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Efter en velgennemført fusion af de to største A-kasser for
højtuddannede i 2013, har Akademikernes A-kasse været
inde i en meget stærk udvikling. Et støt stigende medlemstal har medført, at vores A-kasse i dag er Danmarks næststørste med over 200.000 medlemmer.
Med kontorer i København, Aarhus, Odense, Aalborg,
Vejle, Roskilde, Esbjerg og Herning er det muligt til fulde
at løfte implementeringen af beskæftigelsesreformen og
dagpengereformen, hvor særligt beskæftigelsesreformen
er meget ressourcekrævende og kræver tilstedeværelse
over hele landet i et fintmasket samspil med stabsfunktioner og højt specialiserede medarbejdere i hovedafdelingen i København.
I Akademikernes A-kasse er medlemsservice og
samarbejde med medlemsorganisationerne to sider
af samme sag. Det er formentlig hovedårsagen til, at
det på ganske få år er lykkedes at udvikle en facetteret
og meget fokuseret medlemsservice på et højt niveau og
en meget målrettet indsats i forbindelse med alle faser i
et ledighedsforløb.
Musikskolelærere og -ledere i hele landet kan således glæde sig over, at deres A-kasse er den bedste
og billigste på hele musikområdet og for alle højtuddannede. DMpF anbefaler generelt, at man vælger
Akademikernes A-kasse, hvis man er musikpædagog eller
højt uddannet musiker. Ikke kun fordi den er billigere
end de andre A-kasser, men først og fremmest fordi vi
har brug for en veldrevet A-kasse, der fra sit ståsted har
styrken, viljen og evnen til at arbejde for at finde løsninger på de udfordringer, der præger arbejdsmarkedet og
A-kasseområdet.
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På det seneste har Akademikernes A-kasse analyseret
og beskrevet problemstillingen med de mange løst og
midlertidigt ansatte medlemmer med flere arbejdsgivere og freelancere, der ikke længere er et særsyn på
arbejdsmarkedet. Herved bakker A-kassen op om det
politiske arbejde i AC, der som vores hovedorganisation
arbejder for at finde løsninger for de lønmodtagere og
selvstændige, som falder uden for de etablerede systemer med pensionsordninger og forsikring mod arbejdsløshed mv. Dette arbejde kan på sigt få betydning også
for mange musikere, musikpædagoger og kunstnere, der
arbejder som freelancere eller med anden form for løs
tilknytning til mange arbejdsgivere.
De studerende bør også ”spidse ører”, for studerende
på de danske musikkonservatorier kan gratis blive studiemedlemmer i Akademikernes A-kasse. På den måde
kan man som studerede sikre sig dagpengeret fra første
dag som færdiguddannet, hvis man ikke kan gå direkte
ud i et job efter den sidste eksamen. Tegner man tillige
et gratis studiemedlemskab af DMpF, har man kvit og frit
hele pakken, der tilbyder mulighed for sparring, rådgivning, billige forsikringer og generelt et højt informationsniveau. ■

aka.dk
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Kreativitet

Voksenworkshop

FOTOS: TRINE STRANDGÅRD & HANS POULSEN

KREATIVITET
i musikundervisningen,
Dansk Sang 2016
Af Charlotte Mejlbjerg

Ida-Marie Skydsgaard har
skrevet en bog, der på en
gang er en bog med sange
til bevægelse, som vi kender
det, en gennemgang af Dalcroze-rytmikkens elementer
og en kort historisk fortælling
om Émile Jaques-Dalcroze.

Bogen er skrevet med hjertet, kan man mærke, og man
bliver på bedste vis ført ind i forfatterens musik-univers.
Hvis man som jeg ikke på forhånd har et nært kendskab
til Dalcroze, er bogen en perfekt “begynderbog”. Der er
via QR-koder videoklip, som viser bevægelsesformer til en
del af bogens sange. Det er en stor hjælp for undervisere,
som ikke tidligere har undervist efter Dalcroze-metoden.

Bevægelsesform til ouverturen
til operaen "Carmen".
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Skulptur til
“Det mystiske museum”.

Visuel føre-følge

Bogens del 1 er en gennemgang af rytmikkens elementer
og den didaktik, der ligger til grund. Forfatteren giver
også anvisning på, hvordan man kan opbygge undervisningsforløb, både med hensyn til indhold, mål og
metode. Vi får også et indblik i forfatterens egne overvejelser - pædagogiske og musikfilosofiske.
Del 2 er en række beskrivelser af forløb/lektioner, som de
kan udfolde sig i Dalcroze-undervisningen. Forfatteren giver eksempler på, hvordan hun skaber en god og tydelig
ramme for undervisningen, der så vidt jeg kan bedømme
gennemføres uden brug af mange ord og forklaringer,
men derimod med kroppen og bevægelsen som kommunikationsmiddel.
Sangene er, på nær nogle ganske få, skrevet af Ida-Marie
Skydsgaard og stemningen og rytmikken i sangene er
nøje tilpasset det musik-, danse- og bevægelsesforløb,
som er knyttet til lektionen. Der er korte og lette tekster til sangene. Teksterne er nemme at lære, og de er
ofte også en anvisning eller husketekst til den aktivitet,
sangen har. Flere af sangene har også spillestemmer til
xylofon og percussion.
I en tid med mange udfordringer for indskolingsunderviserne i kraft af musikskolernes nye rammer, hvor børnummer 6 • 2016 • Musikskolen
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De nye på Dansk Sang ...
De nye på Dansk Sang
119 sange til skolen
Sangbog med et udvalg af de bedste sange på forlaget Dansk Sang de seneste år. Sangene er
udvalgt af de medvirkende komponister og forfattere, og den primære målgruppe er 2.-6. klasse.
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.
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Musik og tekst: Copyright © 2010 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
De nye på Dansk Sang © 2016 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

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.

De nye på Dansk Sang © 2016 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

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.
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Kreativitet

Westernworkshop

8 nene enten undervises i skolen som skoleundervisning for
hele klasser med mange børn og ofte stor uro eller efter
skoletid, hvor de er trætte efter en (alt for) lang skoledag, forekommer det mig som en fantastisk mulighed for
at kunne skabe et rum, hvor ordene er få og æstetikken
er i centrum.
Det står også klart for mig efter at have læst bogen, at
dét ikke er noget man bare lige gør. Det kræver, at man
som underviser tør give slip på vante måder at agere på
og tør bruge sin krop som “instrument”. Her er de små
videoklip en rigtig god inspiration, og man kan ved selvsyn konstatere at Dalcroze musikpædagoger ser ud som
alle andre ... :-). Indspilningen af sangene (MP3) giver en
god inspiration til tempo og energi i sangene, således at
man får det rette flow i bevægelsen.
Jeg har allerede selv været “i marken” og brugt et enkelt
forløb fra bogen i en 1. klasse. Jeg kan mærke, at jeg
skal tænke lidt anderledes for at få det til at lykkes, men
jeg er helt sikkert ikke færdig med at bruge bogen.
Kreativitet i musikundervisningen af Ida-Marie
Skydsgaard, forlaget
Dansk Sang
I tillæg til bogen kan der
købes en indspilning af
sangene på MP3 hos
Dansk Sang. ■

