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Leder

Allerede ved indgåelsen af den første overenskomst på mu-
sikskoleområdet var der enighed om at lave en bestemmelse i 
overenskomsten om en timereduktion for undervisning i sam-
menspil, kammerorkestre og kor. I 1987 blev der endvidere 
indført en bestemmelse i overenskomsten om en timereduk-
tion for undervisning i musikalsk legestue eller aktiviteter 
med tilsvarende indhold. Forståelsen for, at der skal gives en 
timereduktion for særlig undervisning, som skiller sig ud fra 
den almindelige instrumentalundervisning, har således været 
fremherskende lige så længe, der har været musikskoler i 
Danmark. Det er da heller ikke svært at få øje på, at sammen-
spils- og småbørnsundervisning indebærer en større faglig 
kompleksitet og en mere tidskrævende forberedelse, end det 
er tilfældet ved almindelig instrumentalundervisning. Det er 
ikke kun arbejdet med forberedelsen, gennemførelsen, evalu-
eringen og opfølgningen, der er større ved sammenspils- og 
småbørnsundervisning. Et stort antal elever stiller også større 
krav til den praktiske gennemførelse og organisering, lige 
som behovet for kommunikation med forældregruppen og 
musikskolens administration er større.

Da vi fik den første overenskomst på plads ved overenskomst-
forhandlingerne i 1983, var det langt fra alle musikskoler, der 
blev omfattet, idet kommunerne selv kunne vælge, om de 
ville tilslutte sig overenskomsten. I dag er alle musikskoler om-
fattet. På samme måde var det langt fra alle kommunalbesty-
relser, der med det samme tiltrådte overenskomstens ”kan”-
bestemmelser om at give musikskolelærerne timereduktioner 
for sammenspils- og småbørnsundervisning. De saglige argu-
menter har dog været så overbevisende, at alle musikskoler 
efterhånden er blevet omfattet af bestemmelserne. Ofte 
dog først efter mange års lokalt benarbejde fra musikskolens 
leder mange steder sekunderet af musikskolens bestyrelse og 
lærere. Ud over tiltrædelsen af den centralt fastsatte timere-
duktion på 0,2 for småbørnsundervisning, har man på en del 
musikskoler lavet lokale aftaler om yderligere timereduktion, 
idet man har anset den samlede arbejdsmængde i forbindelse 
med den type undervisning for så omfattende, at en timere-
duktion på 0,2, ikke er tilstrækkelig.

Set i lyset af den udvikling, vi har været vidne til, var det 
meget overraskende, da ledelsen på Aarhus Musikskole i 
2011 meddelte, at man uden videre ville fjerne timereduk-
tionerne på 0,2 for sammenspils- og småbørnsundervisning. 
Overraskende, fordi vi ikke mener, at Aarhus Kommune har 
overenskomstmæssig hjemmel til på den måde at fjerne time-
reduktionerne, når kommunen tidligere har valgt at tiltræde 
den centrale bestemmelse om at give timereduktioner for 
sammenspils- og småbørnsundervisning. I den anledning har 
FMM indklaget Aarhus Kommune for en faglig voldgift, hvor 
den fagretlige tvist må finde sin afgørelse. Nu har Odense 
Musikskoles ledelse desværre meldt ud, at man har intentio-
ner om at afskaffe alle timereduktioner for sammenspils- og 
småbørnsundervisning. I Odense Kommune er tilgangen og 
handlemåden anderledes end i Aarhus Kommune, hvorfor vi 
stadig håber på, at der kan landes en fornuftig forhandlings-
løsning med kommunen.   

Set fra et musikfagligt synspunkt forekommer det under 
alle omstændigheder helt uforståeligt, hvorfor lederne på 
musikskolerne i Aarhus og Odense ønsker at fjerne timere-
duktionerne. Begge steder sker det stik imod anbefalingen 
fra et samlet og fagligt set højt kvalificeret lærerkollegium, 
der tilmed har anvist, hvor pengene kan findes, i det omfang 
de kommunale sparekrav gør det nødvendigt.  Det er altså 
slet ikke nødvendigt at forsøge at afskaffe reduktionerne. 
Hverken i Odense eller Aarhus.

Når sammenspil, diverse orkestre og ensembler, kor og 
småbørnsundervisning altid har haft stor bevågenhed, skyl-
des det, at indholdet i disse aktiviteter udgør en væsentlig 
forudsætning for det musikskolekoncept, vi kender i dag. Det 
er altså af afgørende betydning for musikskolerne, at denne 
type undervisning også fremover sikres gode rammer herun-
der en rimelig aflønning af de musikskolelærere, der skal stå 
for undervisningen. ■

TimeredukTionerne   
– en væsentlig forudsætning for 
musikskolekonceptets succes

FOtO: StIg NørHAlD

Ole Helby
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Hvad er ..?
Af Birgitte Schade 

og Charlotte Mejlbjerg

FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Læreplaner
Den decentrale undervisning, som er virkeligheden på 
mange musikskoler, samt det forhold, at kolleger sjæl-
dent møder hinanden udenfor planlagte møder, er med 
til at fragmentere musikskolens undervisning og vanske-
liggøre mulighederne for at udvikle musikpædagogikken 
i musikskolen. At udarbejde læreplaner i fællesskab kan 
være med til at styrke sammenhængskraften og udviklin-
gen i musikskolen.

