne på en
Musikskolen • nummer 5 • 2016

Pigerne havde afprøvet mange slags metalog træstænger før de var tilfredse.
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Ballonblæsere i flere størrelser, fløjte og
en lille enstrenget lut gik sammen.

Ears On

Tingene skal skrues godt sammen,
hvis de skal holde.

8 lille koncert. Her taler Sanne med dem om, hvordan man
opfører musik ved en koncert - om at finde sin egen ro,
om at starte og slutte ordentligt, om at præsentere sig,
og om ikke at grine til sidst. De øver flere gange, og
sidst på dagen kan de både bukke/neje og introducere,
som havde de aldrig lavet andet. Den uformelle koncert
tilføres en struktur, som hjælper alle til at komme godt
gennem forløbet.
Sanne lærte ikke børnene at spille trompet, sådan som
hun plejer. Og sammenspillet nåede heller ikke det niveau, hun normalt oplever på musikskolen. Men hendes
erfaring med musik, dens funktion og udtryk, om spilleteknik, instrumentkendskab, lydskabelse og koncertadfærd bidrog med vigtig læring og refleksion hos børnene.
For mig understreger det nogle af de ekstra kompetencer, musikskolens lærere OGSÅ kan bidrage med i
folkeskolen. Hele forløbet gav plads til en masse snak om
musik - ikke som et popnummer, der skal læres, men om
lyd, klang, udtryk og funktion - som vil os noget særligt.
Hermed arbejdede børnene med nogle vigtige, men ofte
oversete sider af musikfagets indhold, hvor de trænes i at
tale om, lytte til og begå sig i musik.
Mangefaglig musik
Min idé om at bruge instrumentbygning i musikundervisningen har udviklet sig gennem årene. Det startede i et
gymnasieprojekt (På Tværs af Musik) som en interesse for
at synliggøre krydsfeltet mellem musik og naturfag ud
fra den tanke, at vi gennem et flerfagligt samarbejde kan
styrke begge fag. Ikke transfer i gængs betydning (korttidseffekten af musiklytning som bl.a. Frede V. Nielsen
og Lars-Ole Bonde omtaler), men masser af gensidigt
understøttet viden og fagforståelse. Samarbejdet mellem
fagene omkring denne type aktiviteter kommer ikke i
stand, fordi det SKAL være, men fordi fagene i fællesskab bidrager til den samlede viden, som børnene har
brug for i den konkrete sammenhæng. For musik er jo
alle steder, OGSÅ i mange andre fag: Som lyd er det
f.eks. også i fysik, som stemning er det også i matematik,
som fortælling er det også i dansk, som instrument-
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konstruktion er det også i håndværk & design, og som
materialeforståelse er det også i geografi. Så lad os bruge
hinanden!
The sound of music...
Med tiden er det blevet tydeligt for mig, at instrumentbygningsforløb har endnu mere at byde på. Byggeprocessen har vist sig rig på muligheder for at udforske og
italesætte klang og lydens egenskaber. F.eks. er det, for
at gøre instrumenterne brugbare i musikalske sammenhænge, nødvendigt at blive bevidst om, hvordan lyden
reguleres, hvordan de enkelte delelementer så som tonehøjde, lydstyrke og klang ændres. Elevernes fornemmelse
for tonehøjder, deres evne til at tale om musik som andet
end smag, viste sig eksempelvis at være grundlæggende
begrænset. Det er vigtigt at gøre noget ved netop denne
italesættelse musikoplevelsen og inddrage fagtermer.
Udsyn skaber indsigt
Både musik og instrumenter kan med fordel hentes fra
hele verden - idérigdommen rundt omkring er enorm og
en fantastisk inspiration for børnene. I ’Ears-on’ besøgte
børnene Musikmuseets store instrumentsamling. Ved at
møde både kendte og meget ukendte musikinstrumenter udvides deres horisont, og de får et større kreativt
råderum - så de ikke bare laver dårlige kopier af kendte
instrumenter, men i højere grad inspireres til egne unikke
løsninger. Udsynet har også betydning for den musik, de
evt. komponerer bagefter, fordi de ikke underlægges den
kendte reproducerende popkulturs forventninger, hverken i forhold til stil eller kønsroller. Her både bygger og
spiller pigerne gerne på instrumenterne, og de afsøger
alle nye veje.
Byggeprocessen kan med fordel kobles til en kreativ
proces, hvor børnene bevidstgøres om forskellige materialers egenskaber og muligheder. I Grønland har jeg
bygget af de materialer børnene kunne finde i bygden
og i naturen. I Cairo brugte vi de lokale materialer fra de
små butikker omkring værkstedet, ting børnene kendte
fra andre sammenhænge og måske havde derhjemme.
nummer 5 • 2016 • Musikskolen
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De nye på Dansk Sang ...
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119 sange til skolen
Sangbog med et udvalg af de bedste sange på forlaget Dansk Sang de seneste år. Sangene er
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Sangene bringes med noder, becifringer og stavelsesdelt første vers under noderne, desuden
bringes teksten i versblokke med alle vers – også første vers.
Scan QR-koder med din mobiltelefon eller din iPad og lyt til indspilninger af de fleste sange.
Lær sangene ved at lytte; syng sammen med indspilningerne eller lyt for din fornøjelses skyld.
B-IT-1216. Kr. 384,- (480,-). ISBN 978-87-7612-976-7
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1. Lille kat i karmen.
Lyseblå gardiner.
Eftermiddagsspindefred.
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Lyseblå gardiner.
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1. Hvis vejret det er fint,
går vi måske i skoven
og klatrer i et træ
eller finder bær og svampe.
Åh, åh, åh, hvor er det dejligt,
når vi ikke har så travlt,
og vi kan sove længe
og futte rundt i nattøj
med hyggesokker på.
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1. Jeg vil ikke lave lektier!
Jeg er alt for kreativ.
Giv mig rigtig mange farver.
Jeg vil hel’re male liv.
Blå og gule, røde, grønne,
på papiret leger de.
Når jeg bruger mine sanser,
bli’r det billedtrylleri.
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2. Trylle varmen ind i lyset.
Trylle kulden ind i sne.
Trylle mørket ud af gyset.
– Trylle hjertet til at se.
Mine farver hopper, danser.
Alle farver skal i spil.
For at male alt det skønne,
det er det, jeg gerne vil.

