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Leder
Ole Helby

Kunststøttesystemet ændres

Foto: Stig Nørhald

Statens Kunstråd nedlægges
Regeringen og alle folketingets partier er blevet enige om
en reform af det statslige kunststøttesystem.

om kunstmiljøerne og kunststøttens praktiske virkemåde,
som de kunstfaglige organisationer besidder.

?

Forud er gået en høringsrunde og mange diskussioner om Regeringen og folketingets partier har således besluttet at
anbefalingerne fra det kunststøtteudvalg, som tidligere ”slanke” strukturen uden at give køb på de grundlæggende
kulturminister Per Stig Møller nedsatte. Kunststøtteudvalgets principper. Det sker ved at sammenlægge Statens Kunstråd
hovedkonklusion bestod i et forslag om at samle alt råds- og Statens Kunstfond til en fælles bestyrelse for hele kunstog udvalgsarbejde og alle administrative funktioner
støttesystemet, som fortsat kommer til at bestå af
under et nyt kunstinstitut. Tanken var, at
to adskilte søjler af fagudvalg for henholdsvis
medlemmerne til Statens Kunstfond og
legatstøtte og projektstøtte. Det nuvæStatens Kunstråd ikke længere skulle
rende fagudvalg for musik videreføres
udpeges af ministeren og de kunsteksempelvis som et projektstøtteudfaglige miljøers repræsentanter,
valg i den nye struktur. Den nye fæl"Man har besluttet
men ansættes. Som konsekvens
les bestyrelse kommer til at hedde
at lave en reform af kunstheraf anbefalede kunststøtteudStatens Kunstfond, og dermed fik
støttesystemet, som ikke
valget at nedlægge repræsenStatens Kunstråd, som blev oprettantskaberne for Kunstfonden
tet i 2003, en ganske kort levetid.
bryder med hverken armsog Kunstrådet.
Det samme gælder for Kunstrålængdeprincippet eller den
dets repræsentantskab, som nu
demokratisk funderede
sammenlægges med repræsentantEn så voldsom centralisering ville
skabet for Statens Kunstfond.
have svækket kunststøttesystetradition"
mets demokratiske legitimitet i beDMpF havde gerne set en mere markant
tydelig grad. Herudover ville forslaget
opblødning af det meget centralistiske og
have medført en øget bureaukratisering af
bureaukratiske kunststøttesystem, som så dagens
kunststøttesystemet i en situation, hvor det, der
er behov for, er en fladere organisationsmodel, som giver lys i 2003. De udvalg, der nu bliver til projektstøtteudvalgene
det omkringliggende samfund og kunstmiljøerne større inden for kunsthåndværk og design, billedkunst, musik,
mulighed for at forstå, hvordan kunststøtten i Danmark litteratur og scenekunst ville have stået stærkere og mere
handlekraftige med en større selvstændighed og faglig forfungerer.
ankring i de respektive kunstfaglige miljøer.
Regeringen og folketingets partier har fornuftigvis langt hen
af vejen valgt at se bort fra kunststøtteudvalgets grundlæg- Alligevel må vi anerkende, at det nye reformerede kunststøtgende anbefalinger. I stedet har man besluttet at lave en tesystem, der træder i kraft pr. 1. januar 2014, bliver mere
reform af kunststøttesystemet, som ikke bryder med hverken sammenhængende og gennemskueligt end det nuværende.■
armslængdeprincippet eller den demokratisk funderede
tradition, hvor man inddrager den meget omfattende viden Se mere på www.dmpf.dk under Musikpolitisk fokus.
modus: juli 12
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FotoS: Torben Mougaard

Samarbejde giver gevinst
På Assens Skole har musiklærere i samarbejde med lærere fra Assens Musikskole undervist i hørelære i 0.-2.klasse og Spirekor i 1. og 2. klasse igennem 4 år. Begge fag er obligatoriske. Resultatet
for lærerne er inspiration, vidensdeling og gensidig respekt. Børnene bliver udstyret med en grundlæggende musikforståelse og et sæt velstimulerede musikører.
Sangen kan høres gennem døren
ind til musiklokalet på Assens Skole;
en folkeskole i Assens kommune
på Vestfyn, hvor der gøres noget
ekstra ud af sangundervisningen i
de små klasser. Inde i lokalet står
Rikke Barsøe Florens, musiklærer
Af Torben Svane
fra den kommunale musikskole,
Christensen
sammen med Brita Leth, musiklærer på skolen, i rundkreds med én
af skolens to 1. klasser.
Børnene sender et klap rundt i rundkredsen, mens de
synger. En øvelse i hørelære. En dreng proklamerer, at
han er sulten, og at han skal op og spise, når undervisningen er slut. Sulten vinder over koncentrationen, men
Rikke Barsøe Florens får hurtigt fanget den igen.
– Lukas, du er for sej!
Alle de andre børn kigger på Lukas.
– Du gør det med lukkede øjne. Det er rigtig svært, både
at skulle synge og sende klappet videre. Skal vi prøve det
alle sammen?
– Jaaaa!!!, lyder det fra eleverne, og sulten er fortrængt
af fornyet interesse for sangøvelsen – nu med lukkede
øjne.
I pausen inden skolens anden 1. klasse kommer til undervisning, fortæller de to undervisere om samarbejdet, der
begyndte for fire år siden.
– Det, at vi har timer sammen, gør, at vi kommer til at
lære musiklærerne fra musikskolen godt at kende. Det
har også gjort, at gruppen af musiklærere her på skolen
er blevet mere sammentømret, siger Brita Leth.
Set med musikskolelærerens øjne betyder samarbejdet
bl.a., at børnene får interesse for og forståelse af musikundervisning i en meget tidlig alder.
– Børnene får en sangmæssig base, og vi vil jo gerne
have, at de skal gå videre med musikken, når de bliver
større, siger Rikke Barsøe Florens.
modus: juli 12

At der er tegn på, at dette mål ikke er urealistisk, kan
aflæses på det gratis kortilbud, som musikskolen har
oprettet for elever i 3. og 4. klasserne.
– Sidste år var der seks elever, nu er der femogtyve.
De to lærere fortæller, at eleverne bliver bevidste om
nodebilleder og deres egne stemmer, og at det smitter
af på musikundervisningen, når de kommer i de større
klasser.
– De er hurtigere til at lære at spille et instrument, fordi
de har fået et grundlæggende niveau inden for hørelære
og allerede kender de udtryk, vi bruger, siger Brita Leth.
Lærere lærte at synge
Samarbejdet mellem lærerne fungerer også rigtig godt,
selv om de kommer med forskellige forudsætninger