”En læreplan er et forsøg på at kommunikere de vig-
tigste principper og egenskaber ved en pædagogisk 
virksomhed på en sådan måde, at den er åben for kritisk 
analyse og mulig at overføre til praksis på en effektiv 
måde” (Stenhouse 1975 fra Imsen s. 186)

Læreplanen er således et værktøj til at skabe struktur og 
plan i undervisningen. Læreplanen er også et udtryk for 
et ønske om at implementere den enkelte musikskolens 
formål i den daglige undervisning og kommunikation.
Læreplanen er musikskolens skriftlige legitimering af virk-
somheden. Alle, der har eller har haft børn i folkeskolen, 
ved, at der her udarbejdes læreplaner for fagene. Disse 
planer er skolens vej til at berette for forældrene, hvad 
der arbejdes med i fagene og til dels også, hvordan der 
arbejdes. På samme måde kan en læreplan i musiksko-
len være et godt kommunikationsmiddel til forældre og 
bevillingsgivere.

At skrive en læreplan er en måde at validere og reflektere 
over sin praksis. At kunne skrive og berette om sammen-
hængen og hensigten med undervisningen giver endvi-
dere en øget mulighed for sammenhæng i praksis.

En læreplan skaber sammenhæng mellem de forskellige 
mål og ønsker for undervisningen og kan bygges op over 
didaktikkens emner, hvorved der sikres sammenhæng fra 
overordnede mål til undervisningens gennemførelse.
Arbejdsmål/overskifter for en læreplan kan være:
•	 Musikskolens formål
•	 Undervisningens varighed og omfang/progression 
•	 Struktur og indhold 
•	 Undervisningens planlægning og gennemførelse

I vejledende retningslinjer for musikskolevirksomhed står:
”Musikskolen udarbejder læseplaner for samtlige under-
visningstilbud. Planerne omfatter en beskrivelse af formål 
med undervisningen og dennes progression. ”(1991)
Det betyder, at det påhviler musikskolen selv at udar-
bejde læseplaner/læreplaner1. 

Man kan udarbejde en læreplan på flere niveauer:
•	 Med udgangspunkt i centrale læreplaner (ikke muligt 

for musikskoleområdet pt. da der ikke findes nogen)
•	 Udarbejde lokale læreplaner (en overordnet for hele 

musikskolen)
•	 Udarbejde individuelle læreplaner (hver lærer eller fag 

sin egen læreplan)

Den ene løsning udelukker ikke den anden, idet det ofte 
vil være sådan, at den lokale læreplan udarbejdes ud fra 
det af Kunststyrelsen fastsatte mål for undervisningen (se 
faktaboks). Den individuelle læreplan vil så videre afspejle 
musikskolens lokale læreplans mål og indhold.

 

1 læreplan og læseplan er to ord for det samme.

Musikskolen har til formål:
•	 gennem udvikling af elevernes kreative evner 

inden for musikalske udtryk at skabe for-

udsætninger for livslang, aktiv deltagelse i 

musiklivet som udøvere og lyttere, 

•	 at bibringe den enkelte elev instrumentale/ 

vokale færdigheder som forudsætning for 

personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fæl-

lesskab med andre, som individuelt, idet der 

tages hånd om den enkeltes forudsætninger 

og talent 

•	 gennem beskæftigelse med musik at med-

virke til elevernes personlighedsudvikling, 

samt øge deres forståelse af sig selv som en 

del af et fællesskab, 

•	 at virke til fremme af de lokale musikmiljø.

(gældende fra januar 2007)

Kilde: Kunststyrelsens hjemmeside www.kunst.dk
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Mias undervisning kunne selvfølgelig sagtens finde sted 
uden en læreplan, men læreplanen er med til at beskrive 
og legitimere det, læreren arbejder med. Læreplanen har 
tillige forandret den måde, Katrine tænker undervisning 
på. Tidligere var Katrine ikke så optaget af at medtage 
alle elementer af musikundervisningen kontinuerligt. 
Men efter at Kvintholm Musikskole har udarbejdet lære-
planer, er det blevet mere indarbejdet for alle lærerne at 
medtage f.eks. teori og hørelære i den daglige undervis-
ning.
Samtidig er dét, at alle i Kvintholm Musikskole arbejder 
med Music Mind Games, et udtryk for en fælles holdning 
i hele musikskolen til mål, der er sat op fra kommunalbe-
styrelsen og musikskolebestyrelsen for undervisningen.

Læreplanens teoretiske grundlag.
Læreplanen er det skriftlige udtryk for læringens tilret-
telæggelse og de didaktiske overvejelser, der ligger bag 
denne læring.
Der er fire hovedkomponenter i en læreplan:

  Model efter Imsen s.199

8

Læreplanen i anvendelse
Teorier indenfor musikpædagogikken - dannelse, didaktik, 
læring og evaluering er beskrevet i de foregående artikler.
Disse teoretiske betragtninger omkring undervisning 
kommer alle til udtryk i en læreplan.
Læreplanen bliver på denne måde en hjælp og udfor-
dring for den enkelte lærer. 
Hjælp, fordi den sikrer, at man får alle elementer med i 
sin undervisning. Udfordring, fordi det kan være van-
skeligt at beskrive undervisning på en sådan måde, at 
læreplanen ikke får karakter af at være en opskrift eller 
spændetrøje.
Den vigtigste del af læreplanen er måske i virkeligheden 
der, hvor man er med til at udarbejde læreplanen. Det 
er der, hvor de overordnede overvejelser omkring ens 
undervisning finder sted.
Læreren får herigennem mulighed for at overveje/reflek-
tere over, hvilken indflydelse disse forhold har på arbejdet 
som musikskolelærer.