BLÅ BOG
Ida Marie Skydsgaard
Musikskolelærer med
rytmik som hovedfag.
Herunder bl.a. kompagnonundervisning i 17 år,
rytmik for 0., 1.-, 2.-, og
3. klasse, babyrytmik,
børn/forældrehold og
undervisning i overgang
fra rytmik til instrument.
Kursus/projektundervisning af 3.- 6. klasse.
Klaverundervisning og sammenspil.
Skrivning, komponering og opsætning af 7
musikteaterforestillinger med 350 medvirkende
børn sammen med kolleger.
Uddannet i Dalcroze-rytmik fra Institut for
Rytmik i 1993.
Samfundsvidenskabelig basisuddannelse fra
RUC, 1989.
Studerende på Musikvidenskabeligt Institut,
1982.
Kursus i Dalcroze-rytmik fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, 2010.
Indehaver af Mind&Move, som afholder kurser
for undervisere og for personale på diverse
arbejdspladser. Har siden 1993 undervist på
kurser og workshops for musikpædagoger,
musiklærere og pædagoger, musikere, dagplejere og rytmikpædagoger i Danmark, Norge og
Sverige.
Eksamensleder på Institut for Rytmik fra 19952001.
Formand for Rytmikpædagogernes forening,
FRMO, 2001-2009.
Praktikvejleder for Institut for Rytmik,
1994-2001.
Medstifter af foreningen Musik før Ni, 2003
Næstformand i Musik før Ni 2003-2005.
Skriver til stadighed sange til både børn og
voksne.
Medlem af DMpF´ s bestyrelse fra 2010 og
DMpF´s lærerudvalg fra 2002.
Har tidligere lavet rytmikperformance i
Danmark og Norden med ”Også Stunts efter
Kaffen”.
Gennem 10 år spillet i kurdisk band, i eget band
med egne sange og spillet børneteater.

Auditiv føre-følge
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Masterprojekt

Skoleorkesteret som mulighed
i SAMARBEJDE mellem
MUSIKSKOLE og FOLKESKOLE
I disse år iværksættes der
mange forskellige typer af
samarbejde mellem folkeskole
og musikskole. Henrik Boll
giver i sin master i pædagogisk udviklingsarbejde “SkoleAf Birgitte Schade
orkester i samarbejde mellem
folkeskole og musikskole”
et kvalificeret bud på, hvorledes et sådant samarbejde
kan foregå, hvilke mål der kan sættes for samarbejdet
og hvilke faldgruber, der kan være. Endvidere gør han
rede for skoleorkesterets læringsmæssige kvaliteter samt
opstiller kompetence- og færdighedsmål for undervisningen.
Skoleorkesteret foreslås opbygget således:
3. kl.	Alle elever gennemgår et 8 ugers introforløb,
hvor de roterer mellem fire hold:
1) cornet/trompet
2) altsaxofon
3) rytmegruppe
4) anden musisk aktivitet.
	Herefter vælger eleverne, hvilket hold de vil
være på resten af året. Undervisningen foregår
i skoletiden som del af den understøttende
undervisning.
4. kl.	Eleverne vælger om de fortsat vil spille med i
orkesteret og undervisningen, som består af
gruppeprøver samt sammenspil. Undervisningen foregår i skoletiden.
5.-6. kl.	Aspirantorkester. Undervisningen foregår fortsat
i skoletiden, men suppleres med aftenprøver
samt instrumentalundervisning i musikskolen.
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7.-9. kl.	Koncertorkester. Undervisningen foregår i skoletiden, men eleverne skal samtidig være tilmeldt
instrumentalundervisning i musikskolen.
Henrik Boll er udmærket klar over, at det at oprette et
skoleorkester ikke nødvendigvis foregår problemfrit, og
at det kan væres svært at motivere de elever, som ikke
nødvendigvis brænder for at spille et instrument.
Et væsentligt spørgsmål i Henrik Bolls masterprojekt er
derfor “hvordan man kan danne et skoleorkester, som
motiverer eleverne til at spille og som fastholder deres
interesse for musik?”
For at få indblik i hvilke faktorer, der virker motiverende
for deltagelse i musikundervisning og orkestersammenhænge, har Henrik Boll dels undersøgt
a) hvorfor musikskoleelever stopper med at gå til undervisning i musikskolen,
b) hvad der får orkestermedlemmer i alle aldre til at
blive ved med at spille sammen i samme orkester med
langvarigt og blivende engagement. I dette tilfælde
Sæbygarden, som har 50 medlemmer i alderen 9 årca. 55 år, hvoraf en stor del har været med fra 10-12
årsalderen.
Hvorfor melder eleverne sig ud af musikskolen og
hvad får dem til at blive?
Svaret på dette spørgsmål er selvfølgelig ikke entydigt,
og der kan være lige så mange årsager, som der er elever,
men undersøgelser af bl.a. John Sloboda, Henrik Boll og
Finn Holst viser, at oplevelsen af inkompetence, fx. at eleven får musikstykker og opgaver, de ikke kan løse, samt
oplevelsen af monotoni i form af manglende variation, er
væsentlige årsager til, at eleverne stopper.
nummer 6 • 2016 • Musikskolen