www.dansksang.dk
master@dansksang.dk
Tlf. 97 12 94 52
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Ears On
8 I Ears-on brugte vi skolens bygning i byggeprocessen.
Nærheden kan være med til at skabe lokalt ’ejerskab’.
Musik er en nøgle til selve livet. Det er i brugen af, omgangen med og udøvelsen af musik, at vi udtrykker eller
understøtter meget af det som betyder allermest for os
mennesker: sorg-glæde, ro-ekstase, fællesskab-afstand,
nærvær-fravær, samtid-fortid, had-kærlighed, naturkultur, holdning-underholdning. At forstå den nøgle er
en stor mundfuld, som ikke nås med et modul om ugen i
nogle få år. Så hvorfor ikke tage både musikskolen og de
andre fag til hjælp? I stedet for undskyldende at argumentere for, at musikfaget skal understøtte andre ’vigtige’ fag, skal vi arbejde for at alle de andre fag i højere
grad understøtter det vigtigste: musikfaget!
Eva Fock er musikantropolog og selvstændig udviklingskonsulent med firmaet ’Ears Wide Open’.
Hun er bl.a. forfatter til bøgerne ’Musik omkring os - om
musik fra Tyrkiet, Pakistan, Marokko...og Danmark’ og
’På Tværs af Musik’, og til en lang række undervisningsmaterialer. I hendes optik er det globale og det lokale,
udsynet og indsigten, knyttet sammen og gensidigt
berigende. ■

Henvisninger:
Bonde, Lars-Ole (2009)
Musik og transfer.
Kan musikalsk læring overføres til andre lærings- og
livsområder?
I: Kognition og pædagogik. 01.
Nielsen, Frede V, (2004)
Musik og transfer.
Hvad siger forskningen?
For Skolen og for Livet.
Om korsang, dannelse og læreprocesser.
Festskrift, Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium 75 år.
H. Palsmar, København, Sct. Annæ Gymnasium 61-83.
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EARS ON
*’EARS ON’ er et udviklingsprojekt gennemført
af Musikmuseet/Nationalmuseet, lydkonsulent
Ingeborg Okkels (lydvaerk.dk) og musikantropolog Eva Fock. Projektet udfordrer vores forståelse af lyd og lytning, instrumenter og materialer.
Projektet som er støttet af UVM, gennemføres i
samarbejde med Skoletjenesten, Helsingør Musikskole, læreruddannelsen Metropol, komponist Lars Kynde og en række folkeskoler. Senere
på efteråret udkommer et undervisningsmateriale med erfaringerne fra projektet.
I forløbet i Helsingør blev der stillet skarpt på
musikfagets tværfaglige potentialer ved at se
på Musik og musikinstrumenters relation til
funktion.
Andre af projektets forløb har behandlet:
• M
 usik og musikinstrumenters globale forankring i naturens materialer og naturvidenskab.
• M
 usikalske rumlige fortællinger med afsæt i
egne lydkilder