8

Rikke Barsøe Florens (t.v.), musiklærer fra Assens Musikskole
laver i et samarbejde med Brita Leth, musiklærer på Assens
Skolen, sangundervisning for elever på skolen. Det får begge
parter noget ud af.
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8 – Der ikke så mange ressourcer til musikundervisningen
på skolen, og vi er vant til at have store hold. Rikke er
nok bedre musisk, fordi hun er konservatorieuddannet,
men så kan hun lære noget om, hvordan man håndterer
undervisning af flere elever på en gang, siger Brita Leth,
der fortæller, at der i begyndelsen var en smule skepsis
fra de andre musiklæreres side.
– Vi er jo vant til, at der er mange ideer, og vi skal se, om
det bliver til noget, før vi tror på det; men det blev til noget, og nu er der stor begejstring blandt lærerne, der har
været på sangkursus hos sangundervisere fra musikskolen.
Vi har lært at bruge vores stemmer bedre og lægge sangene højere op, så vi rammer børnenes stemmeomfang,
siger Brita Leth.
En anden fordel ved samarbejdet er, at der sker en helt
anden idéudvikling, når man har en medunderviser med
en anden baggrund at sparre med.
– Der er en dynamik, og vi udvikler hele tiden nyt materiale til brug for undervisningen. Blandt andet forskellige
spil til brug i hørelæreundervisningen, siger Rikke Barsøe Florens, som fortæller, at der tages udgangspunkt i
metodikken Music Mind Games.
Sangundervisningen har også vist sig at være gavnlig i
forhold til at inkludere de børn, de på Assens Skole kalder

”labyrintbørn”, altså børn, der har nogle udfordringer,
der gør vejen til målene længere og som derfor går i en
specialklasse. Nogle af disse børn har deltaget i Spirekoret, hvor der også sniges noget hørelæreundervisning ind.
– Mange af dem er jo fagligt på niveau eller over de
andre elever, når det kommer til sang og hørelære, siger
Rikke Barsøe Florens, og hun bliver suppleret af Brita Leth:
– Det var også rigtig godt at se, hvordan børnene fra
normalklasserne opdagede, at de kunne noget. Vi sætter
også 1. og 2. klasserne sammen på tværs, så de store og
små kan lære af hinanden.
Seriøst signal til forældre
Eleverne i 2. klasse får lektier for. De får altid et farvet
ark med hjem med de rigtige svar, så forældrene har en
chance for at hjælpe, selv om børnene ikke kommer fra
”et hjem med klaver”.
Ja, det kan da godt være, at nogle af eleverne snyder
lidt og lurer svaret, men det gør ikke noget, da de jo får
det repeteret, også selv om de ”snyder”. Det vigtigste er
at signalere til forældrene, at vi tager det her seriøst, og
at det ikke bare er en fritime for deres børn, når de har
hørelæreundervisning og kor.
– Vi har da også fået gode tilbagemeldinger fra forældrene, siger Brita Leth, som holder et vågent øje med

De to musiklærere har selv udviklet materiale
til deres undervisning – blandt andet med
inspiration fra metodikken Music Mind Games

6
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børn, der viser ekstra stor interesse for musik eller som
ville have rigtig godt af at beskæftige sig mere med musik. I de tilfælde kontakter hun forældrene og opfordrer
dem til at melde barnet ind i musikskolen.
Rikke Barsøe Florens kører turnus i de forskellige klasser,
så skolens musiklærere til sidst er klædt på til selv at køre
undervisningen.
Eleverne i 0. til 2. klasse har fået en ekstra musiktime
om ugen, der bliver brugt på hørelæreundervisning, og
Spirekoret har man fra skolens side valgt at gøre obligatorisk. Assens Musikskole håber at kunne udbrede denne
kombination af hørelære og Spirekor til alle større skoler
i kommunen i en turnusordning i fremtiden. ■

Bedre stemmer til drengekor
Mange års indsats med sangundervisning
giver drenge, der er meget mere parate, når
de begynder i koret Syngedrengene i Assens.
Af Torben Svane Christensen

– Når jeg tidligere fik nye medlemmer til koret, var de
ikke så velstimulerede rent musikalsk, og i stedet for
at tage dem ind, når de er yngre, kom vi på den ide at
stimulere musikundervisningen i skolen, siger korleder
Finn Pedersen.
Han så for nogle år siden en udfordring i at sikre gode
stemmer til koret i fremtiden. Derfor var der brug for
at styrke rekrutteringsgrundlaget.
Den største skole i Assens var med på ideen, og Assens
Musikskole ville gerne stille lærere til rådighed.
– Vi var tre offentlige institutioner, der kunne se en
god ide i at give børnene en bedre kulturel ballast, så
de måske fik lyst til at synge i kor eller lære at spille et
instrument, siger Finn Pedersen og fortsætter:
– Målet var at lære børnene det musikalske alfabet.
De er bedre rustede og niveauet er højere nu, når jeg
møder dem i koret. Vi kan gå hurtigere frem og på et
højere niveau.
Finn Pedersen fortæller, at der er lidt flere, der vælger
korsang, og langt de fleste kan synge rent, når de
kommer til korprøve. Der er også flere piger, der

vælger kor, og han tror, at der på sigt er basis for et
pigekor på et højt niveau i Assens Kommune.
I ministerens ånd
I kulturministerens nyeste rapport om musik og kultur,
peger ministeren på, at folke-, musik- og kulturskoler
skal samarbejde i langt højere grad.
– Det er vores samarbejde et godt eksempel på. Det er
et kulturelt dannelsesprojekt, for hvis du ikke har en
bredde, kan du heller ikke lave en elite. Så mange børn
som muligt skal have mulighed for at udøve musik uafhængig af forældrenes økonomiske formåen, siger han.
Drengekoret Syngedrengene i Assens er med i et
landsdækkende projekt med seks millioner kroner i
ryggen fra Det Obelske Familiefond, som de næste tre
år vil skabe syv kraftcentre med det formål at styrke
sang- og korkulturen i hele landet.
– Det betyder, at vi opgraderer os pædagogisk også i
støttefag som undervisning i solosang, og jeg er blevet guidet af coaches til at opbygge en mere professionel kultur omkring koret, siger Finn Pedersen.
De syv sangcentre skal etableres i og omkring Nordjylland, Herning, Aarhus, Haderslev/Sønderborg,
Esbjerg, Odense/Assens/Faaborg-Midtfyn og Roskilde.
Alle sangcentrene tager udgangspunkt i eksisterende
sangmiljøer, som med projektet nu skal professionaliseres og udbredes i samarbejde med kommuner,
skoler og erhvervsliv. ■
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NYHED
BØRNENES
FAVORITTER 2

Børnenes
Favoritter 2
Vejl. pris kr. 199,00
(inkl. moms)

Redigeret af Linda Lehun
Illustreret af Anne Lassen

Børnenes Favoritter 2
følger succesen op fra
første bind i serien, og
Linda Lehun præsenterer
her yderligere 132 sange,
som henvender sig til
sangglade børn og deres
voksne.
Børnenes Favoritter 2
kan ligesom første bind
bruges både derhjemme
og i skolen.
Med sit brede repertoire spændende fra den
danske salmeskat og Jens
Vejmand til Jutlandia og
Postmand Per og med
sangskrivere som Sigurd
Barrett, Carl Nielsen,
Halfdan Rasmussen og
Kim Larsen henvender
sangbogen sig både til de
små og de større.
Anne Lassen har illustreret. Becifret melodilinie
med tekst.