Mia er til undervisning i musikskolen, Mia har 

spillet i snart et helt år, og i dag er Mias mor 

med. Mia kan ikke rigtig forklare sin mor, hvad 

det er, hun laver henne i musikskolen, og det er 

ikke altid, hun har fået et nyt stykke musik for i 

sin nodebog. Nu vil mor gerne se, hvad de laver. 

Katrine, som underviser Mia, er glad for besøget 

og viser Mias mor den læreplan, som hun arbej-

der efter. Læreplanen ligger også på musikskolens 

hjemmeside, men der har mor ikke været inde og 

kigge. Af læreplanen fremgår det, at Kvintholm 

Musikskole prioriterer, at alle elever indføres i 

musikkens begreber ved hjælp af Music Mind 

Games. I læreplanen kan Mias mor også læse, at 

eleverne i løbet af de første år på instrumentet 

lærer en masse om noder, instrumentteknik, det 

at spille sammen og optræde til koncerter. Nu er 

Mias mor helt med og kan godt forstå, at der ikke 

altid bliver spillet på instrumentet i hele timen.
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KORT NYT

Kulturministeriets nye  
Musikhandlingsplan  
”Én musikscene  
- mange genrer”  
er udkommet. 

Hele handlingsplanen kan læses her:
www.kum.dk/da/Servicemenu/ 
Publikationer/2012/ 
En-musikscene---mange-genrer/

ÉN MUSIKSCENE  – MANGE GENRERUdspil til musikhandlingsplan 
2012-2015

Som det ses af figuren på side 5, er komponenterne 
stort set de samme, som man opererer med i didaktik-
ken. Alle fire hovedkomponenter interagerer, og kan 
derfor ikke stå alene:
Målene afspejles i lærestoffet, som formidles gennem meto-
dikken. Videre er evalueringen et vigtigt værktøj for fortsat 
udvikling af såvel undervisning som læreplan. 

At arbejde med læreplaner, både i skriveprocessen og 
senere i den daglige undervisning kræver en høj grad af 
faglighed og lærerprofessionalitet.
Erling Lars Dale udtrykker en professionel lærers kompe-
tencer i tre niveauer K1, K2 og K3. 

K1  At gennemføre undervisning.
K2  At konstruere undervisningsprogrammer.  

Udvikle lokale læreplaner
K3  At kommunikere på grundlag af og selv udvikle 

didaktisk teori. At fremføre argumenter, at disku-
tere begreber. Legitimering bliver på dette niveau 
en vigtig praksis.

Sammenholder vi Dales niveauer med læreplansarbej-
det, ser vi en direkte sammenhæng.
Kompetenceniveau 1 (K1) handler om lærerens evne til 
at planlægge, gennemføre og evaluere egen undervis-
ningen.
Kompetenceniveau 2 (K2) handler om lærerens evne 
til at udvikle (altså beskrive og begrunde) egne/lokale 
læreplaner.
Kompetenceniveau 3 (K3) handler om teoretisk at 
kunne begrunde praksis samt udvikle og diskutere nye 
teorier.

Erling Lars Dale skriver i ”Pædagogik og professio-
nalitet” (1999), at vi, når vi arbejder med læreplaner, 
bevidstgøres vi omkring hensigten med undervisningen. 
Han påpeger, at en betingelse for at udvikle undervis-
ningens professionelle grundlag er, at de involverede 
(lærere og virksomhed) selv udvikler sammenhæng mel-
lem de centralt udarbejdede forskrifter, lokal læreplan, 
undervisningens gennemførelse (det vi gør) og didaktisk 
teori. 
Læreplansarbejdet er en vigtig medspiller i at udvikle 
musikpædagogikken og musikskolevirksomheden. 
Virksomhedens (musikskolens) eget arbejde med og 
konstruktion af læreplaner er et vigtigt grundlag for, at 
skolen kan fremtræde som en organiseret enhed. ■

8

 Find artiklerne på: 
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         Forslag til litteratur:

http://www.kunst.dk/musik/musikskole/ 
retningslinier/de-vejledende-retningslinier-
for-musikskoleundervisning/

Erling Lars Dale
Pædagogik og professionalitet.
Forlaget Klim, 1999

Gunn Imsen
Lærerens verden. Indføring i almen didaktik.
Gyldendals lærerbibliotek, 2005
 
Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen 
Musikkundervisningens didaktikkk.
Cappelen Akademisk Forlag, 1998
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NYHEDER FRA  WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Jens Hartmann og Hans Ulrik

Lær at spille saxofon 2
– alverdens melodier 
og improvisation
Vejl. pris kr. 259,00 (inkl. moms)
Vedlagt bogen er to cd’er

Bogens DEL 1 indeholder melodier fra alverdens lande samt 
kompositioner af Hans Ulrik og Jens Hartmann. Mange af de 
kendte melodier bringes i nye arrangementer – heriblandt flere 
som duetter. I forlængelse af første bog introduceres nye musikal-
ske begreber og skalaer. Alle melodier er becifrede, så læreren kan 
akkompagnere både Eb- og Bb-saxofon.

Bogens DEL 2 indeholder kompositioner af bogens forfattere. 
Melodierne her intro ducerer dig for improvisation med 

udgangspunkt i dur/mol pentaton, blues- og kirketonale 
skalaer. Til hver lytteversion spilles tema efterfulgt af en 
saxofonsolo ud fra pågældende skala og med udgangspunkt 

i øvelser anvist i bogen. Alle soli er desuden transskriberet.
Vedlagt bogen er to cd’er til henholdsvis Eb- og Bb-saxofon. 