Hvornår hører vi musik alene,
hvornår sammen med andre?
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
MUSIKKEN ER AF
SvEN GyLdMARK
vejl. pris kr. 199,00
Foruden de 48 sange og melodier, som
præsenteres i denne unikke samling,
bringes – for første gang – den mest
komplette biografi om den danske
populærkomponist Sven Gyldmark.
Gennemillustreret i farver og med sjældne
fotos af komponisten i aktion.
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Rytmisk sammenspil

FOTOGRAF: SØREN HYTTING

Lets
GROOVE

Det behøver ikke at tage hundrede
år at få musikken til at svinge, når
man står i klasseværelset med 25
børn foran sig. Stefan Teilmann
Laub Nielsen er aktuel med en ny
bog i ”Det spiller”-serien, og han
ved, hvordan man hurtigt får stablet
et arrangement på benene.

Fortjenesten er lærerens. Det meget bevægelige midtpunkt for indstuderingen, der i løbet af ti minutter har
flyttet sig rundt blandt prøvekaninerne og vist dem,
hvordan rollerne skal udfyldes.
Af Jens Povlsen
Det er lørdag klokken 17.
Rosenlundsskolen i Skovlunde ligger øde hen. Næsten
da, for nede i musiklokalet er en lille flok voksne i gang
med at bore sig dybt ned i et groove. For at vise os, hvor
hurtigt man faktisk kan stable et nummer på benene, når
man spiller sammen.
Det lyder godt. Og det kræver næsten ingen forudsætninger. Et par fingre på et keyboard, et par køller på
en xylofon. Bas, guitar og trommesæt sættes til og så
derudaf.
’Sweet Dreams’ lyder pludselig, som den skal. Det er lidt
utroligt. For et øjeblik siden var 80’er-hittet fra Eurythmics blot et hidsigt riff i en synthesizer og lidt klimpren
på et par xylofoner. Ikke andet. Nu har det fået krop og
pomadehår.
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Tone for tone, akkord for akkord og med masser af let
aflæselige fagter. En rolle ad gangen og så videre til den
næste. Musikken, der er lært, holdes i gang imens – så
der er noget at hægte sig på, når man bliver sat i gang
med sin del af nummeret.
Læreren virker som en virkelig rastløs dirigent, der bare
ikke kan lade musikerne være i fred og konstant bevæger
sig ned i orkestret, for at vise hver enkelt musiker præcis,
hvordan opgaven skal klares. Det ville ikke gå i et symfoniorkester, men her i klasseværelset virker det.
Manden bag konceptet er Stefan Teilmann Laub Nielsen.
Og anledningen er, at efterfølgeren til ’Det spiller’ fra
2014 nu er på gaden. Med nye numre og et erklæret
mål om at komme lidt mere under huden på den særlige
groovebaseret indstudering, der blev foldet ud i 1’eren.
Grundlæggende er metoden dog den samme som i
1’eren. Det handler stadig om at aktivere hele klassen
nummer 5 • 2016 • Musikskolen