Masterprojek

Endvidere peges der på, at mange
elever stopper i musikskolen, fordi
de ikke føler, at undervisningen
er i overensstemmelse med deres
Master som f
leksibelt fo
behov og forventninger. I den
Master i pæd
rløb
a
g
o
g
isk udviklin
forbindelse er det i særlig grad
g
s
arbejde;
didaktik, mu
vigtigt for elever, der er kommet i
sik.
teenagealderen, at de oplever, at
deres musiksmag og musikalske
præferencer anerkendes og imødekommes, da musikken indgår
som en væsentlig del af deres
identitetsdannelse.
På positivsiden angives oplevelsen af kompetence; dét at man
kan noget, at man kan bruge
det til noget og at man føler sig
værdsat samt oplevelsen af fællesskab; dét at man kan spille
sammen og lære sammen med
andre, som meget betydende
faktorer for elevens lyst til at
gå til musikundervisning.
Betoningen af fællesskabets
betydning går igen i de interviews, Henrik Boll har lavet
med medlemmer af Sæbygarden: ”I starten var det meget
sådan for at lære [...] men nu
er det udelukkende p.g.a.
Sk oleorkeste
fællesskabet” (L. 15 år). ”Så
r i
s
amarbejde me
altså, det med fællesskabet
llem
folkeskole o
[...] det vejer tungt. [...] For
g
musikskole
selvom et orkester er godt,
så er det ikke særlig ... altså,
det er sgu ikke behageligt
at spille der, hvis man ikke
har det godt med de anHenrik Boll
dre.” (M. 18 år)
Interesser skifter, skolegang kan tage mere og
mere tid, tekniske øvelser
og spil efter instrumentskoler bliver måske opfattet
som kedeligt, især hvis man er alene om det. Til gengæld
oplever mange glæde ved at øve og spille i fællesskab,
og Boll skriver på baggrund af de forskellige undersøgelLæs mere om elevers begrundelse for at fravælge musikskolen: Brädstrøm, Holst, Ruud
ser:
& Sloboda. Se litteraturliste
“Man kan her være hurtig og konkludere, at eleverne
ikke gider at øve sig, men gerne vil spille sammen, hvilket
for mig at se peger direkte hen mod et skoleorkester,
“Nu skal det jo ikke være sjovt alt sammen”, kan man
især når det er muligt at have det som en aktivitet i løbet
næsten høre nogen sige, eller “kan man overhovedet
af skoledagen og endda i et samarbejde mellem musiklære at spille, hvis det skal foregå sammen med andre?”
skole og folkeskole.”(s.38)
Henrik Boll forklejner på ingen måde den traditionelle
8
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8 soloundervisning, men hvor soloundervisningen traditionelt har været en forudsætning for at kunne deltage i
orkestersammenhænge, vender han i sin master denne
tradition på hovedet, idet han beskriver et undervisningsforløb, hvor skoleorkesteret udgør en forudsætning for
senere at kunne modtage instrumentalundervisning.
Dette greb sker ikke ud af den blå luft, men begrundes i
de læringsmæssige potentialer og fordele, der er forbundet med orkestermodellen.
Læring gennem deltagelse og iagttagelse
Man kan lære på mange måder. En af måderne er læring
gennem deltagelse, hvor selve deltagelsen i aktiviteten
udgør en forudsætning for læring. Vi kender det fra korarbejdet, hvor deltagerne typisk mødes en gang om ugen
og øver sig sammen. Gennem det fælles arbejde udvikler
koret og hermed også den enkelte deltager sig. Når man
spiller med i skoleorkesteret, deltager man i et musikalsk
fællesskab, hvor man sammen med andre udvikler de
færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at
kunne spille sammen.
Læring i orkesterfællesskabet foregår ofte gennem iagttagelse og imitation. I orkesteret vil der hele tiden være
mulighed for at spejle sig i andre og måske dygtigere
elevers handlinger. Iagttagelsen aktiverer mekanismer
i hjernen, der befordrer læring. Dette gælder i særlig
grad, når det drejer sig om iagttagelse af fysisk motorisk
aktivitet.
Man behøver altså ikke altid en lærer til at forklare, hvad
man skal gøre for at blive bedre til at spille. Når man
aktivt iagttager, hvordan andre spiller, hvordan andre forholder sig til musik, hvordan problemer løses og hvordan
musik kan udformes, så lærer man noget og man bliver
dygtigere til at spille.
Læs mere om situeret læring og Legitim
Perifer Deltagelse: Lave & Wenger, samt om
spejlneuroner: Gallere et al. og Hart.
Se litteraturlisten.
Der sker altså noget gennem deltagelse i selve den musikalske aktivitet: Det der med Christopher Smalls udtryk
kaldes at man “musikker”.
“At musikke”. Musik som aktivitet
Christopher Small er af den opfattelse, at musik er noget,
der opstår i et fællesskab, og at musik er noget, man deltager i. At “musikke” er ikke begrænset til at spille, men
handler også om at lytte, at holde prøve, at forberede en
koncert, tage på musiklejr m.m.
Henrik Boll skriver: “At musikke er uafhængigt af teknisk sværhedsgrad, og der er ingen smagsdommer, der
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udefra skal vurdere, om det er god eller dårlig musik. Det
involverer alle tilstedeværende, og man bærer et fælles
ansvar.. [...] Han (Small) fornægter hverken eksistensen af
et musikstykke som et objekt, eller at et musikstykke har
en mening i sig selv. Men meningen eksisterer først, når
stykket fremføres.” (s.22)
Når man “musikker”, gør man det sammen med nogen,
og selve aktiviteten er værdifuld, da den frembringer
relationer mellem deltagerne og giver mulighed for oplevelse af flow og forbundethed, som hænger sammen
med den enkeltes ønske om at yde sit bedste.
Skoleorkesterets didaktik
Henrik Boll taler for, at man i skoleorkesteret udvikler og
anvender en pædagogisk tilgang, der tager udgangspunkt i fællesskabet: At man “musikker” sammen.
Han ønsker at udvikle en didaktik baseret på læring i et
aktivitetsfællesskab med andre, der har samme interesse,
og hvor nogle i deres udvikling er nået længere end
andre. Endvidere ønsker han en didaktik, der imødekommer elevernes behov for anerkendelse af musiksmag og
præferencer.
Boll skriver “Fællesskabet om aktiviteten at spille i orkester – at gøre musik – er af meget stor vigtighed, og
for mange deltagere er det den største motivation for
at deltage. For at fastholde eleverne og dermed facilere
et varigt aktivt forhold til og engagement i musik er det
nødvendigt, at lærerne bl.a. finder musik, der er vedkommende for eleverne.” (s.58)
Se Heiling, Knoop & Ruud i litteraturlisten.
At skoleorkesteret har et stort potentiale i forhold til den
enkeltes læring og personlige udvikling fremgår med stor
tydelighed af et sammenlignende studie foretaget af den
engelske forsker Susan Hallam. Studiet viser, at deltagelse
i orkestre, bands og lignende musikalske sammenhænge
er befordrende for dannelse af venskaber, udvikling af sociale færdigheder, evnen til samarbejde, ansvar og stolthed
over at være aktiv bidragsyder til en gruppes resultater. Alt
sammen dog under forudsætning af, at der er etableret et
godt undervisningsmiljø.
Samarbejdet
Etableringen af et godt undervisningsmiljø afhænger ikke
kun af den enkelte lærers pædagogiske kompetencer,
men også af lærernes evne til at arbejde sammen og af
de rammer, der sættes for samarbejdet. Hermed er vi
fremme ved en af de helt store udfordringer i forbindelse
med oprettelse af skoleorkesteret i samarbejde mellem
folkeskole og musikskole; nemlig at få etableret et godt
og holdbart samarbejde både på overordnet plan og på
nummer 6 • 2016 • Musikskolen

det helt konkrete undervisningsplan, hvor musikskolelærere og folkeskolelærere skal hjælpes ad med at få
defineret et konstruktivt og respektfuldt rum for samarbejdet.
Hvis du har lyst til at læse mere om projektet, om konkrete forslag til opbygning af skoleorkestret, om målformuleringer, om afklaring af kompetenceforhold m.m.,
kan du se denne artikel i sin helhed sammen med Henrik
Bolls masterprojekt på MUSIKSKOLENs hjemmeside. Du
kan også henvende dig til henrikboll@nordfiber.dk
Litteraturliste:
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Umeå universitet.
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BLÅ BOG
Henrik Nørregaard Boll
Musikskolelærer, underviser i klaver, saxofon,
bigband, orkestersammenspil og forskolehold
og skoleorkestre i samarbejde med folkeskolelærere.
Uddannelse: Statspr.
Mus. pæd. (AM), 1991.
TR-arbejde: Hirtshals siden 1993. TR i Hjørring
Musiske Skole.
Medlem af DMpF´ s bestyrelse.
•
•
•
•
•
•
•

AM'er fra Nordjysk Musikkonservatorium,
1991
Omrejsende musikskolelærer 1991-1993
Fuldtidsjob i Hirtshals Musikskole fra 1993,
siden Hjørring Musiske Skole
TR fra 1993
Medlem af DMpF´s TR-udvalg 1999-2012
og formand 2004-2012
Medlem af DMpF´s bestyrelse fra 2008
2016 Master i pædagogisk udviklingsarbejde -didaktik, musik. DPU, Aarhus
Universitet.