Først præsenteres hver melodi med saxofon. Bagefter følger en 
version uden saxofon efter play-along princippet.

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på klaver

Vejl. pris kr. 229,00 (inkl. moms)
Bog (spiralryg) med cd

Jazzbecifring på klaver afstikker en stri-
be retningslinjer, som kan afmystificere 
processen melodi + jazzbecifring. Den 
vedlagte cd indeholder samtlige numre i 
bogen – indspillet af forfatteren selv.

SPÆNDENDE NYHED

BLUE BOOK. Introduction and Correct Scores

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing
Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

RPWP_omslag.indd   1 07/11/11   16.48

RED BOOK. Scores with Mistakes

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

RPWP_omslag.indd   3

07/11/11   16.48

Carl Erik Kühl

Right Playing 
– Wrong Playing
Vejl. pris kr. 349,00 (inkl. moms)
3 bøger (spiralryg) + 4 cd’er
Sprog: engelsk 

Banebrydende nyt materiale, der særligt 
henvender sig til den videregående 
undervisning i fagene hørelære og di-
rektion på universiteter, konservatorier 
mv. Er også oplagt til selvstudium.

Med udgangspunkt i 79 musikeksem-
pler fra den klassiske musiklitteratur 

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and 
Stylistic Comprehension

ANSWER KEY

The ever-greater sharpening of one’s attentiveness and sensitivity to the relationship between 

what one is hearing and its representation in the score is a lifelong project for any classical 

musician. Right Playing – Wrong Playing is a collection of exercises meant to serve that end.

Right Playing – Wrong Playing basically includes a blue and a red book, each with scores, as 

well as two blue and two red CDs, and an answer key to the exercises. The repertoire comprises 

passages from classical works: orchestral music, choral music, chamber music, songs with 

accompaniment, and piano pieces. The challenge, then, is to listen to the music with errors 

on the red CDs, and fi nd the discrepancies in BLUE BOOK, where the correct scores are too 

be found, or, vice versa, to listen to the music in the correct version on the blue CDs, and fi nd 

the errors in RED BOOK, where these same errors are incorporated into the scores themselves. 

Where was the error? What was wrong? What were the musicians playing when not playing 

what is written? Right Playing – Wrong Playing !

The mistakes correspond to varying levels of diffi culty. These may be further adjusted by making 

use of the clues associated with each exercise, which are designed to give helpful information.

Right Playing – Wrong Playing is essentially intended to be used as a basis for self-study. 

However, it may also be used in class at educational institutions, with each exercise potentially 

serving as a piece of homework.

WH31044B
ISBN 978-87-598-22272

(spændende fra orkester- og kammer-
værker til kormusik) trænes brugeren 
i at sammenholde et nodebillede med 
den klingende lyd – og samtidig opdage 
eventuelle fejl i udførelsen (eller den 
omvendte situation: opdage nodefejl i 
forbindelse med en fejlfri opførelse). 
På indspilningerne medvirker bl.a. 
Aarhus Symfoniorkester og DR Vokal-
ensemblet.

Lær at spille

SAXOFON 2
alverdens melodier

& improvisation

Jens Hartmann
og

Hans Ulrik

2
cd’er

vedlagt

WH31280_Hartmann_Ulrik_Saxofonskole_2_omslag.indd   1 26/01/12   12.02

På cd’erne medvirker
Hans Ulrik (saxofon)
Lars Jansson (piano)

Thomas Fonnesbæk (kontrabas)
Paul Svanberg (trommer)

MODUS 03-12.indd   1 13-02-2012   17:19:43
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Børnekor

Margrete Enevold og Pia Boysen 
udgav i 2010 den første bog i serien 
Børnekor med poesi og bevægelse. 

I 2011 kom nummer to og nummer tre er i lige på trapperne. 
Begge har de mange års praktisk erfaring med børnekor og 
har holdt masser af kurser her i landet. Nu er det Brasiliens tur 
til at nyde godt af en omgang innovativ eksport af knowhow, 
når de for andet år i træk drager til Brasilien til sommer.

Børnekor er det bedste instrument
Saõ Paolo er Brasiliens rigeste delstat og er kendt som loko-
motivet i den brasilianske økonomi. En økonomi, der nu er 
den sjettestærkeste i verden. Bare delstaten Saõ Paulo alene 
er fem gange så stor som Danmark, mens hele Brasilien er på 
størrelse med det samlede Europa.  
Universidade de Saõ Paulo, delstatens førende universitet, 
har for nyligt fået et musikinstitut, der ligger på universitetets 
campus i provinsbyen Ribeirão Preto, og det er her, det er 
blevet et tilløbsstykke at lære om dansk børnekorsarbejde.
 Lederen af musikinstituttet Silvia Berg er begejstret for Ene-
volds og Boysens metode og inviterede dem derfor sidste år 
til en stor konference om musik i uddannelsen.
”Børnekor er det bedste instrument til at uddanne børn 
i musik. I Brasilien er musikundervisning i folkeskolen for 
nyligt blevet obligatorisk på alle klassetrin, og derfor tog jeg 
initiativet til konferencen i 2001, hvor så mange som muligt 
kunne stifte bekendtskab med den børnekorsmetodik, som 
Margrete og Pia står for. Det blev fantastisk godt modtaget 
af deltagerne, så vi gentager i år,” siger Silvia Berg. Brasiliens 
regering har valgt at investere massivt i musik. Det er den 

nye obligatoriske musikundervisning i skolerne og Silvia Bergs 
eget musikinstitut gode eksempler på. Det var i øvrigt det 
meget store medicinske fakultet på campus, der var med til at 
presse på for at få et musikinstitut oprettet.
”Medicinerne syntes, der manglede noget,” konstaterer Silvia 
Berg med et smil. 