hver gang, fylde lokalet med lyd og om at få musikken til
at lyde godt.
Tre store ønsker som Stefan Teilmann Laub Nielsen havde
svært ved at realisere, da han lige var færdiguddannet
som musiklærer.
”Jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle stille op med
en hel klasse, så i mange år underviste jeg ikke i rytmisk
sammenspil – jeg gik simpelthen uden om det. Heldigvis
kom jeg på andre tanker,” siger Stefan Teilmann Laub Nielsen, der har været musiklærer i folkeskolen siden 1998.
”Det er en stor misforståelse, at et arrangement skal være
så enkelt som muligt, bare fordi det er rettet mod børn.
Det skal selvfølgelig være inden for rimelighedens grænser,
men det er synd, når man tager den rytmiske genkendelighed ud af sammenspillet. Mange bygger også sammenspillet op om akkorderne i musikken, og tager også
genkendeligheden væk fra børnene. Jeg tænker meget
mere riffs og melodier ind i arrangementerne. Det er helt
klart min oplevelse, at børnene hurtigere lærer at spille
sammen på den måde. De synes også, det er sjovere.”
For Stefan Teilmann Laub Nielsen handler ’Det spiller’-serien grundlæggende om at skære ind til benet og holde
det helt enkelt og groovy.
”For mig handler det især om at få indstuderingstiden
skåret ned. Ikke at den fase ikke er vigtig, men lige her
med en hel klasse foran mig vil jeg gerne hurtigt derhen,
hvor det begynder at lyde som musik. Når ungerne så
først kan deres ting, så kan vi begynde at se på detaljerne i sammenspillet. Meget af det her er jo bare baseret
på to eller fire takter, men det fanger altså eleverne, at

Musikskolen • nummer 5 • 2016
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MERE PÅ NETTET
Til bogen er der knyttet en hjemmeside, hvor
der blandt andet ligger videokoreografier til
hvert nummer og lydeksempler på sammenspillet – rytmisksammenspil.dk
INDHOLD I DET SPILLER 2
• S hackles
• S uperstar
• S elf Control
• S weet Dreams
• S omething Got Me Started

det er så rytmisk koncentreret,” siger Stefan Teilmann
Laub Nielsen, der godt ved at hans to bøger udadtil måske godt kan virke noget simple.
”Det er lidt paradoksalt, men min oplevelse er helt klart,
at selvom ambitionerne i mine arrangementer måske
udadtil er sænket, så løftes de samtidig, hvis man kigger
på den rytmiske intensitet i det, der i sidste ende kommer
ud i klasseværelset,” siger han. De nogle gange uhyre
enkle trin virker simpelthen:
”Jeg har tilstrækkelig mange gange set lyset i elevernes
øjne: Hallo, det her fungerer faktisk, og det tager ikke
hundrede år at få på plads. Og det lyder endda af noget.
Den oplevelse giver ungerne mere blod på tanden, og
det er enormt vigtigt, at de ikke når at gå døde i det,
men har oplevelsen at det rykker,” slutter Stefan Teilmann Laub Nielsen.
DET SPILLER 2 er på gaden nu. ■
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Udgivelser
Guitarbogen 2
af Thomas Jensen og David Efraim Poulsen
Nyudgivelse ved forlaget Strengeleg
Opfølgeren til Guitarbogen 1 er blevet til i samarbejde mellem musikskole- og MGK-undervisere.
Guitarbogen 2 har samme kvalitet i layout og
indhold så som glittede sider, hvor billeder og
tegninger gør siderne spændende at kigge på.
Eleven lærer melodi-, akkord- og fingerspil samt
små flerstemmige stykker. Der er lærerstemmer
til flere af stykkerne som i Guitarbogen 1, hvilket
øver eleven i sammenspil fra start. Hertil kommer
små supplerende skrive- og lytteopgaver, som
gør lektionerne aktive og elev-inddragende.
Titlerne i Guitarbogen 2 er bl.a. temaet fra Star
Wars, Pirates of the Caribbean, Sweet Home Alabama, Prayer in C, Boulevard of Broken Dreams.

Sidst i Guitarbogen 2 er der et sammenspilsafsnit
med bla. melodierne The Good The Bad and the
Ugly, Rockin’ Around the Christmas Tree, Pirates
of the Caribbean og Come Together.
På På facebooksiden: https://www.facebook.
com/strengeleg.guitar kan du se videoer med
musikken fra Guitarbøgerne 1 og 2.
En anvendelsesorienteret opgradering, som forlaget Strengeleg introducerer i denne bogserie,
er et guitardiagram, som visuelt viser guitarhalsen, som eleven faktisk ser den.
Bogen er på 80 sider og koster 155 kr.
Bestilling hos forlaget Strengeleg mail:
strengeleg.guitar@gmail.com

Nu
Fem sange for børnekor
I denne samling er Rune T. Kiddes digte om
engle, trolde, glæde, kærlighed, fordybelse
og afsked sat i musik som 2- eller 3-stemmige
børnekor-arrangementer.
Titlerne:
• Katten og spejlet
• Måne og sol
• Mariannes stjerne
• Nu
og
• Afsked
Indspilninger på mp-3filer med mulighed for
download og streaming kan tilkøbes hos forlaget.