Tormod Vinsand

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

Jazzbecifring på klaver
Vejl. pris kr. 229,00 (inkl. moms)
Bog (spiralryg) med cd
Jazzbecifring på klaver afstikker en stribe retningslinjer, som kan afmystificere
processen melodi + jazzbecifring. Den
vedlagte cd indeholder samtlige numre i
bogen – indspillet af forfatteren selv.

Lær at spille

SAXOFON 2
alverdens melodier
& improvisation

Jens Hartmann og
Hans Ulrik

Lær at spille
saxofon 2
Vejl. pris kr. 259,00
(inkl. moms)
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cd’er
vedlagt

Vedlagt bogen er to
cd’er
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Sangen får vinger
Et samarbejde mellem Assens Musikskole, skoler og kirker i kommunen
giver børn helt ned i de mindste klasser mulighed for sangundervisning.

Af Torben Svane Christensen

8 Sangen har gode kår i Assens. Lærere fra Assens Mu-

sikskole og skoler i byen samarbejder om at hæve det
musikalske niveau hos børnene.
I fire år har projekt ”Musik i Børnehøjde” været med til
at udvikle et bedre kendskab til alt, hvad der har med
noder, rytme og puls at gøre, hos børn helt ned i 0.
klasse. Det begyndte som et uformelt samarbejde, hvor
målet var at højne elevernes musikforståelse og musikalske parathed ved slutningen af 2. klasse.
– Der er en kollegial synergi mellem musikskolen og
skolerne, der giver en masse god energi. Vores musiklærere networker og får det til at hænge sammen, siger
Niels Thåstrup, leder af Assens Musikskole, der
understreger, at det ikke handler om at fostre
kandidater til konservatoriet.

– Det er ikke et elitært projekt. Det er for at skabe en
større bredde med et usædvanligt frugtbart samarbejde,
siger han.
Der har været kørt et pilotprojekt på Assens Skolen, og
resultaterne har været så gode, at Niels Thåstrup nu
tænker større.
– Det er min drøm, at det kan spredes ud til andre skoler
i kommunen, der gerne vil være med. Resultatet er meget klart. Børnene bliver bedre til at synge. Det har givet
en sangglæde, og de synes, det er sjovt at lave ”lektier”,
når det har med sangteori at gøre, siger han.
Om den øgede fokus på sang og musik i de mindste klasser også vil give flere elever i musikskolen, er der ingen
beviser på.
- Vi har endnu ikke kunnet aflæse, om det giver
en større tilgang til musikskolen, men det er
en langsigtet tankegang, og det skal også nok
komme, når for eksempel elever fra 0. klasse
bliver så gamle, at de kan vælge kor eller
instrument, siger Niels Thåstrup.
Der er oprettet et spirekor i Vissenbjerg Kirke,
hvor børn fra Vissenbjerg Skoles 2. klassetrin synger.
Den idé kunne udbredes til andre steder i kommunen. ■
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Musikkonference

Tre ministre:

Vi vil styrke
musikundervisningen
Af Dan
Johnsen

Alle sejl var sat, da Kulturministeriet sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning
og Ministeriet for Forskning, Innovation, Videnskab og Uddannelse afholdt konference
om perspektiverne for en styrkelse af musikundervisningen i folkeskolen. Konferencen fandt sted som opfølgning på regeringens musikhandlingsplan, og handlede om
vigtigheden af at styrke musikundervisningen, om fornyelse gennem samarbejde, om
barrierer og mulige løsninger.

På konferencen præsenteredes gode og visionære
eksempler på nye og anderledes måder for tilrettelæggelse af musikundervisning. Der blev blandt andet peget
på samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler og
mellem musikkonservatorier og læreruddannelserne som
nogle farbare veje.
Konferencen orienterede om samarbejdskonstellationer
mellem folkeskole/musikskole, og drøftede mulighederne
for at bringe interessenterne tættere sammen, ligesom
der blev afholdt workshops om udvalgte emner.
Tre ministre fra tre nært knyttede ressortområder var til
stede for at tilkendegive regeringens vilje til at styrke musikundervisningen: kulturminister Uffe Elbæk, minister
for Børn og Undervisning Christine Antorini og uddannelsesminister Morten Østergaard.
Kulturminister Uffe Elbæk konstaterede i sin velkomst, at
de forsamlede havde stor faglig viden, kompetence og
personlige erfaringer indenfor konferencens emner og
problemstillinger.
Uffe Elbæk opfordrede kulturinstitutionerne, bl.a.
musikskolerne og konservatorierne, til i højere grad at
samarbejde med folkeskolen om musikundervisningen.
”Kreativitet er en af vores afgørende ressourcer. Her
spiller musikundervisningen i folkeskolen en stor rolle,
fordi musikken er med til at fremme indlæring og sociale
kompetencer hos børnene. Musik åbner for kreativitet og
social opfindsomhed, og det har vi i den grad brug for”,
sagde ministeren.
Uffe Elbæk fortsatte: ”Det er vigtigt, at få sat fornyet fokus på musikundervisningen”. Kulturministeren nævnte
nogle af de vigtige områder, hvormed hans eget mini-

10

sterium kan bidrage til en positiv udvikling; musikkonservatorierne, landsdelsorkestrene, musikskolerne samt de
øvrige kulturinstitutioner.
En vigtig konference
Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini,
sagde: ”I er på en vigtig konference – på det helt rigtige
tidspunkt!” – og opfordrede deltagerne til at komme
med indspil til den kommende folkeskolereform, hvor det
bl.a. er tanken at styrke de praktisk/musiske fag i udskolingen, samt styrke sammenhængen mellem de praktisk/
musiske fag og de øvrige fag i folkeskolen.
Uddannelsesminister Morten Østergaard fremlagde en ny
reform af læreruddannelsen, som vil styrke musiklæreruddannelsen og gøre det lettere at blive musiklærer.
Hvad kan I bidrage med ..?!?
I sin afrunding af dagen betonede kulturministeren, at
konferencen skal ses som en markant udmelding fra tre
ministerier, der står sammen om at sætte fuldt fokus på
styrkelse af musikfaget, og et tegn på regeringens ambition om et tæt samspil med musiklivet.
”Samtalen starter nu, man får det man gi´r; kom med de
gode idéer!”
”Det betyder jo noget, når tre ministre påtager sig en
moralsk forpligtelse til en fælles opgave – det må I gerne
holde os fast på!”
Konferencen samlede godt og vel 200 fagfolk, repræsenterende bl.a. politikere, embedsmænd, forskere, komponister, tænketanke, folkeskoler, seminarier, gymnasier,
konservatorier, musikskoler og fagforeninger. ■
juli 12 : modus