Legende lyst  
Silvia Maria Pires Cabrera Berg kom første gang til Skandi-
navien I 1985 som stipendiat. I København oplevede hun 
den måde Margrete Enevold arbejdede med Det kgl. Danske 
Musikkonservatoriums børnekor på og blev vildt begejstret.
”Margrete arbejdede med børnene på en måde, så det var 
legende og levende for dem at synge i kor. Ren lyst. Der 
var aldrig noget med pisk og mekanik og terpe. Og Pia har 
videreført det arbejde. Vores musik her i Brasilien ligger selv-
følgelig langt fra en skandinavisk tradition. Landet er så stort, 
at vi har musikalske traditioner, der er så forskellige som fra 
Danmark til Egypten. Men måden Margrete og Pia arbejder 
på, den metodik og progression, de præsenterer børnene for, 
kan netop bruges til al slags musik,” forklarer hun.
Silvia Berg er i gang med at omarbejde Enevold og Boysens 
første børnekorsbog, der kom i 2010. Hun bruger sange og 
egne kompositioner, der bygger på forskellige brasilianske 
traditioner i stedet for nogle af de danske sange i bogen.

Som pavens julekor
For Margrete Enevold og Pia Boysen var det en stor oplevelse 
at være i Brasilien. Men på mange måder stik mod deres 
forventninger.

Af Benedicte  
Christiansen
FOTO: PRIVATFOTO

Dansk børnekors-knowhow 
har succes i Brasilien

Margrete Enevold og Pia Boysen kan noget 
med børnekor. Det er der mange, der allerede 
ved her i landet, men nu er der også korfolk, 
musiklærere og musikere fra en hel brasiliansk 
delstat, der har fundet ud af det. 
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”Vi har jo en forestilling om brasilianerne som meget krops-
lige. Samba og rytmer og karneval og hele udtrækket. Derfor 
kom det for en overraskelse for os, hvor l i d t kropslige de 
var, når de skulle synge. Vi arbejder med nogle enkle dan-
setrin, sådan noget med to til højre og et til venstre rundt i 
en cirkel, og jeg tænkte, de dør da af grin, disse sambamen-
nesker over noget så simpelt. Men nej, tværtimod, så var 
de helt med på alt, hvad vi kom med. De nærmest spiste af 
hånden,” griner Margrete Enevold.
Man er 24 timer undervejs til Brasilien, de færreste forstår en-
gelsk, og der er virkelig varmt. Alt er anderledes. Ikke mindst 
stemmerne.
”Generelt er det en meget tungere klang, der samtidig er 
hægtet af resten af kroppen. Hvis man nogensinde har hørt 
midnatsmessen fra Rom juleaften, så kender man godt den 
lyd fra koret i Peterskirken.  Lidt sådan enhver for sig og bare 
fuld gas på vibratoet fra halsen og op. I skandinaviske kor-
ører er det en gammeldags lyd, ” forklarer Margrete Enevold.

Håndtegn og cirkler
Lyden af danske børnekor kom som noget af en åbenbaring 
for brasilianerne. De var ganske enkelt vilde med det. Ligesom 
danskere kan være vilde med samba.
”Der er en særlig gennemsigtighed og sårbarhed i den lyd, 
vores børn har. En lyd, vi også selv forbinder med skandina-
visk musik. Men vi kunne næsten ikke få brasilianerne til at 
tro på, at de børn, de hørte på vores medbragte dvd’er, ikke 
var nogle særligt udvalgte børn. Det er de netop ikke. For 
vores metode bygger på, at alle børn kan og gerne vil synge. 
Vi begynder bare med dem, når de er små.  Kunsten er, at 
lade dem synge rigtige sange fra begyndelsen og med helt 
enkelt flerstemmighed fra starten, som vi støtter gennem 
bevægelse, dans i cirkler og enkle håndtegn fra solmisation, 
fortæller Pia Boysen. 
Adspurgt om det ikke er meget forlangt, at en musiklærer i en 
1. klasse skal kunne styre indtil flere stemmer ved at kaste for-
skellige håndtegn med arme og ben, griner Pia Boysen bare.
”Det er nu slet ikke så galt. Man lærer det jo sammen med 
børnene. Det gjorde jeg da selv. Og man kan bare sætte et 
af børnene til at lave de to tegn for mi og so, som den ene 
stemme fx skal have, så man ikke skal lave forskellige tegn 
med hver hånd.”

Krævende og givende
Der er meget grin og fnis, når man taler med de to kordamer, 
men tag ikke fejl. De tager arbejdet med børnekor meget alvor-
ligt, og midt i legen lader de børnene forstå, at der forventes et 

stykke professionelt arbejde, når man stiller op til koncert.
”Jeg har i min tid som underviser på Det kongelige danske 
Musikkonservatorium været både docent i hørelære og i 
sang, men jeg har aldrig hverken før eller siden lavet noget, 
der var så krævende som de år, hvor jeg opbyggede konser-
vatoriets børnekor,” siger Margrete Enevold uden tøven. Det 
samme gælder for Pia Boysen, der blandt andet har spirekor, 
børnekor og pigekor ved Jægersborg og Gentofte kirker.
”Det er en mægtig energi, der skal til. Man får sandelig også 
meget igen, men man kan ikke komme til korprøve på flade 
batterier. Det går simpelthen ikke,” siger hun.