Materialet findes desuden i en udgave med
satser for blandet kor.
Musik & arrangement: Sisse Skovbakke
Tekst: Rune T. Kidde
Illustrationer: Mads Skovbakke
Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen
Andresen
Pris:
Hæfte, 28 sider (gennemillustreret), kr. 130,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

Solsikke
– og otte andre sange for lige stemmer
Komponisten Klaus Brinch har udvalgt ni af sine
sange, alle med tekst af Halfdan Rasmussen.
Titlerne:
• Noget om kloge og gale
• Spør´ bare
• Inde i skovene
• Nattergal
• Solsikke
• Spring ud
• Blæsten har så travlt
• Blæsten fejer som´ren hen
og
• Godnat, du klare stjerne
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Musik: Klaus Brinch
Tekst: Halfdan Rasmussen
Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen
Andresen
Pris:
Hæfte, 26 sider (gennemillustreret), kr. 140,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ
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Medarbejderudviklingssamtale

Lærer, få mere ud af din MUS
Medarbejder-Udviklings-Samtalen også kaldet MUS, er en fast tilbagevendende
begivenhed på de kommunale musikskoler. MUS vækker ikke entydig begejstring
blandt musikskolens undervisere, men måske er det alligevel en god ide at tænke
lidt over, hvad du kan gøre for at få mest muligt ud af samtalen.

Af David Efraim Poulsen, medlem af
DMpF’s bestyrelse og forretningsudvalg
og formand for TR-udvalget

Arbejdsopgaverne i centrum
MUS handler om udvikling af dine kompetencer i forhold
til både dine egne og arbejdspladsens behov og ønsker.
Det er derfor en god idé, hvis du fremsætter dine egne
ønsker og behov i forhold til din arbejdssituation, ligesom
din leder har mulighed for at gøre det samme ud fra
arbejdspladsens behov. Det kan fx være i relation til de
opgaver, du allerede løser, men det kan også handle
om hvilke nye opgaver, du selv eller lederen i fremtiden
ønsker, at du skal arbejde med. Du kan forberede dig til
samtalen ved at stille dig selv følgende spørgsmål:
1. Hvad ønsker du at få ud af samtalen, altså dine mål?
2. Tror du, at dine ønsker stemmer overens med skolens
mål?
3. Har du forstået og udfyldt det MUS-skema, arbejdspladsen evt. har udleveret?
4. Har du overvejet, om der findes relevant efter- og
videreuddannelse for dig?
Under samtalen er det vigtigt at:
1. Du er klar over rammerne for samtalen, formål,
indhold og forløb
2. Du fremlægger dine ideer og ønsker så konstruktivt
som muligt
3. Du er konkret i dine ønsker og forslag
4. Du og din leder afslutter samtalen med en skriftlig
MUS-handlingsplan
Musikskolen • nummer 5 • 2016