Fotos: Klaus Holsting

Workshop 1: Kompetencer
Om læreruddannelsen, konservatoriernes rolle, samspil med professionshøjskolerne mv.
Panel: Professor Frede V. Nielsen, DPU, direktør Søren Bojer Nielsen, Tænketank for
Musikundervisning, lektor Signe Adrian, Professionshøjskolen Metropol, rektor Bertel
Krarup, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Workshopleder: fagkonsulent Søren Bechmann, Ministeriet for Børn og Undervisning

Workshop 2: Samarbejde
Om samarbejde mellem bl.a. musik/kulturskoler og grundskoler og mellem musiklivet og
grundskolerne. Perspektiver og barrierer.
Panel: Phd-stipendiat Finn Holst, DPU, kulturskoleleder Jan Jacobsen, koncertdirektør
Ebbe Høyrup, Levende Musik i skolen, Ole Faurschou, Holstebro Musikklasser og Mads
Bille, Den Jyske Sangskole
Workshopleder: Musikskolekonsulent Niels Græsholm, Kulturstyrelsen

Workshop 3: Musik i andre fag
Hvordan kan man bruge musik i andre fag? Erfaringer og forskningsresultater mv.
samt argumenter for effekten af musikundervisning på børns udvikling og dermed kompetencer i andre fag.
Panel: Lektor ph.d. Sven-Erik Holgersen Aarhus Universitet, hjerneforsker Keld Fredens, lektor i musik og pædagogik Inger
Ubbesen, Læreruddannelsen i Århus, kulturskoleleder Jan Rohde Pedersen, Esbjerg Kulturskole.
Workshopleder: Pædagogisk konsulent Jan Liin Jessen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Se mere om konferencen på http://kum.dk/nyheder-og-presse/kulturnyt/2012/juni/tre-ministre-vil-styrke-musikundervisningen/

modus: juli 12
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Tværfagligt projekt

Tekst & foto:
Michael
Tungelund

Tvær fagligt projekt

giver inspirerede lærere
og flere elever

Fredericia Kommune har netop gennemført et etårigt musikalsk og kreativt projekt, der bringer
faglærere i musik, bevægelse, billedkunst og historiefortælling i tæt samarbejde med pædagoger
fra byens institutioner. Til gensidig faglig inspiration og læring – og ikke mindst glæde for de
involverede børn.

Fakta om økonomi
og organisering
I forbindelse med projekt Det Kreative Team
købte Fredericia Kommunes institutionsafdeling
de fire undervisere fra Den Kreative Skole ind i
9,6 timer ugentligt svarende til en projektudgift
på kr. 138.000.
Forløbet bestod af to afstemnings/observationstimer, otte dobbeltlektioner af halvanden time,
fem dobbeltlektioner med læreren i konsulentrollen samt yderligere to afsluttende konsulentopfølgninger i det efterfølgende halve år.
Forløbet er blevet videofilmet i det omfang
det var muligt til fælles drøftelse samt dokumentation.

12

Som leder af en af Region Syddanmarks tre kulturskoler
konstaterer skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen med
stor tilfredshed, at et nyskabende samarbejdsprojekt
mellem Den Kreative Skole Fredericia og Fredericia Kommunens institutionsafdeling – her tæt ved projektafslutningen- kan notere sig en regulær succes.
– Tilbagemeldingerne fra skolens fire involverede lærere,
fra pædagogerne i de 8 daginstitutioner, fra børnene og
ikke mindst deres forældre er entydige: Projekt Det Kreative Team har gjort en stor forskel i børnenes udvikling
– og tilført de involverede undervisere og pædagoger en
ny indsigt og viden i såvel egne som andres fagområder.
Gensidig faglig læring
De fire faglærere, som udgør Det Kreative Team, har i
samarbejde med de udvalgte daginstitutioner, områdelederne og en pædagogisk konsulent under institutionsjuli 12 : modus

– Foruden at ville udfordre børnenes musikalske, sproglige og motoriske færdigheder i forhold til de gældende læreplaner
har der været et udtalt ønske om at skabe et forløb med en gensidig faglig læring mellem Den Kreative Skoles lærere og
pædagogerne i institutionerne, forklarer skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen om projekt Det Kreative Team.

afdelingen udviklet et koncept, der indenfor områderne
dans og bevægelse, billedkunst, musik samt fortælling
fokuserer på at udvide og udvikle børn og voksnes pædagogiske rum.

?

– Oskar har altid været tilbageholdende og genert, en lille ”flue på
væggen”, men han er virkelig vokset
af det her projekt, han er ikke nær
så genert mere, og nu udfordrer han
sig selv og er aktivt med.
Pia Skjold Green, mor til Oskar
på tre år, som i sin børnehave Voldly
har fået undervisning i bevægelse af
en lærer fra Det Kreative Team.

modus: juli 12

– Foruden at ville udfordre børnenes musikalske, sproglige og motoriske færdigheder i forhold til de gældende
læreplaner har der været et udtalt ønske om at skabe
et forløb med en gensidig faglig læring mellem Den
Kreative Skoles lærere og pædagogerne i institutionerne,
således at skolens lærere bidrager med deres faglighed
indenfor de respektive områder, samtidig med at pædagogerne bidrager med deres faglige overvejelser omkring
planlægning, udførelse og didaktiske overvejelser, forklarer Arne Gaardsted Jørgensen.
– Grundtanken er, at der arbejdes med at følge barnets
spor, så deres ideer og tanker aktivt bruges i forløbet.
Eksempelvis i dans og bevægelse ved, at de bevægelser,
børnene finder på, anvendes i en forestilling, der afslutningsvis opføres for børnenes forældre.
– Det har tillige været afgørende, at der var tale om et
projekt, som man i institutionerne efterfølgende selv
8
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Tværfagligt projekt