Til juli går turen tilbage til Brasilien og endnu to ugers intenst 
arbejde med at videregive metoderne. Hvis man er i nærhe-
den af Jægersborg Kirke søndag 18. marts kl. 16, kan man 
selv få et indblik i metoderne, når Pia Boysen sammen med 
sine kor præsenterer Børnekor-bøgerne ved en syng-med-
koncert.  ■

Margrete Enevold og Pia Boysen under arbejdet med den tredje 

bog i serien "Børnekor - med poesi og bevægelse".  En fjerde bog er 

planlagt til udgivelse i 2013, denne gang udelukkende med salmer

Silvia Berg (th.) er leder af musikinstituttet ved det store brasilianske 

São Paulo universitet.  Hun blev opmærksom på Margrete Enevolds 

metode til at arbejde med børnekor, da hun som ung stipendiat kom 

til Danmark og har nu importeret metoden til Brasilien

<
<

<
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Livskvalitet med sang

Til daglig underviser Anne Louise 
Krogh håbefulde unge sangere, der 
drømmer om at stå på scenerne i 
hele verden i store musicals på Det 
Danske Musical Akademi i Frederi-
cia. Der er en verden til forskel, når 
hun underviser kræftsyge patienter 
på Vejle Sygehus, men hun er klar 
til endnu en runde, hvor sangen 
spreder glæde hos deltagerne i en 
svær tid.

- Det var en veninde på sygehuset, der fortalte, at de skulle 
bruge en underviser til sagnprojektet for patienter med 
lungekræft. Jeg havde været ude og lave sangforløb for 
patienter med KOL. Efter halvanden time, fik jeg dem til at 
synge, og det gav mig noget som underviser, så jeg sagde ja 
til projektet på sygehuset, siger Anne Louise Krogh.
Det første forløb er gennemført på sygehuset, hvor Anne 
Louise Krogh samarbejdede med Grethe Ingemann Sørensen, 
der er rehabiliteringssygeplejerske på Vejle Sygehus og initia-
tivtager til sangprojektet. Deltagerne sang 1½ time om ugen i 
syv uger, og projektet blev sluttet af med, at der blev optaget 
en CD, hvor deltagerne sang fire numre. På det ene sang de 
hver et solovers.

Til næste omgang af projektet har flere vist interesse. Ja, 
faktisk så mange, at der måske skal laves to hold. Men det 
var ikke så let at finde deltagere på Vejle Sygehus til første 
omgang af projektet.
- Der er meget skyld forbundet med lungekræft, hvis man har 
været ryger, men til sidst lykkedes det at finde tre patienter, 
der gerne, sammen med deres ægtefælle eller pårørende, 
ville være med, siger hun.

Den ene af deltagerne var en syg kvinde, der tidligere havde 
været klassisk pianist, og så var der to mænd, der før projek-
tet bedyrede, at de ikke kunne synge.
- Manden til kvinden, der var meget musikalsk, fik allerede 
i skolen at vide, at han ikke kunne synge, så det havde han 
ikke gjort i 50 år. Men han kom i gang, og til sidst sang han 
solo for de andre. Det blev hans syge kone meget glad for, 
siger Anne Louise Krogh.

Sangen giver luft
De første par gange blev der ikke sunget så meget. Her gik 
det mest ud på, at forklare deltagerne, hvad det er for musk-
ler, de bruger, når de synger, og andre sangtekniske ting.
- Da vi gik i gang med at synge, så var det meget sange, der 
handler om livet og om at holde fast i livet. Det var i stor 
udstrækning deltagerne, der valgte, hvad det var for nogle 
sange, vi skulle synge. Der var også indlagt pause, hvor del-
tagerne kunne få sig en snak om deres situation. Hver gang 
sluttede vi af med et stykke musik, som jeg havde valgt, hvor 
sygeplejersken læste et vers eller et digt op, der skulle give 
stof til eftertanke, siger hun
En af de første gange fik deltagerne udleveret en sangtekst 
og en rød tusch. Når luften var brugt op, skulle de sætte en 
markering.
- Det rykkede sig den rigtige vej fra gang til gang, så de kun-
ne synge i længere tid, inden, der skulle sættes en rød prik, 
og det gik deltagerne meget op i, siger hun, der har brugt 
”Komplet Sangteknik” af Cathrine Sadolin i undervisningen.

Formålet med projektet er ikke primært sangen. Patien-
terne skal via sangen lære at mestre den ilt, de har i 
lungerne.

Af Torben Svane 
Christensen

FOTO: PErNILLE STOrM

Sang giver syge  
livskvalitet
Sanglærer Anne Louise Krogh giver humøret et løft for patienter med lungekræft på Vejle Sygehus
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- Undersøgel-
ser fra lignende 
projekter i andre 
lande viser, at 
hvis man laver et 
forløb over syv uger, 
så vil det hjælpe på den 
luft, man har i lungerne. 
Jeg synes jo også som 
underviser, at det er dejligt, når 
jeg kan høre, at de begynder at 
kunne lave nuancer og bliver bedre klang-
mæssigt, siger Anne Louise Krogh.
Sangprojektet havde til huse på patienthotellet i et lokale 
med klaver, som sangunderviseren akkompagnerede på.
- Det gjorde det nemmere for dem at komme på sygehu-
set. De fortalte, at de bare forestillede sig, at de skulle op 
og synge, når de skulle have svar på nogle undersøgelser i 
forbindelse med deres sygdom, siger hun.