MUS - din mulighed for kompetenceudvikling
MUS er en udviklingsorienteret samtale, og derfor er det
naturligt at drøfte et emne som kompetenceudvikling.
Kompetencer tilegnes bl.a. gennem efter- og videreuddannelse, og det er et oplagt valg, hvis du ønsker at
tilfører dig selv og musikskolen ny viden. Du kan videreudvikle de kompetencer, du allerede har, og derved blive
dygtigere og få en større viden inden for dit arbejdsområde. Du kan også tilegne dig helt nye kompetencer og
således blive i stand til på sigt at varetage nye arbejdsopgaver. Du kan i den forbindelse overveje følgende
spørgsmål:
1. Hvilke kompetencer har du brug for at udvikle eller
videreudvikle?
2. Hvad kan dine nye kompetencer bidrage med i musikskolen?
3. Hvor kan du tilegne dig disse kompetencer?
4. Hvordan kan dine fag-kolleger evt. få gavn af dine
nye kompetencer?
Andre muligheder for kompetenceudvikling kan også
tænkes ind: Samarbejde kolleger imellem, mentorordninger og anden vejledning i forbindelse med nye fag
eller arbejdsopgaver, behov for indkøb af materialer til
”selvstudie” af relevante emner, egen udvikling af faglige
kompetencer eller materialer osv.
Udviklingspotentiale eller belastning?
Alle mennesker vil gerne gøre et godt indtryk i mødet
med andre mennesker, og det gælder selvfølgelig også i
mødet mellem leder og medarbejder. Vi lever i en præsentationskultur, hvor trenden er, at man skal være ekstrovert,
gøre sig attraktiv og være opsøgende. De sociale medier
er et godt eksempel herpå, men det smitter også af på
jobbet. Her vil den moderne medarbejder gerne udvise
motivation og udviklingspotentiale. Ved MUS kan det
imidlertid resultere i, at du for at tegne et positivt billede
af dig selv siger ja til opgaver, som du ikke er klædt på til 8
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8 at varetage. Det kan få negative konsekvenser for dit arbejdsliv, hvis du siger ja til opgaver, du reelt ikke magter.
Dit udviklingspotentiale kan således på ingen tid forsvinde,
hvis de opgaver, som skulle motivere og udvikle dig, bliver
en belastning på grund af manglende forudsætninger.
MUS-fælden
Formålet med MUS-samtalen er at drøfte din udvikling i
relation til dine arbejdsopgaver. Udfordringen for mange
videns-medarbejdere i dag er, at personaleledelse i højere
grad end tidligere har fokus på strategisk udvikling af
medarbejdernes personlighed. Arbejdsgiveren har en
naturlig interesse i at optimere dit engagement, så du
brænder mest muligt for dit job. Dit fokus bør imidlertid
være på, om dine evner og interesser stemmer overens
med de arbejdsopgaver, du varetager. MUS-samtalen er
din mulighed for at få justeret på dine kompetencer og
arbejdsopgaver, så du får skabt den bedst mulige balance
i dit arbejdsliv. Drøftelser omkring private eller personlige
problemstillinger under samtalen kan have en uheldig tendens til at flytte fokus væk fra de centrale emner. Derfor

bør du have fokus på dine konkrete arbejdsopgaver, løsningerne og eventuelt dine individuelle udviklingsønsker.
Man har i forbindelse med overgangen til den nye
arbejdstidsaftale en del steder valgt at slå MUS sammen
med dialogen om opgaveoversigten. Hvis man vælger
denne løsning, skal man være særligt opmærksom på at
dele de to emner ad, så det rent faktisk lykkes at fokusere på din kompetenceudvikling i en del af samtalen.
Ellers er der en stor risiko for, at man i stedet ender i
almindelig, praktisk tilrettelæggelse, fagfordeling osv.
Udviklingsmuligheder fremmer trivsel
Ønsker du at tilegne dig nye kompetencer, eller er du
bare kørt lidt fast i rutinerne, kan den rette efteruddannelse måske være med til at skabe ny motivation og
energi i dit arbejdsliv. Flere undersøgelser viser nemlig, at
uddannelse giver øget trivsel og arbejdsglæde. Efter- og
videreuddannelse har således potentiale til at blive et
centralt ledelsesredskab, der i de rette hænder kan sikrer
musikskolerne opkvalificerede undervisere og øget trivsel.
Derfor bør efter- og videreuddannelse indgå som et naturligt element i din årlige MUS-samtale. ■
Se også Løn og Vilkår på s. 23