til Alle – et samarbejdsprojekt mellem folkeskole og musikskole i Horsens Kommune. Musikpædagogiske Studier
- DPU. Bind 1. Institut for Didaktik, DPU.
Holst, F. (2013) Professionel Musiklærerpraksis. Professionsviden og lærerkompetence med særligt henblik
på musikundervisning i grundskole og musikskole samt
læreruddannelse hertil. Phd-afhandling. IUP (DPU).
Holst, Finn (2014). Fastholdelse i musikskolen – en
bruger-undersøgelse ved Nordsjællandske musikskoler.
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus
Universitet, Forskningsprogrammet Fagdidaktik, Musikpædagogik.
Illeris, Knud (2013a). Læring. 2. udgave, 5. oplag. Roskilde Universitetsforlag.
Illeris, Knud (2013b). Transformativ læring og identitet.
Samfundslitteratur.
Knoop, Hans Henrik (2004). Om kunsten at finde flow i
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8 en verden, der ofte forhindrer det. Kognition & pædagogik. Tidsskrift om tænkning og pædagogik. Temanummer
om flow. Nr. 52, 14. Årgang. Psykologisk forlag A/S.
Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991): Situeret læring
og andre tekster. Hans Reitzels Forlag A/S, København
2003.
Nielsen, Frede V. (1998 og senere). Almen musikdidaktik.
København: Akademisk Forlag
Ruud, Even (2013). Musikk og identitet. 2. Utgave. Universitetsforlaget
Sloboda, John (2005). Exploring the musical mind. Cognition, emotion, ability, function. Oxford University Press
Small, Christopher (1999). Musicking – the meanings of
performing and listening. A lecture. In: Hennesy, Sarah
(ed.) Music Education Research, Vol. 1, No. 1, 1999,
9-21. University of Exeter. ■
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VIDEREUDDANNELSE
Er du musikskolelærer, folkeskolelærer eller pædagog
med musikprofil?
Vil du samarbejde professionelt om udvikling af
musikpædagogik og musikpædagogisk praksis?
Vi har fokus på folkeskolereformen og den åbne skole.
Kursusstart 3. februar 2017
phmetropol.dk/musik
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En halv time nu
kan give dig
livslang tryghed...

Få overblik over din og din families økonomiske situation ved pensionering, sygdom
eller død. Du skal blot bruge en halv time
med værktøjet Pensionstjek. Du indtaster
en række oplysninger om din hustand, og
Pensionstjek fortæller dig, hvordan du er
sikret. Vil du derefter have mere rådgivning,
er du velkommen til at kontakte os og høre
om dine muligheder.
Læs mere på sampension.dk/pensionstjek

”Det er dejligt at se, at børnene bliver nysgerrige i forhold
til lyde og bogstaver. Så kan man se, hvordan det snurrer
inde i deres hoveder”, siger Helge Teglgård.

Sprog, Musik & Bevægelse

Put pindene
i posen, Putte
Læring om bogstavernes lyde og placering i
munden tilsættes musik og rytmer på Odder
Musikskole, hvor en flok 4-5-årige går til
"Sprog, Musik og Bevægelse".
”Der bor en ko i en sko! Sammen
med en ooorm, der hedder Bo!”
Musik- og talepædagog Helge
Teglgård vifter med en sko og en
tøjdyrs-ko og laver kuglerund mund.
”Hvem har sådan en helt rund lyd i
Af Jonna Toft
sit navn?”
De syv børn kigger sig omkring og prøver: Ooh ...
”Den er til sidst,” udbryder en lille fyr. ”Hugooooo!”
Bogstavernes lyde er i centrum på Odder Musikskoles
hold i ”Sprog, Musik og Bevægelse”, som indtager musiklokalet på Vestermarkskolen i Odder hver torsdag.
Det er første gang, musikskolen udbyder dette hold, men
nok ikke sidste, for interessen har været stor, og ti børn
på 4-5 år med forældre er tilmeldt.
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”Mange børn husker lydene bedre, når de synger dem.
Musik giver engagement og motivation, og dét er afgørende for indlæringen,” siger Helge Teglgård, der især
bruger materialer fra Hr. Skæg, Lotte Kærså, Lotte Salling
og Sigurd i sin undervisning, kombineret med en hel
masse, han selv opfinder.
”Der er forsket en del i sammenhængen mellem musik
og sprog, og det ser ud til, at afkodningen af detaljer
i musikken og detaljer i sproget kører i nogle parallelle
forløb. Det gælder fx melodiske og rytmiske strukturer.
Så hvis man bliver god til det ene, er der grund til at tro,
at man også bliver bedre til det andet,” forklarer han.
Alt det tænker børnene ikke over. De synes bare, det er
sjovt at gøre m’erne lange, når de synger ”Mmmor, må
mis få mere mmmad” og at slukke og tænde for m’et
med to fingre på næseborene.
”M bor oppe i næsen,” konstaterer en af drengene,
Adam.
Bruger kroppen til at mærke lydene
P er et dejligt nemt bogstav at vise med kroppen. Alle
står på ét ben med armene ude i en P-bue. Så finder
Helge en pose frem.
nummer 6 • 2016 • Musikskolen

”Hvad sidder på et træ og starter med p?”
Dét funderer de noget over. En gren? Næh.
Frem fra posen kommer en hel masse små pinde. Alle
får to, en i hver hånd, og så går de rundt på alle fire, to
fødder og to pinde, mens de synger: ”Hvad med de her
pinde - hvad kan de mon finde på?”
”Nu er I vandrende pinde!” siger Helge og lægger ukulelen. ”Pas på, vi putter pindene i posen, Putte! Vi skal
snart have pindemadder!”
Bevægelse er en vigtig del af undervisningen:
”Sprog er motorik. Sproget er vidt distribueret rundt om
i hjernen og har også med rum, retning og følelser at
gøre. En god kropslig oplevelse skal være grundlaget for
læringen,” siger Helge Teglgård og fortsætter:
”Konsonanter kræver spænding og afspænding. Nogle
lyde egner sig rigtig godt til at blive omsat til bevægelse.
Fx ligner d- og g-lyden hinanden, men når vi går på tæer
og siger dryp-dryp-dryp, øger vi opmærksomheden om,
at d sidder lige bag tænderne. Bagefter går vi på hælene
og siger med dyb stemme gung-gung-gung, for g ligger
bagud i munden og føles tungt. Og så kan børnene godt
kende forskel,” siger han.
Zoomer ind på sprogets lyde
Børnene kender nogle af bogstaverne i forvejen, og de
ved godt, at de har en lyd. Ligesom lærerne i skolen
tager Helge Teglgård fat i fonologien, lyd-opmærksomheden, og udvikler kendskabet derfra.
Det virker, er hans erfaring. Han har tidligere haft et
sprog-musik-bevægelse-hold på Odder Friskoles Musikskole, hvor han også underviser i klaver og guitar, og så
har han afprøvet forløbet i en børnehave.
”Musik er et rigtig godt redskab til at lege et kendskab til
bogstaver og lyde ind. Musik giver dig tjek på tiden, som
Leif Falk siger. Konsonanters lyde handler ofte om tidsforskel: Munden har fx samme indstilling ved et p og et b,
men der er forskel på, hvornår luften skal slippes fri. Det
er en ganske lille, men afgørende detalje. Men hvis man
har tjek på tiden og er vant til at afkode rytmer, så kan
man også lettere afkode sådan en lille tidsforskydning,”
siger han.
Synger sangene hjemme
Derhjemme synger 4-årige Adam ofte de sange, Helge
har spillet, fortæller faderen Andreas Wrona.
Adam har en lille talefejl, sikkert fordi han ikke hørte ret
godt de første år. Et dræn i ørerne hjalp. Nu er der bare
nogle få lyde, som ind imellem smutter for ham.
”Han er blevet meget mere opmærksom på lydene, og
han sidder ofte selv og synger sangene herfra. Hr. Skægs
sange er meget populære,” fortæller faderen.
”Vi leger mere med bogstaver og lyde derhjemme, for
vi får jo nogle ideer herfra. I børnehaven og hos talepædagogen tager de fat i nogle af de samme områder. Det
er fint, at de forskellige tiltag bakker hinanden op, og
Musikskolen • nummer 6 • 2016

Pinde er gode til rytmer på gulvet.