Det kræver noget særligt af underviseren, når det er pa-
tienter, der har fået diagnosen lungekræft,  som står med 
sangteksterne. 
- Det er vigtigt som underviser at lytte til den virkelighed, som 
deltagerne oplever og er i. Det er jo noget helt andet, end 
når jeg underviser unge, der drømmer om at blive stjerner i 
sang. I sangprojektet på sygehuset er sangen med til at gøre 
deres liv lidt lettere i en svær tid. Det var også hårdt som 
underviser, fordi jeg jo ikke vidste, når vi sluttede, om det var 
sidste gang, jeg så dem. Jeg skulle lade være med at lade mig 
gribe for meget, når en af deltagerne var ked af det, og det 
var godt at samarbejde med en sygeplejerske. Det har været 
givende for mig som underviser og som menneske at lave 

forløbet. Sang kan meget, og den kan få os til at omgås med 
hinanden på en anden måde. Det har også vist mig, at der er 
mange veje, jeg kan gå som sangunderviser, og jeg glæder 
mig til at komme i gang med nogle nye patienter, siger Anne 
Louise Krogh.
Det næste forløb med sangundervisning for patienter med 
lungekræft på Vejle Sygehus begynder til april.

Anne Louise Krogh er cand. mag. i musikvidenskab fra Aar-
hus Universitet. Hun har en tre-årig uddannelse som sanger/
sangunderviser, som hun har taget hos Cathrine Sadolin, 
der er stemmeforsker og sangpædagog. Anne Louise Krogh 
har arbejdet som sanglærer siden 1993. Siden 2004 har hun 
undervist på Det Danske Musical Akademi i Fredericia. Hun er 
leder af Rytmisk Kor Orion og Nørremarkskirkens Børnekor. 
Hun deltager i sangkonkurrencen Voice på TV2. ■

Anne Louise Krogh er klar til en ny 

runde sangundervisning med patienter 

med lungekræft på Vejle Sygehus.
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Folkemusik

Selvom det er to dage siden vi landede efter EthnoFonik-
kurset i Paris er det stadig svært at få armene ned.  Den 
sidder nemlig stadig i kroppen, den boblende glæde efter 
ni dages intensiv musik-ledelsestræning, krydret med natlige 
jam-sessions, spontane danse-events, og afrundet med to 
forrygende koncerter og dertil hørende fest. Kurset var det 
første af sin slags, tiltænkt unge mennesker, der har lyst til 
at lære om hvordan det er at være leder på Ethno-stævner 
rundt om i verden.  

Ethno er stævner, der hver sommer skaber fantastiske ram-
mer for unge folkemusikinteresserede fra hele verden, der 
mødes og udveksler musik fra deres respektive hjemegne.  
Selv har vi tilsammen været på Ethno’er både i Sverige, 
Belgien, Kroatien, Slovenien og Danmark. Ikke alene har det 
givet os en utrolig bred musikalsk horisont, men samtidig et 
fantastisk netværk af musikinteresserede venner over hele 
kloden – bogstavelig talt. Og når vi taler med andre Ethno-
deltagere beretter de om præcis samme oplevelse: 

Ethno’er er frugtbare og vigtige musikalske og 
kulturelle mødesteder, og en grobund for mange 
venskaber og professionelle kontakter. 

Til et Ethno er der tilknyttet én eller flere ”artistic leaders”, 
afhængig af deltagerantallet. Disse ledere har til opgave at 
være musikalske tovholdere. Kort fortalt skal de kunne hjælpe 
deltagerne med at lære melodier ud og arrangere dem, hvis 
der er brug for det, men også kunne vejre, hvornår delta-
gerne godt selv kan. Endvidere er det lederne, der laver en 
rækkefølge og styrer de koncerter, et Ethno altid afsluttes 
med. Og netop den specielle rolle, en Ethno-leder har, var 
temaet for EthnoFonik-kurset i Paris. Vi var i alt 25 unge men-
nesker fra 11 lande: Rumænien, Sverige, Estland, England, 
Kroatien, Spanien (og de Kanariske øer), Østrig, Tyskland, 
Bulgarien og Norge, foruden vi to fra Danmark. Kurset var 
arrangeret af AOLF, en fransk kulturudvekslingsorganisation 
ledet af 2 unge ildsjæle, Yann Bieuzent og Vincent Combet. 
Med økonomisk støtte fra EUs Grundtvig-fond havde de og 

Af Pia Nygaard og Anna Egholm Pedersen
FOTO: OLIVIER PERRIN

EthnoFonik  
– et kursus i Ethno-lederskab 
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en lang række frivillige skabt perfekte rammer for at vi kunne 
udforske og blive udfordret i rollen som musik-ledere. 

Dagene forløb med at lære hinanden traditionelle melodier 
og sange, som vi havde forberedt hjemmefra, arrangere 
dem og skiftes til at være band-ledere. Det hele foregik på 
gehør. Alle melodier og sange blev sammensat til et koncert-
program, der som afslutning på forløbet blev fremført til to 
koncerter. Billeder samt video-klip fra koncerterne vil snart 
kunne findes på på AOLF’s hjemmeside: www.aolf.fr. 