Arne Gaardsted Jørgensen

8 kunne overtage og ikke mindst videreføre. De enkelte
lærere har netop været to gange ude som konsulent på
de institutioner, hvor de underviste i efteråret, og med de
tilbagemeldinger, jeg allerede har fået, er jeg sikker på,
at det generelt vil lykkes institutionerne selv at tage over,
lyder skolelederens vurdering.
Flere elever, nye hold
Foruden det faglige og pædagogiske input har projektet
tilsyneladende også tilført Den Kreative Skole yderligere et
element, som Arne Gaardsted Jørgensen i forbindelse med
udviklingen ”ikke havde set komme”. Nemlig flere elever.
– Qua samarbejdet med institutionerne er vi som skole
blevet mere synlige blandt forældrene til børn i denne
aldersgruppe, og mange af disse har fået øjnene op for,
hvad de musisk/kreative udfoldelser kan gøre for deres
børn. Det har resulteret i, at vi har fået flere elever og
dermed har kunnet oprette nye hold i Musikalsk legestue
samt Legestue og Musikalsk Forskole – både her på Den
Kreative Skole og på skolerne ude i kommunen. Afgjort
en glædelig sideeffekt af et i forvejen vellykket projekt.
På spørgsmålet om projektet er stødt på problemer undervejs, lyder det efter en kort betænkningstid:
– Problemer? Nej faktisk ikke. Men som i alle andre
projekter er det en udfordring hele tiden at holde fokus

14

?

– ”Projekt ”Det Kreative Team” viser jo med
al tydelighed, hvilken styrke der ligger i de
kreative fag, og hvordan det kan udvikle én
som menneske at fordybe sig i fantasien,
i musikken, i det kropslige og i sanserne.
Og børnene i dette projekt har udviklet sig
både som individer og som en del af fællesskabet med de andre børn.
Jane Findahl, medlem af Fredericia Byråd,
formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg samt ditto for Kommunernes Landsforenings (KL) Børne- og Kulturudvalg.

på de mål, vi oprindeligt satte og følge op på dem, så vi
får det optimale udbytte. Men det er en disciplin, som
vi alle er kendt med – både lærerne, pædagogerne og
i Institutionsafdelingen – og noget der er forløbet uden
problemer. Og her har institutionsafdelingen været en
meget kompetent samarbejdspartner.
– Og når du spørger, hvordan jeg her så tæt på afslutningen har det med projektet, så er meldingen helt klar:
Det er svært at få hænderne ned, siger Arne Gaardsted
Jørgensen og smiler. ■
juli 12 : modus

Sara Lindhardt

Meget mere af den slags
– Både for børnenes og vores egen skyld skal vi fokusere meget mere på projekter a la Det Kreative
Team, siger rytmikpædagog og dansekoreograf Sara Lindhardt fra Den Kreative Skole i Fredericia.
Tekst & foto: Michael Tungelund

– Vi er generelt alt for tilbøjelige til at tænke sang, musik,
dans og andre kreative udfoldelser ind som særskilte
emner, men for især mindre børn hænger disse udtryksformer uløseligt sammen. Derfor er et projekt som Det
Kreative Team også en oplagt måde at arbejde med disse
emner på, siger Sara Lindhardt.
Som den ene af fire faglærere fra Den Kreative Skole
har hun det seneste års tid jævnligt haft sin gang på en
række af Fredericias daginstitutioner. Projekt Det Kreative
Team er et tværfagligt samarbejde mellem Den Kreative
Skole, Fredericia Kommune samt en række udvalgte
daginstitutioner, områdeledere og en pædagogisk konsulent under kommunens institutionsafdeling. Et projekt
der gennem dans og bevægelse, billedkunst, musik samt
modus: juli 12

fortælling fokuserer på at udvide og udvikle børn og
voksnes pædagogiske rum.
– Rent fagligt har det været fantastisk for mig at arbejde
på den her måde. Jeg føler mig utrolig inspireret af at bevæge mig ud over mine kendte rammer, og det at se mit
eget arbejdsfelt gennem andres øjne er både spændende
og udfordrende, forklarer Sara Lindhardt.
Udnytter forskelligheden
Gennem samarbejdet og dialogen med pædagogerne
fra de forskellige institutioner har hun blandt andet fået
fokus på sine egne arbejdsmetoder, ligesom hun har fået
fornyet indblik i, hvordan hun fremadrettet kan optimere
sin undervisning.
8
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... nyt fra

År-vågne viser · Erik SommEr og JESpEr
kallESøE

llESøE
EriK SommEr · JESpEr KA

År-vågne viser
er
13 sange om årstider og oplevels

Differentiering i musikundervisningen
... af Annelise Dahlbæk
Teoretisk og praktisk bog om, hvorfor og hvordan
undervisningsdifferentiering kan være et bærende
pædagogisk princip i musikundervisningen.
Bog. Gennemillustreret.
B-981. ISBN 978-87-7612-599-8. Kr. 260,-

Differentiering i musikun
dervisni
bog om, hvorfor og hvordan ngen er en teoretisk og praktisk
være et bærende pædago undervisningsdifferentiering kan
gisk princip i musikun
dervisningen.
Bogen henvender sig
til studerende og musiklæ
rere med interesse for at udvikle egen
praksisteori, dels gennem
perspektiver på differen
teoretiske
tieringsbegrebet, dels
gennem
bud på undervisningsd
konkrete
ifferentiering i praksis,
der konkretiserer,
hvordan en differentieret
undervisning i musik
kan inkludere
elevers forskellighed
i den heterogene klasse.
På baggrund af en præsen
tation og diskussion
af perspektiver på
differentieringsbegrebe
ts aktualitet i nutiden
anvises en variation
af differentieringsstrategi
er med henblik på musikfa
både for elever, der har
glig udvikling
faglige vanskeligheder,
og elever med
særlige forudsætninger.

Bogen er opdelt i to
dele. Første del beskrive
r og
levante perspektiver
på differentieringsbegrebe diskuterer ret. Anden del er en
konkret anvisning på,
hvordan de teoretiske
områder kan overføres til praksis med
fokus på:
• Improvisation
• Ekspressive aktivitet
er
• Puls og rytme
• It-baseret musikundervisni
ng

• Annelise Dahlbæk

Uddannet folkeskolelærer,
cand.pæd i musik og
generel pædagogik.
Lektor
på Læreruddannelsen.
Studievejleder. Konsule
nt
på forløb i folke- og musikskoleregi. Undervisning
i almen pædagogik og
psykologi på Det kgl.
danske Musikkonservatorium
og Rytmisk Musikkonservatorium. Oplægs- og kursusholder på folkesko
ler,
musikskoler m.m. Freelance udviklingskonsu
lent.
Tidligere udgivelser:
”Progression i musikundervisni
ngen” (2009), ”Organi
sering
af musikundervisningen”
(2009) og ”Evaluering
i musikundervisningen”
(2010), Forlaget Dansk
Sang, og medforfatter
på
Nielsen, B. (red.)(1998):
”Skolen begynder hjemme
”,
Borgen. Medforfatter
på
Gyldendals metodehåndbog (2012)
www.dahlbaek.dk