Adam kan rigtig godt lide det. Han elsker, når vi skal i
musikskole om torsdagen,” smiler han.
Selv synes Adam, at legen med pindene var det bedste i
dag, især da de skulle spille tromme på gulvet, og han fik
lov at dirigere lydstyrken.
”Vi oplever ind imellem, at Adam lærer noget om en lyd,
men så glemmer han det igen. Hvis der så er en melodi,
han kan synge på, så husker han det,” siger Andreas. ■

Adam dirigerer pindeorkestret.
Skal de spille højt eller musestille?
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Konference

MUSIK & LÆRING

- et årligt tilbagevendende
nationalt musikpædagogisk forum
Af Klaus Møller-Jørgensen,
informationsmedarbejder ved
Det Jyske Musikkonservatorium

Straks efter at den værste nytårstræthed har lagt sig i
2017 mødes omkring 330 musikundervisere af forskellig slags til konferencen ”Musik & Læring”. Konferencen finder sted i Musikhuset Aarhus d. 4.-5. januar og
henvender sig primært til musikskolelærere og -ledere;
men programmet er fuld af relevante emner for alle, der
beskæftiger sig med at give musikken videre til kommende generationer.
Det Jyske Musikkonservatorium står bag konferencen, og
det er tredje gang konservatoriet arrangerer
en sådan musikpædagogisk konference.
Imidlertid er det første gang konferencen
henvender sig nationalt og til næsten alle
de fagområder, der findes på de danske musikskoler. Deltagerne vil
her få mulighed for at dele
erfaringer med hinanden,

?
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Tid og sted
Onsdag og torsdag d. 4.-5. januar 2017
Det Jyske Musikkonservatorium, Skovgaardsgade 2C, 8000 Aarhus C
Deltagelse er gratis. Alle 330 pladser var optaget allerede ved udgangen af oktober 2016.

for at lærer nyt om generelle emner, der er relevante for
musiklivet netop nu, og for at dykke ned i fagspecifikke
problemstillinger.
Hvorfor en national konference for musikpædagoger?
De senere år har budt på mange forandringer omkring
den musikpædagogiske opgave. Eksempelvis kan nævnes
digitalisering, skolereformer, ændringer i lærerrollen og
meget andet.
Fremtiden vil efter alt at dømme byde på mange flere af
sådanne ændringer, og derfor er det vigtigt, at der findes
et nationalt forum, hvor de nye muligheder, som forandringerne skaber, kan undersøges og drøftes systematisk
år for år. Af samme grund indgår der både ny viden, erfaringsudveksling og debat på konferencen. Det betyder
også, at de temaer, der bliver sat fokus på ved Musik &

?

Læring, vil være forskellige fra år til år. Valg af temaer vil
bero på styregruppens vurderinger af hvilke tendenser,
der bør undersøges nærmere på konferencerne.
For Det Jyske Musikkonservatorium er den musikpædagogiske opgave meget vigtig, og konservatoriet har også
selv brug for at udvikle sig og få øget indsigt i aktuelle
musikpædagogiske udfordringer. Det er meget værdifuldt for konservatoriet at have så mange kompetente
musikpædagoger i huset på én gang, det giver vigtige
inputs til uddannelsen af de kommende generationer af
musikpædagoger. Samtidig vil konservatoriet også gerne
vise, at vi kan være en resurse for tidligere studerende
(alumner) igennem hele arbejdslivet. Kompetenceudvikling stilles derfor gennem disse konferencer gratis til
rådighed for hele vækstlaget.
Konferencen bliver tilrettelagt af en styregruppe bestående
af repræsentanter for musikskoleområdet og Det Jyske
Musikkonservatorium. Som repræsentanter for musikskolerne sidder pt. musikskoleleder på Aarhus Musikskole
Lars-Ole Vestergaard og musikskoleleder ved Musikskolen i
Frederikshavn kommune, Thomas Albæk Jakobsen.
Hvad sker der på konferencen 2017?
Konferencen har to temaer: ”Talent” og ”Musik og
Samfund”. De to temaer bliver behandlet hver sin dag,
onsdag og torsdag, af henholdsvis fem og tre oplægsholdere. De fleste oplæg ligger om formiddagen og bliver
afrundet med en kort paneldebat.
De to temaer er valgt ud fra den dobbelte opgave, som
musikpædagogikken ofte er sat til at løse. Dels skal
musikundervisningen udvikle en mangfoldighed af talenter indenfor mange forskellige musikalske udtryk. Dels
er musikundervisningen en samfundsopgave, der kan
bidrage positivt til arbejdet med f.eks. integration, social
mobilitet eller trivsel.
Den dobbelte opgave er kompleks og kan både være en
mulighed og en hæmsko for den enkelte musikpædagog.
Konferencen belyser temaerne fra mange forskellige vinkler, og det vil forhåbentlig styrke den enkeltes handlemuligheder i det vældige spændingsfelt mellem de to temaer.
Musikskolen • nummer 6 • 2016

Oplægsholdere
Talent (onsdag):
Kulturminister Bertel Haarder: Om talent
Anthony Kerr Dineen: How do children succeed?
Mats Björkman: Hvordan skaber vi talentmiljøer?
Alf Richard Kraggerud: Talentudvikling
Kristine Bjørg Markussen: ”Kvinde kend din
conga”
Musik og samfund (torsdag):
Karsten Aaholm: Musik og marginalisering
Stine Jacobsen: Musik og sociale kompetencer
Jens Christian Jensen (Chappe): Grænsesøgende
Musik

Udover de to overordnede temaer er der et væld af
workshops, som er mere fagspecifikke. Disse workshops
kommer fagligt set meget vidt omkring: Lydteknik, sangteknik, ledelse, blæserteori og Alexanderteknik er blot
nogle af de mange muligheder der er for at fordybe sig i
sit fag. Her kan deltagerne hente inspiration og udveksle
erfaringer med fagfæller under ledelse af en moderator
med stor indsigt i netop det pågældende felt.
Hele programmet med oplægsholdere og workshopoversigt kan findes på Det Jyske Musikkonservatoriums
hjemmeside www.musikkons.dk under menuen ”DJM
for alle”. ■

?