SØG IND PÅ DKDM
KOM TIL INFORMATIONSAFTEN OG
HØR OM VORES UDDANNELSER OG
OPTAGELSESKRAV
Infomøde onsdag 5. oktober kl. 17.00
Gratis debutkoncert kl. 19.30
www.dkdm.dk
Ansøgningsfrist 1. december
www.musikuddannelser.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Regler for udviklingssamtaler
I forlængelse af David Efraim Poulsens artikel på side 21-22
om ”Lærer, få mere ud af din MUS” redegøres nedenfor
generelt om reglerne for udviklingssamtaler. Betegnelsen
”MUS” anvendes, når man taler om udviklingssamtaler
for musikskolelærere, mens man for udviklingssamtaler for
ledergruppen kalder det for ”LUS”.
MUS
MUS er en forkortelse for ”Medarbejder-Udviklings-Samtale”. Reglerne findes i aftale om kompetenceudvikling
(KL/Forhandlingsfællesskabet) jf. læreroverenskomstens §
18, stk. 1 jf. bilag C. Det fremgår af aftalens § 5, stk. 3,
at alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale.
Det er således et krav, at alle musikskolelærere én gang om
året sammen med ledelsen gennemfører en udviklingssamtale. Det fremgår af bemærkningen til 5, stk. 3 i aftale om
kompetenceudvikling, at medarbejderudviklingssamtalerne
som udgangspunkt er individuelle, idet det dog lokalt kan
aftales, at samtalerne afholdes som gruppe/teamudviklingssamtaler (det mange også kalder for ”GRUS”). Det
fremgår endvidere af bemærkningen til § 5, stk. 3, at
samtalerne bl.a. ”skal bruges til at kortlægge medarbejdernes udviklingsbehov, planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter og opfølgning på gennemført kompetenceudvikling. Udviklingsaktiviteterne kan fx omfatte efter- og
videreuddannelse i form af kurser og kompetencegivende
forløb, nye opgaver, deltagelse i interne eller eksterne
udviklingsprojekter, selvstændigt projektansvar, jobbytte og
jobrotation eller international erfaring.”.
Kravet om MUS skal ses i sammenhæng med det overordnede formål at forpligte både ledelse og musikskolelærere
til at prioritere en øget kompetenceudvikling jf. aftalens
§ 3. Derfor inddrager aftalen også de lokale samarbejdsudvalg på musikskolerne, idet der i § 6 er krav om, at
MED-udvalget/SU med afsæt i arbejdspladsens mål og
behov skal drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen. Derudover skal

Musikskolen • nummer 5 • 2016

man drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål
/strategier og kompetenceudvikling. Endelig skal MEDudvalget/SU drøfte, hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres.
LUS
LUS er en forkortelse for ”Leder-Udviklings-Samtale”.
Udover aftale om kompetenceudvikling (KL/Forhandlingsfællesskabet) er ledergruppen også omfattet af et krav
om en individuel kompetenceudviklings-/udviklingsplan jf.
protokollat 2 i lederoverenskomsten. Formålet med den
individuelle udviklingsplan er at styrke indsatsen omkring
den enkelte leders kompetenceudvikling. Det fremgår
således af § 2 i lederoverenskomstens protokollat 2, at der
skal udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte leder.
Udviklingsplanen skal udarbejdes i dialog mellem lederen og dennes nærmeste overordnede, og den skal bl.a.
indeholde målsætninger for lederens udvikling på kort og
længere sigt. Desuden skal der årligt følges op på udviklingsplanen.
Ledergruppen har selvfølgelig også krav på en årlig lederudviklingssamtale (LUS), der dog med fordel kan finde sted
i forbindelse med kravet om udarbejdelse/opfølgning af
den konkrete udviklingsplan.
Yderligere oplysninger
DMpF er gennem Forhandlingsfællesskabet en del af hjemmesiden Væksthus for Ledelse (www.lederweb.dk), hvor
du kan finde mange nyttige oplysninger om bl.a. kompetenceudvikling, MUS og LUS. Vi kan derfor anbefale, at alle
ansatte på musikskoleområdet går ind på følgende link:
http://www.lederweb.dk/personale/medarbejdersamtaler-mus/.
Aftale om kompetenceudvikling, læreroverenskomsten og
lederoverenskomsten findes i øvrigt på DMpFs hjemmeside
(www.dmpf.dk). Se eventuelt følgende link: http://dmpf.
dk/loen-og-ansaettelsesvilkaar/overenskomster-og-aftaler/.
Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte DMpF’s
sekretariat for yderligere. ■
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Resultat af URAFSTEMNING
Stemmerne ved urafstemningen om den vedtægtsændring, som blev fremlagt og vedtaget på landsmødet d. 16/4 2016, blev talt op d. 14/6 2016.
De fordeler sig på flg. måde:
25,56 % af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme.
Stemmerne fordelte sig således:
JA: 99,45 %
NEJ: 0,55 %
Ugyldige stemmer: 2 stk.

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, Nørrebrogade 45 A 3. tv., 2200 København N

Vedtægtsændringen er hermed endeligt vedtaget og vil træde i kraft pr. 1.
januar 2017. Både den nuværende og den kommende vedtægt kan ses på
dmpf.dk, se under Om DMpF.