Differentiering i mus
ikundervisningen

Hæfte med eller uden cd

År-vågne viser
... Musik: Erik Sommer ... Tekst: Jesper Kallesøe
13 sange om årstider og oplevelser.
Bog uden cd. Gennemillustreret.
B-1060. ISBN 978-87-7612-751-0 Kr. 140,Bog med cd. Gennemillustreret. B-CD-1060.
ISBN 978-87-7612-752-7. Kr. 220,-

Sisses ABC-sange
... af Sisse Skovbakke
28 alfabetsange med gnistrende rim og fængende
melodier med små lette 2.- og 3.-stemmer.
Bog med cd. Gennemillustreret.
B-CD-1017. ISBN 978-87-7612-685-8. Kr. 220,Bog uden cd. Gennemillustreret.
B- 1017. ISBN 978-87-7612-686-5. Kr. 120,B-981

ISBN 978-87-7612-599-8

Annelise Dahlbæk

DIFFERENTIERING
i musikundervisninge

n

Musikdidaktik 3

om ...
Noget at synge hjem
12 temasange

Jacobsen
om 12 temasange · Anders
Noget at synge hjem

Noget at synge hjem om
... af Anders Jacobsen
12 nye børnesange af den dobbelte vinder af Spil
Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence.
Bog uden cd. Gennemillustreret.
B-1058. ISBN 978-87-7612-747-3. Kr. 120,Bog med 2 cd’er. Gennemillustreret.
B-CD-1058-A og B. ISBN 978-87-7612-748-0. Kr. 220,-

vasket
i Videnskabet..., købt en banan...,
Måske har du allerede kigget
Blå...?
Roberta eller Bølgen Den
dine naller eller mødt Robotten
hér!
Hvis ikke... Ja, så er chancen

bakterier,
til temaer og emner om sørøvere,
I denne bog finder du sange
med
bønder og lidt til... Der er
boligformer, robotter , fattige
Jacobsen,
om ! 12 nye sange af Anders
garanti noget at synge hjem
børn.
sangskriverkonkurrence for
den dobbelte vinder af KODAs
(klaver),
Fischer (guitar), Heine Hansen
Musikerne på cd’en er: Jacob
Rasmus Lund (trommer).
Hugo Rasmussen (bas) og
til
bagefter kan I sammen synge
Brug cd’en! Lyt og lær! Og
og meget lærerigt!
musikken. Det er let, sjovt
r sangene i
uden. De 2 cd’er indeholde
Bogen fås med 2 cd’er eller
sammen
Lær sangene fra cd’erne, syng
versioner med og uden sang.
for din fornøjelses skyld.
med cd’erne eller lyt til cd’erne
8

Bog med cd · B-CD-105

Anders Jacobsen
Bog med eller uden 2

cd’er

Bog uden cd · B-1058
ISBN 978-87-7612-747-3

-748-0
978-87-7612-481-6
ISBN978-87-7612
EAN

Læs mere om
titlerne på
.dk
www.dansksang
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Tlf. 97 12 94 52
master@dansksang.dk
www.dansksang.dk
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“Semin
imødes
didakti
ende o

Tværfagligt projekt

8 – Pædagogerne ved jo en masse om det enkelte barn,
om planlægning, tilrettelæggelse og udførelse. En viden
der kan give grobund for understøttende udviklingspotentiale samt selvfølgelig input til måden min undervisning udføres på. Blandt andet har jeg lært at skulle være
meget konkret i arbejdet med de små børn. Der skal
simpelthen være mere ”Du skal sidde der” eller ”Nu skal
du gøre sådan”, når jeg laver et musikalsk/kreativt forløb
med de små. Og det kan sagtens gøres uden at tage
glæden og begejstringen fra dem.
– Men det er også en gensidig udveksling, hvor jeg
kommer i institutionen som fagperson og gennem min
undervisning af børnene også lærer samt motiverer
pædagogerne til at overtage og videreføre tankerne bag
projektet. For vores tilstedeværelse skal ikke ses som
aktivitetsmedarbejdere, der skaber et pusterum i pædagogernes hverdag – vi er der for at skabe grobund for
noget nyt, forklarer Sara Lindhardt.

Indsigt i andre fagområder
Det er dog ikke kun i samarbejdet med pædagogerne, at
hun føler sig fagligt udfordret og inspireret.
– I forbindelse med projektet er jeg også kommet meget
tættere på projektets øvrige fagområder og har høstet
viden og erfaringer, som jeg kan bruge fremadrettet.
– Eksempelvis har jeg noteret mig, hvordan man i billedkunst arbejder mere individuelt og jeg kan se nogle
elementer af den undervisning, som jeg vil forsøge at inkorporere i mine egne projekter. Det er jo selvsagt svært
at forsyne 18 børnehavebørn med hver deres instrument
uden at det havner i noget, der ligner ragnarok, men
bare det at kunne bruge delelementer af den måde, man
underviser i billedkunst på, kan være med til at styrke
min egen undervisning. Og jeg føler mig overbevist om,
at dette er en opfattelse og holdning, jeg deler med de
fleste af projektets deltagere, vurderer hun.
Så når Sara Lindhardt tænker fremtidsmuligheder for
dette og lignende projekter, er hun ikke i tvivl:
– Vi skal have meget mere af den slags. ■

Dansk Hørelæreforening afholder kursus om

HØRELÆRE
i det engelske gradesystem
Lørdag den 29. september 2012 kl. 10.00-13.30

BIRTHE SKOU har siden 2008 været coach i de hørelære-discipliner, der hører til de praktiske
instrumentale grade-prøver. Statens Kunstråd støttede 2009-11 hendes forsøgsundervisning
i "grade-hørelære" på Københavns Musikskole og Sankt Annæ Gymnasium. På dette kursus gennemgår hun det engelske lærebogsmateriale, herunder erfaringerne med at omsætte
dette til danske forhold/dansk terminologi.
Kursussted: Odense Musikskole · Danmarksgade 10 · 5000 Odense C
Deltagerpris incl. frokost og kaffe: 475 kr/medlemmer 425 kr.; studerende 175 kr.
Tilmelding og betaling senest 15. september 2012
Tilmelding og yderligere oplysninger dhf@danskhoerelaereforening.dk eller ved Inge Bjarke,
tlf. 5178 9851. Oplys ved tilmeldingen hvorledes gebyret afregnes.
Ved E-faktura til din arbejdsplads bedes oplyst EAN nummer (13 cifre) og kontaktperson.
Netbank: Reg. nr. 9570, konto nr. 4957919761. Anfør dit efternavn.
Dansk Hørelæreforenings CVR nr. 29085145.