Workshops
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vidensdeling for rytmiske og klassiske blæsere
Vidensdeling for sammenspilslærere
Blæserteori
Sangteknik
Rytmisk kor
Improvisations- og kompositionsundervisning
for børn og unge
Sangskrivning med børn og unge
Introduktion til Alexanderteknik
Bedre lyd på mit sammenspilshold
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
Seminar for musikskoleledere
Introduktion til entreprenørskab
At arrangere på tværs af kulturer
At kunne når det gælder
Musikalsk interaktion
E-Learning
Mozartforskning

Links til omtale af konferencen:
http://musikskolen.dmpf.dk/konference/
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Lærerudvalget

DMpFs lærerudvalg består
i perioden 2016-2018 af
Birgitte Schade,
Formand

1. suppleant:
Birgitte Moos Farsø

Ida Marie Skydsgaard,
Næstformand

2. suppleant:
Mads Erik Slej

Se også en videopræsentation af lærerudvalget på
DMpF’s hjemmeside ■

Jonas Viggo Pedersen

Mark Johnsen

?

Fokuspunkter i LU's arbejde i det
kommende år:
• M
 usikskolelærerens dagligdag og den nye
arbejdstidsaftale
• M
 usikskolens kerneydelse og fastholdelse
heraf
• E fter-/videreuddannelse og praktikordninger i
konservatorieregi (i samarbejde med DMpF´ s
TR-udvalg).
Lærerudvalgets mødereferater ligger på DMpF's
hjemmeside under:
Lærerudvalget/Se udvalgets referater

Nana Ellebæk Bjerg
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
JULESANGE FOR PIGEKOR 1
Vejl. pris kr. 89,00

NYHED

Med serien SANGE FOR PIGEKOR ønsker vi at fokusere på bredden i
ligestemmig sang og præsentere de bedste satser fra Dr pigekorets
repertoire. JULESANGE FOR PIGEKOR er en del af denne serie, og i dette
første bind har vi samlet både originalkompositioner og arrangementer
af julens kernerepertoire.
INDHOLD
Luk julefreden ind (Michael Bojesen), barn Jesus i en krybbe lå (niels W.
gade), Juletræet med sin pynt (egil harder), Stjernen lyser over betlehem (ssA) (phillip Faber), Have Yourself a Merry Little Christmas (hugh
Martin), Mit hjerte altid vanker (carl nielsen), Drømte mig en lille drøm
(kåre Bjerkø), Dejlig er jorden (trad.)

Julesange for pigekor 1

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

visning og er nyskabende i sin måde at betragte

Linda Vilhelmsen

l den traditionelle musikskoleundervisning med

ommunikation, motivation og præstation. Bogen

vender sig til alle instrumentfaggrupper, kor-

dre elever og forældre, men også folkeskolens

bog, der tilbyder nogle enkle, men virknings-

an gøre brug af, når det, du plejer at gøre, ikke

en måde, du normalt underviser på. Både som

takle områder, du ikke tidligere har skullet for-

es bedre med.

værktøjer, som er inspireret af blandt andet

dende coaching, kommunikation og konflikt-

ationsaspektet og forfatterens egne erfaringer

chende tilgang:

Linda Vilhelmsen

Har du øvet dig?
… relation, kommunikation, motivation og
præstation i musikskoleundervisningen

Linda Vilhelmsen
HAR DU ØVET DIG?

Du kan købe
vores udgivels
er hos nodeog
boghandlere
samt på nette
t

„Det umulige klarer vi.
Miraklerne tager lidt
længere tid.“

Vejl. pris kr. 299,00
HAR DU ØVET DIG? er et kærligt frispark til den traditionelle musikskoleundervisning med særlig fokus på håndtering af relation, kommunikation, motivation og præstation. Bogen udfordrer den traditionelle
musikundervisning og er nyskabende i sin måde at betragte solo- og
holdundervisning på. Den henvender sig til alle instrumentfaggrupper,
kor- og orkesterledere, musikskoleledere, ældre elever og forældre, men
også folkeskolens musikundervisere kan finde god inspiration til mange
af musikundervisningens helt særlige udfordringer.

e, refleksive spørgsmål, der genererer handling.

en.

relationer.

dst et bidrag til at styrke læringsmiljøer i musik-

mellem musikskole og folkeskole samt udfordre

æget af en enstrenget fødekæde, afgrænset
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et indeholder melodier, duetter, øvelser og introducerer basale musikalske
ne er primært fra den danske sangskat – herunder ﬂere i nye arrangemenre, Hans Ulrik og Jens Hartmann, har desuden komponeret nye melodier
r.

cd. Her kan du lytte til alle melodierne og selv spille med. Udvalgte numre
play-along-version, hvor du har mulighed for at improvisere.

:

NYHED

Jens Hartmann og
Hans Ulrik

Lær at spille

KLARINET

t)
en (klaver)
as)
rommer)

NYHED
SANSELØS
OVERGI’R MIG LANGSOMT
BJØRNSKOV VI ER HELTE
MARIE KEY UDEN FORSVAR
SHAKA LOVELESS IKKE MERE TID

JULIE MARIA & SØREN HUSS
MADS LANGER

ARRANGERET AF
LINE GROTH

JUST SING IT! 1

5 rytmiske korsatser på dansk
ARRANGERET AF LINE GROTH

Første bind i en ny serie af
rytmiske arrangementer for
blandet kor.

Kinesisk ordsprog

hvorfor og hvordan?

5 RYTMISKE
KORSATSER
PÅ DANSK
FOR SATB & SSATB

UDKOMMER JANUAR 2017
Vejl. pris kr. 99,00

… relation, kommunikation, motivation
og præstation i musikskoleundervisningen

Har du øvet dig?

tion til mange af musikundervisningens helt

NYHED

POP.DK

JUST
SING
IT!

Julie MAriA & sØren huss
SANSELØS
MADs lAnger
OVERGI’R MIG LANGSOMT
BJØrnskoV
VI ER HELTE
MArie keY
UDEN FORSVAR
shAkA loVeless
IKKE MERE TID

Jens Hartmann og Hans Ulrik
LÆR AT SPILLE KLARINET
Vejl. pris kr. 199,00

te CD kan musikken, som er indspillet til bogen, også scannes via en QR-kode.

Hans Ulrik (f. 1965), saxofonist og komponist.
Studier ved Berklee College of Music. Har undervist ved landets rytmiske konservatorier, turneret
i Danmark og udlandet og udgivet en række cd’er
med egen musik.

LÆR AT SPILLE KLARINET indeholder melodier, duetter, øvelser og introducerer basale musikalske begreber. Melodierne er primært fra den
danske sangskat – herunder flere i nye arrangementer.
Bogens forfattere, hans ulrik og Jens hartmann, har desuden komponeret nye melodier i forskellige stilarter.
til bogen hører en cd. her kan du lytte til alle melodierne og selv spille
med. udvalgte numre på cd’en findes i en play-along-version, hvor du har
mulighed for at improvisere.

Jens Hartmann (f. 1973), saxofonist og underviser. Uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i
musik. Studier ved Berklee College of Music. Har
gennem ﬂere år undervist på musikskole, i folkeskole og i gymnasieskolen.

CD

e

vedla

gt

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

Lær at spille

SAXOFON 2
alverdens melodier
& improvisation
2

cd’er
vedlagt

WH32709
ISMN 979-0-66134-039-3
ISBN 978-87-598-3669-9

se mere på

21/10/16 15.12

NYHED

webshop.ewh.
dk

Linda Lehun

Kassen indeholder

MUSIKbOGEN

•

bOG: Vejl. pris kr. 99,00
KASSE: Vejl. pris kr. 499,00

•

MusikBogen omfatter en
række materialer der introducerer grundlæggende temaer og
•
begreber inden for musikteori
•
og -historie: nodesystemet,
tonearter, symfoniorkesteret,
•
musikhistoriske perioder og
markante komponister.

MUSIKSKOLEN 16-end.indd 1

genneMillustreret
læreBog i farver der også
kan købes separat
4 plAncher med nodernes
navne, pause- og nodeværdier, komponister og
symfoniorkesteret
4 kortspil
30 kort med portrætter af
centrale komponister
cD MeD seks sAnge
der er skrevet specielt til
lærebogen

Sangbogen greateSt

SANGBOGEN
GREATEST
indeholder de 250 bedste sange
fra sAngBogen 1-4 inden for
kategorierne
DANSK POP·ROCK·bEAT
DANSKE EVERGREENS
UDENLANDSK POP·ROCK·bEAT
UDENLANDSKE EVERGREENS

Becifret melodilinje med
underlagt tekst.
Vejl. pris kr. 449,00 (inkl. moms)
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Kulturby

Aarhus Musikskole
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Livstemaer som ”rødder”, ”søgen” og ”uro” vil blive kreativt udforsket på Aarhus Musikskole. En række
børnekulturelle projekter sætter ni forskellige livstemaer i fokus. Børn og unge får lov til at sætte deres præg på projekterne, og i 2017 kommer der et helt særligt produkt ud af arbejdet. Aarhus Musikskole skal i samarbejde med andre kulturinstitutioner i region Midtjylland stå for børnekulturåbningen
i forbindelse med kulturhovedstadsåret: ”Flaskepost til fremtiden” hedder åbningseventen, som er
skabt til, med og for børn. Musikskolens børnekulturprojekter bygger på en udviklingsmetode, som
kaldes ”trædesten”: Trædesten lægges år efter år med et mål om at udvikle musik- og kulturskolerne i
regionen igennem samskabelser på tværs af kunstarterne.
Af Duygu Arikan
cand.mag. i Kultur og Formidling
I ordet ”trædesten” ligger gentænkning skridt for skridt:
Man søger indsigt, afsøger, opsamler, bliver klogere,
tilretter og prøver igen fra projekt til projekt. Hver sten er
mulighedernes og drømmenes mødested, hvor børn og
unge vender vante forestillinger og selvfølgeligheder på
hovedet.
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Børns udtryk på tværs af kunstarter
Gunnild de Ridder, som er projektleder på Aarhus Musikskole, brænder for at få kunstarter til at mødes i børnekulturprojekter, og denne passion bliver en realitet igennem hjemmesiden Flaskeposter.dk, som i 2020 vil være
Musikskolens færdigudviklede koncept til brug af alle,
der interesserer sig for at samskabe på tværs af kunstarter. Gunnild er særligt interesseret i børnenes tilgang til
at udtrykke sig med de forskellige kunstarter. De er ikke
nummer 6 • 2016 • Musikskolen

så optaget af, om det er musik, teater
eller billedkunst; for dem hænger det
hele sammen, og for Gunnild er det interessant at finde ud af, hvad disse forskellige kunstarter kan udtrykke: ”Kunst
er udtryk for forskellige følelser, som
bliver sat ind i forskellige rammer, og
det er superspændende at arbejde med
børn på grund af deres intuitive tilgang,
hvor det sanselige kommer i spil”.
Trædesten skaber samskabelser
Trædestensmetoden, som danner
grundlaget for Aarhus Musikskoles
årlige projekter, bygger på en japansk
trædestensfilosofi, hvor hver sten er
nøjsomt lagt, så den sender blikket i en
bestemt retning. Blikretningen sætter
fokus på bestemte elementer i omgivelserne i en æstetisk relation til den tidligere stens blikretning og næste skridts
potentiale. Denne udviklingsmetodes
fokus er på børn og unges samskabelser/samproduktioner igennem årlige
projekter, hvor der år efter år lægges en
trædesten. Den første trædesten blev
lagt i år 2000 og trædesten vil fortsat
blive lagt efter færdigudviklingen af
konceptet i 2020: Musikskolen vil altså
blive ved med at udvikle børnekulturelle
projekter med afsæt i konceptet Flaskeposter.dk. Trædesten udfordrer kunstbegreber og forestillingen om, hvad børn
og unge kan og vil.
Plads til mangfoldighed
Mangfoldighed er trædestenenes
styrke, og alle opfordres til at bidrage:
Alle har en mening om, hvad de ni
livstemaer (Rødder, Drøm, Uro, Frys,
Søgen, Opgør, Afsked, Håb og Begyndelse) betyder eller hvordan de kan
fortolkes. I livstemaet ”Håb” kommer
mangfoldigheden særligt til udtryk: Til børnekulturåbningen i 2017 vil den dansk/tyrkiske sanger Luna Ersahin give
liv til dette tema med en sang om håb. Foreløbigt har der
været god respons fra de børn og lærere, som har været
en del af projekterne. Folkeskolelærerne mener, at der er
en masse læring i denne arbejdsmåde.
Christian Kraglund, lærer på Aarhus Musikskole og MGKØ koordinator, er med til at udvikle børnekulturprojekterne sammen med Gunnild de Ridder: ”Man skaber
nogle rammer og prøver derefter at give slip og så se på,
hvor det fører hen. Vi forsøger at være fluen på væggen,
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og det er en spændende proces, for nogle gange bevæger børnene sig i en retning vi overhovedet ikke havde
forestillet os fra start”.
Ekstraordinær forestilling i 2017
I øjeblikket er fokus rettet mod børnekulturåbningen.
”Flaskepost til fremtiden” finder sted d. 20. og 21.
januar 2017. I forestillingen kan man opleve et klassisk
ungdomsorkester i dialog med dans, visualiseringer, fortælling og artisteri. 7
Læs mere om projektet på www.flaskeposter.dk ■
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Sampension

Få en større pension – uden at spare mere op
Har du mere end én opsparing til pension, kan det betale sig at samle dem ét sted. For sparer du blot
få hundrede kroner om året i omkostninger, kan det blive til mange tusinde kroner ekstra til pension.
Gennem et helt arbejdsliv vil du typisk skifte job
mere end én gang. Til et
nyt job hører ofte en ny
pensionsordning – men
hvad gør du ved den
Af Ole B. Tønnesen,
gamle ordning?
kundedirektør, Sampension
Langt de fleste lader
blot deres gamle pensionsordning stå, og nogle glemmer den ligefrem. Det
kan komme til at koste den dag, man går på pension.
For især små opsparinger kan ende med at ”æde sig selv
op”, fordi de årlige omkostninger ikke er højere end det
afkast, der er på ordningen Og så er opsparingen væk
den dag, du går på pension. Dette problem kan undgås,
hvis du samler dine pensionsordninger i din nyeste pensionsordning. For så betaler du kun omkostninger ét sted.
”Vi ved, at mange undervisere og musikudøvere har skiftende jobs og derfor kan ende med at have deres pensioner stående flere steder. Hver gang man skifter job, bør
det også være anledning til at få kigget på pensionsordningen og bruge de rådgivningstilbud, der følger med”,
siger kundedirektør Ole B. Tønnesen fra Sampension.