Bemærk allerede nu
kursus i november:

IMPROVE YOUR TEACHING

I samarbejde med EPTA afholdes
24.11. kl. 11.30-16.30 kursus med
den verdenskendte musikpædagog
PAUL HARRIS, professor ved Royal
Academy of Music i London. Emnerne
tager udgangspunkt i hans bøger ”
Improve your teaching” og “Improve
your sight-reading”.
Kursussted: Steinway Artist Room,
Brofogedvej 10, København.
Yderligere information følger senere.

GENERALFORSAMLING i Dansk Hørelæreforening
afholdes samme dag kl. 13.45-15.00. Alle er velkomne!

modus: juli 12
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Nyudgivelser

Noget at synge hjem om
12 temasange
I denne bog findes temasange om sørøvere,
bakterier, boligformer, robotter, fattige bønder, karneval og meget mere; skrevet af den
dobbelte vinder af KODA´ s sangskriverkonkurrence for børn.
Materialet indeholder enkelte flerstemmige
arrangementer.
Det er ”Noget at synge hjem om!”
Musikken på de tilhørende cd´ er spilles af:
Jacob Fischer (guitar), Heine Hansen (klaver),
Hugo Rasmussen (bas) og Rasmus Lund
(trommer).

Forfatter: Anders Jacobsen
Illustrationer: Pernille Sihm
Pris:
Bog (54 sider), uden cd´ er: kr. 120,(inkl. moms)
Bog (54 sider), med cd´ er: kr. 176,(inkl. moms)
Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

PubliMus
– Nr. 21 & 22
Efter en pause udkommer nu 2 hæfter i
skriftserien PubliMus.
• Orla Vinther er kendt i det klassiske musikmiljø i Danmark, og han skriver denne gang
om Robert Schumanns lied ”Mondnacht”.
Artiklen gør rede for det originale samspil
mellem digt og musik
• Søren Ryge Petersen er kendt af de fleste;
i over 35 år har han produceret ”havepro-

18

grammer” til TV, og her fortæller han om
sit musikvalg til udsendelserne.
Forlag: Syddansk Musikkonservatorium &
Skuespillerskole
Alle publikationer i serien kan downloades fra
http:/www,smks.dk/udgivelser/skriftserier/
DJ

juni 12 : modus

SYNG UD – SYNG OP
Opvarmning før korsang – teori og praksis
I store dele af Europa er det almindeligt at
begynde korprøven med opvarmning.
Bogen Syng ud – Syng op beskæftiger sig
med teori og praksis i stemmeopvarmning og
forslag til nye måder at forbedre korsangeres
niveau. Bogen indeholder noder til forskellige
opvarmningsøvelser, og en CD med indspilning af de forskellige øvelser.
Forfattere: Alice Granum og Niels Bo
Emgren
Bog m. spiralryg (54 sider) + cd

Priser (inkl. moms & forsendelse):
• 1 bog = kr. 180• 2 bøger = kr. 350,• 3 bøger = kr. 500,• 4 bøger = kr. 650,• 5 bøger = kr. 800.Forlag: Alnisuso
Bogen bestilles ved at sende en mail til:
bestilling@syngudsyngop.dk
Skriv antal, navn, adresse og telefonnummer
og indbetal beløb på konto nr.:
6115 0002929735
DJ

Romantik fra Rusland
Russisk romantik – enkle arrangementer for 2 & 4hændigt klaver.
Hæftet indeholder arrangementer af musikstykker skrevet af nogle af bedst kendte
og elskede russiske komponister: Borodin,
Rimsky-Korsakov, Tsjaikovski samt Chats
chaturjan.
Stykkerne er af varierende sværhedsgrad
– enkelte med becifring.

Forfatter: Åse Söderqvist-Spering
Hæfte, 44 sider
Pris: Ikke oplyst
Forlag: Musikk-Husets Forlag A/S
www.musikk-huset.no
DJ

Forfatteren kommer til Danmark ultimo juli,
som deltager i EPTA´s (European Piano Teachers Association) kursus i Ollerup.

Månedens citat:

“
modus: juli 12

Man bygger et land, som man bygger
en katedral; fra bunden og op!
Robin Hood
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RUNA ORIENTERER
Gode råd
– inden feriekufferten pakkes
Inden afrejse
• Afbestil evt. aviser og sørg for at postkassen/
brevsprækken bliver tømt.
• Fyld lidt i skraldeposen, lav evt. en aftale med
naboen om dette.
• Få naboen eller andre til at parkere en bil i indkørslen/carporten.
• Hæng vasketøj på snoren.
• Slå græsset
• Efterlad ikke stige og haveredskaber fremme, da
mange tyve benyttet disse ved indbrudsforsøg.
• Pas på med at skrive på facebook o.lign., at du
er bortrejst.
På rejsen skal du f.eks. huske:
• Rejsekort hvor dit policenummer fremgår.
• Gyldigt pas samt valuta.
• Det gule sundhedskort.
• Det blå EU-sygesikringsbevis ved rejser på over
30 dage
• At kopiere pas, sundhedskort, flybilletter og
medbringe kopierne på rejsen.
Skal du på bilferie?
Så skal du huske at orientere dig om det røde og
grønne kort. Du kan bestille kortene på Mit RUNA
på www.runa.dk
Har du en kronisk sygdom
eller et handicap?
Så skal du huske at få en forhåndsvurdering fra os,
inden du bestiller din rejse. Læs mere om rejse ved
kronisk sygdom/handicap på www.runa.dk
Husk også at:
• Fortælle familien, hvor du er forsikret, og hvor du
kan kontaktes.
• Afbryde alle el-apparater, som ikke skal fungere
(inkl. Antennestik).
• Lukke for vandtilførslen til vaske- og opvaskemaskiner.

Det grønne kort
– bevis på at dit køretøj
er ansvarsforsikret
Vær opmærksom på!
Hvis du planlægger at rejse uden for EU, er der
visse lande, som stiller krav om, at man har det
grønne kort med. Grønt kort er garanti for, at
køretøjet er ansvarsforsikret, og at der dermed er
sikkerhed for erstatning ved skader forvoldt med
køretøjet.
Husk også altid bilens originale registreringsattest,
uanset hvor i udlandet du holder bilferie. Har du
den helt nye type registreringsattest, er det del 1,
du skal medbringe.
Ikke nødvendigt her:
Inden for EU og i Norge, Island, Schweiz, Kroatien
og Andorra er det grønne kort ikke nødvendigt.
Dog anbefales det at medbringe kortet i følgende
lande: Tjekkiet, Slovakiet, Kroatien, Letland, Litauen,
Estland, Rumænien og Ungarn.
Hvis der undtagelsesvis skulle opstå problemer,
fordi du ikke har dit grønne kort med, kan du rette
henvendelse til SOS International på telefon:
+45 7010 5052.
Kravet om det grønne kort gælder i:
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland,
Iran, Israel, Makedonien. Marokko, Moldavien,
Montenegro, Rusland indtil Uralbjergene, Serbien,
Tunesien, Tyrkiet samt i Ukraine.
Det grønne kort udstedes for et år ad gangen.
Er kortet blevet væk, så bestil et nyt i god tid inden
rejsen. Du kan bestille kortet over vores hjemme
side. Vær opmærksom på, at der vil gå ca. 2-3 arbejdsdage, før du kan forvente at modtage kortet.