?
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Sådan gør du
Ønsker du at få samlet dine pensioner, skal du
gøre følgende:
1. Log ind på pensionsinfo.dk med din NemID.
2. Her får du et overblik over alle dine pensionsordninger.
3. Noter police-numrene på de ordninger, du
gerne vil flytte ind på din nyeste ordning.
4. Ved jobskifte fra et andet arbejdsområde,
kan du kontakte dit nuværende pensionsselskab og få dem til at hjælpe dig med en
overførsel.
5. I Sampension har du mulighed for via selvbetjening at overføre tidligere pensioner.
For at komme i gang skal du logge ind med
din NemID

Hvad kan omkostningerne blive til?
En beregning fra Sampension viser, at sparer du blot 500
kr. om året i omkostninger, kan besparelsen over 20 år
blive til 25.000 kr. ekstra på din pensionsordning.
”Ofte har vi danskere mest fokus på at få et godt afkast
– men glemmer at se på omkostningerne. For selv om besparelsen på kort sigt ikke synes af meget, kan den have
stor betydning på langt sigt”, siger Ole B. Tønnesen. Han
pointerer samtidigt, at det altid er en god ide at se kritisk
på de omkostninger, både pensionsselskaber og banker
tager sig betalt for. For der kan være stor forskel. ■

Stillingsannonce

Esbjerg Kommune søger hele tiden dygtige og
engagerede medarbejdere.

Afdelingsleder for rytmisk musik ved
Esbjerg Kulturskole
Islandsgade 50, 6700 Esbjerg
Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2017.
Vil du være med til at skabe et levende rytmisk miljø se mere på Kulturskolen.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
kulturskoleleder Jan Rohde Pedersen på tlf. 7616 6501.
Ansøgningsfrist: 16. februar 2017

Se mange flere jobannoncer
www.esbjergkommune.dk/job
Mere om livet i Esbjerg
www.nyiesbjerg.dk • www.esbjerglive.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.

Sygemeldt på grund af stress
Hvis du er sygemeldt af stress på arbejdet, skal du straks
kontakte din praktiserende læge for at få hjælp og for at
få undersøgt dine symptomer. Du skal have afklaret, om
det er stress, som har udløst dem, eller om du fejler noget
andet. Samtidig bør du kontakte din tillidsrepræsentant eller
arbejdsmiljørepræsentant, så de ved, at du er sygemeldt på
grund af stress og for at høre, om arbejdspladsen har særlige tilbud til stresssygemeldte f.eks. har de fleste kommuner
tilbud om psykologbistand til stressramte. Derudover kan
det anbefales, at du er åben overfor ledelsen således, at de
også får en reel mulighed for at hjælpe.
Krav om retningslinjer på arbejdspladsen
I henhold til § 9 i aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (KL/Forhandlingsfællesskabet) skal der i kommunernes MED-udvalg /SU aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og
håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.
Det fremgår af aftalen, at tiltagene for at forebygge, fjerne
eller reducere stress både kan være kollektive og individuelle. Endvidere skal kommunen indhente sagkyndig bistand,
hvis de ikke allerede råder over den nødvendige sagkundskab med henblik på at sikre et fuldt forsvarligt arbejdsmiljø.
Når retningslinjerne er fastlagt, og tiltag mod stress er
gennemført, bør disse i øvrigt gennemgås regelmæssigt for
at vurdere, om tiltagene stadig er tilstrækkelige og nødvendige. Din arbejdsplads skal altså have retningslinjer for
arbejdsbetinget stress.
Gode råd under din sygemelding
Stressreaktioner er meget forskellige fra person til person,
så det er vanskeligt at give gode råd, der kan omfatte alle.
Nogle har brug for fred og ro, andre har brug for at tale
meget om situationen. Nogle har endvidere gavn af medicinsk behandling, andre har det ikke. Gode råd til alle
stressramte er dog f.eks. at få frisk luft og motion hver dag,
få en god søvn og stabil døgnrytme, lav kun det du har lyst
til, tal åbent om din stress, hold kontakt med din læge, få
behandling eller samtaler f.eks. hos egen læge, psykolog
eller stressklinik.
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Sygefraværssamtaler og tilbagevenden til arbejdet
Din leder har pligt til indkalde dig til en sygefraværssamtale senest 4 uger efter din første sygedag, så I kan drøfte,
hvornår og hvordan du eventuelt har mulighed for at starte
igen. Hvis du under en sygemelding ikke mener, du kan
vende tilbage til jobbet inden for 8 uger, kan du bede din
leder om at få en fastholdelsesplan, der beskriver hvordan
og i hvilket omfang, du kan starte på arbejde igen. Det kan
anbefales, at du tager en bisidder med til samtalerne, f.eks.
din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvis
dit helbred ikke kan klare at deltage i samtalen, skal du
ikke melde afbud uden din læges opbakning hertil, da du
i udgangspunktet er forpligtet til at deltage i sygefraværssamtaler.
I forbindelse med længerevarende sygefravær kan det være
hensigtsmæssigt, hvis du og din leder udfylder en mulighedserklæring der beskriver, hvordan, hvor meget og med
hvilke skånehensyn du i givet fald kan starte igen. Din egen
læge skal udfylde den sidste del af erklæringen sammen
med dig og returnere den til din leder. Din leder får derved
lægens faglige vurdering af jeres forslag til, hvordan du kan
blive fastholdt i dit job.
Der er erfaring for, at en god model for tilbagevenden efter
stress er, at man trapper langsomt op, dvs. begynder med
reduceret antal arbejdsdage og/eller med reduceret daglig
arbejdstid. Først trapper du op på det antal dage, som du
arbejder, og senere trapper du op til fuld daglig arbejdstid. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at starte med
rutineprægede arbejdsopgaver og undgå opgaver, der kræver et stort overblik, koncentration, eneansvar og deadlines.
Du har således mulighed for at blive delvist raskmeldt i det
antal timer, som din læge skønner, at du kan magte, for
derved langsomt at trappe timeantallet op. Det er i øvrigt
vigtigt, at der er en løbende dialog mellem dig og din leder
i opfølgningsforløbet, og at der bliver fulgt op på, hvad der
er aftalt både arbejdstid og opgaver.
Du kan hente nyttig information og vejledning om stress på
www.arbejdsmiljoweb.dk, www.lederweb.dk eller ved at
kontakte DMpF’s sekretariat. ■
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Forslag 2: Figurer med løftede arme

Musik Før Ni
Kursus i musik med børnegrupper
i alderen 5-9 år.
Kursusholdere:
- Ida Marie Skydsgaard; ”Kreativitet i Musikundervisningen”
- Christina Abildgaard; ”Relationel Klasserumsledelse i Musiklokalet”
- Else Marie Okkels; ”Kan du få øre på musikken?, metoder til aktiv
musiklytning”
Dato: 2
 7.01.2017 kl. 16-19 og 28.01.2017 kl. 11-15.45
Sted: G
 ladsaxe Musik- og billedskole, Telefonvej 8, 2860 Søborg
Info og tilmelding på

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

www.musikforni.dk