www.runa.dk
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Stillingsannonce

Natur og Udvikling

Saxofonlærer
Kulturskolen

Pr. 1/9 2012 er der en stilling ledig som saxofonlærer i
Kulturskolen. Timetallet forventes at være ca. 6-7 lektioner ugentligt. Vi lægger vægt på en person med stor
faglig bredde og forventer at du har lyst til at indgå i et
tæt samarbejde med kollegerne i Kulturskolen.

Bestyrelsen har
vedtaget nye takster
for privatundervisning
Se dem på www.dmpf.dk under
rådgivning og find formularer til
elevaftaler med de nye takster
samme sted.

Vi tilbyder dig en spændende arbejdsplads med masser
af udfordringer og muligheder. Løn og ansættelsesvilkår
sker efter gældende overenskomst samt principperne
om Ny Løn.
Kontakt leder af Kulturskolen Kaj Nielsen på telefon
3153 0681 eller 4778 4849.
Ansøgningsfrist onsdag den 1. august 2012

Læs mere og se flere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk
Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk/ledige stillinger
eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Kort nyt

Ændringer i forbindelse med
hoveduddelingen på musikområdet
Onsdag d. 15. august 2012 er der ansøgningsfrist
til Statens Kunstråds Musikudvalgs årlige hoveduddeling.
Udvalget har besluttet at der i forbindelse med
hoveduddelingen kan søges tilskud til:
• Musikundervisning og lignende aktiviteter
• Amatørmusik
• Orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed
• Koncertvirksomhed
• Efteruddannelse af professionelle musikere

modus: juli 12

• Informations-, dokumentations- og publika
tionsvirksomhed
Nye former for musikundervisning
Med puljen Musikundervisning og lignende aktiviteter gives der tilskud til projekter, der fremmer udvikling og fornyelse af det musikpædagogiske område. Udvalget har opmærksomhed
på initiativer, der understøtter, at piger oplever
muligheden for at udøve rytmisk musik som
instrumentalister.
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Kort nyt

To nye tiltag på
DMpF’s hjemmeside
Modus kan nu læses i sin helhed via www.dmpf.dk
Er du jobsøgende, kan du nu finde stillingsopslag på
DMpF’s hjemmeside. Linket er: http://www.dmpf.dk/
online-service/ledige-stillinger.aspx

Scan og se de
ledige stillinger

22

juni
juli 12 : modus

LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Både studerende og dimittender bør melde
sig ind i DMpF og Akademikernes A-kasse
Studerende
Allerede som studerende på ét af landets musikkonservatorier er der mulighed for gratis medlemskab af både
DMpF og Akademikernes A-kasse. Alle studerende opfordres derfor til straks at melde dig ind, hvilket kan ske via
hjemmesiderne www.dmpf.dk og www.aak.dk.
Fordelene er åbenlyse, da studiemedlemskab af DMpF
bl.a. giver ret til juridisk rådgivning, karrierevejledning,
deltagelse i den musikpolitiske og musikpædagogiske debat, billige forsikringer mv. Ligeledes giver et medlemskab
af Akademikernes A-kasse kontante fordele. Eksempelvis
kan studerende, der har været medlem i mindst 1 år inden studieafslutning, undgå den karensmåned i dagpengesystemet, som ellers betyder én måned uden indtægt.
Ved et gratis studiemedlemskab i mindst 1 år før studieafslutning kan man derfor reelt tjene kr. 13.997 (2012-sats),
hvilket svarer til én måneds dagpenge på dimittendsats.
Alle studerende bør derfor melde sig ind i både DMpF og
Akademikernes A-kasse.
Dimittender
Efter endt uddannelse har dimittender desuden mulighed
for et halvt års gratis medlemskab af DMpF, hvor vi typisk
er den centrale sparringspartner i forhold til især karriere
vejledning og jobsøgning. Ligeledes forudsætter en god
start på et ansættelsesforhold kendskab til sine rettigheder og pligter. I den forbindelse hjælper DMpF nyansatte
med bl.a. gennemgang af ansættelseskontrakter og
lønforhandlinger.

?

Får man et arbejde på deltid, er det måske
muligt at få supplerende dagpenge. Det kræver
bl.a. at man kan fratræde deltidsjobbet med
dags varsel, hvis man får andet arbejde med et
højere timetal hos en anden arbejdsgiver.

modus: juli 12

Som nyuddannet får man dagpenge på en
særlig dimittendsats på kr. 13.997 (2012sats) i gennemsnit pr. måned. Pengene udbetales sidste bankdag i måneden. Efter 6
måneder kan man få mere i dagpenge, hvis
man i løbet af 3 måneder har fået indberettet
320 timer til sin e-indkomst.

?

For at få dagpenge er det vigtigt, at man som dimittend
melder dig ind i Akademikernes A-kasse senest 14 dage
efter, at man har afsluttet studiet. I modsat fald kan man
ikke få dagpenge, og konsekvensen er, at man kan skal
have fuldtidsarbejde i et år for at opnå dagpengeret. Fristen på de 14 dage gælder altid, når man skal meldes ind
som nyuddannet. Altid vil sige uanset, om man eventuelt
tidligere har meldt sig ind i a-kassen som f.eks. studerende jf. ovenstående.
Hvis man som nyuddannet melder sig ind i Akademikernes A-kasse inden for fristen på de 14 dage, opnår man
ret til dagpenge 1 måned efter, at man afslutter studiet,
medmindre man tidligere har meldt sig ind som studerende, hvorved der kan opnås ret til dagpenge dagen
efter man afslutter studiet.
Udover fristen på de 14 dage er det et krav for opnåelse
af dagpenge, at man også melder sig ledig hos jobcenteret, idet man tidligst kan få dagpenge fra den dag,
man har tilmeldt sig jobcenteret. Dette gælder både
studerende, der tidligere har meldt sig ind i a-kassen som
studerende, og nyuddannede der for første gang melder
sig ind i a-kassen.
Samlet set opfordres derfor til, at alle studerende og
dimittender melder sig ind i DMpF og Akademikernes
A-kasse. Der er naturligvis mulighed for at kontakte
DMpF sekretariat for yderligere oplysninger. ■
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