Den første dag havde vi en ryste-sammen-session med en 
engelsk musiker, Detta Danford. En vigtig seance, hvor vi ud 

over at lære hinandens navne, lavede en række samar-
bejdsøvelser, der var med til at gruppen blev en tæt tømret 
enhed på rekordtid. Dette var vigtigt fordi hele forløbet af-
hang af, at vi gav hinanden kritisk og konstruktiv feedback, 
og at alle var åbne og turde vove sig ud i rollen som lærer og 
dirigent.  En rolle, som nogle af deltagerne ikke rigtig havde 
prøvet før. Deltagerne kom med vidt forskellige forudsætnin-
ger og havde baggrund i vidt forskellige musikgenrer. Men 
kombinationen af et højt musikalsk niveau, stærk motivation, 
øvelse og konstruktiv og kærlig kritik fra de andre deltagere 
og Allan Skrobe, der var musikalsk over-leder, gjorde at alle 
følte sig godt rustet til rollen som Ethno-leder ved kursets 
afslutning. Allan, der har været artistisk-leder på mere en 
20 Ethno’er, lærte os at se udfordringer frem for problemer. 
Hvordan håndterer man f.eks. når én af deltagerne spiller 
på en Kroatisk pentaton sækkepibe i noget, der minder om 
Bb-mol, når de fleste melodier er i enten D,G eller A? Han 
eller hun vil ikke kunne spille med på alle numrene i gruppen, 
og vil måske kede sig og føle sig udenfor. Så må man finde 
andre måder at inkludere deltageren på, f.eks. gennem dans, 8

I Danmark afholdes Ethno på Fanø fra d. 20/7 
til 27/7 2012. Hvis du ønsker direkte kontakt 
med det danske Ethno, send en mail på:  
Ethnodenmark@gmail.com.  Ethno findes i 
mere end 10 lande, og flere Ethnoér er i ud-
klækningsfasen.  For info om alle Ethnoér, se:  
www.ethno-world.org
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perkussion, modulationer til Bb-mol som oplæg til en sæk-
kepibesolo, og lignende. Som leder gælder det i høj grad om 
at være kreativ! 

Devisen på EthnoFonik var ”learning by doing”, og på femte-
dagen blev vi delt op i grupper, der skulle lave workshops for 
musikskole-og MGK-elever. Niveauet på workshop-holdende 
spændte vidt, fra grupper af unge begyndere til semi-pro-
fessionelle voksne. Til én workshop troppede en violinist, en 
fløjtespiller, og hele seks pianister op. Rummet havde bare 
kun to klaverer! En værdifuld lærdom fra den seance var, at 
sang, klare fagter og et bredt smil er uvurderlige redskaber i 
ensembleundervisning. 

Med os hjem i kufferten har vi en stor portion viden om 
Ethno-kursers specielle natur, og om musikledelse og grup-
pedynamik, som vi har afprøvet på egen krop. Derudover har 
vi også fået indblik i vidt forskellige musiktraditioner, og fået 
en masse kontakter til andre musikinteresserede unge i hele 
Europa. Det er for os at se én af de fantastiske ting, musik 
kan, og som er helt specielt ved kurser som Ethno: at lære 
hinanden musik og spille sammen er en enestående måde at 
møde og være sammen på! ■

Folkemusik

8
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ØRESUNDS SOLIST 2012
– for unge strygere og blæsere under 20 år

Øresunds Solist har finale 
søndag den 18. marts 2012  
på Ishøj Kulturskole.  

Konkurrencen har eksisteret siden 2002 med det 
formål at stimulere børn og unges interesse for at 
spille klassisk musik.

Øresunds Solist har deltagelse af ca. 150 unge 
musikere fra begge sider af Øresund. De indledende 
konkurrencer er afholdt i København og Lund.

Konkurrencen i Ishøj falder i to dele: 
Aldersgruppe 1: 12-16 år
Aldersgruppe 2: 17-20 år

Konkurrencens protektorer er den danske violinist 
Nikolaj Znaider og den svenske trompetist Håkan 
Hardenberger.

Yderligere information: 
www.oresunds-solist.com

FRI ENTRÉ
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VIOLIN-spillebogen 1
... af Grete Granerud
Violin-spillebogen 1 er for helt nye violinister. Man kan lære 
at spille melodier fra den første time til danske sange, både 
nye og gamle. Der følger en cd med bogen, som man kan 
bruge til at lære sangene, og som man kan øve violinspillet 
sammen med derhjemme. Primært for 6-9-årige.
Hæfte med cd. Kr. 80,- (100,-)
B-CD-841. ISBN 978-87-7612-387-1

Tlf. 97 12 94 52
Fax 97 12 94 55  
master@dansksang.dk 
www.dansksang.dk

Læs mere om disse violinskoler 
på www.dansksang.dk 

>Søg produkt >Skriv: Violin

VIOLIN-spillebogen 3

I VIOLIN-spillebogen 3 introduceres den lave 2.-finger, og den nye violinspiller kan 
 begynde at spille sangene i denne bog, når han/hun er klar til at spille både med høj og 
lav 2.-finger. 
     VIOLIN-spillebogen er fyldt med sange og melodier, der selvfølgelig kan synges, 
måske kan leges og fremfor alt kan spilles på violinen. Melodierne er noteret i g-nøgle, 
men kan også spilles på bratsch og cello.
     Bogen går året rundt og starter med høst og efterår med sange som Solen brænder 
rød og hed, Sensommervise og Nu falmer skoven. Til jul er det fx Et barn er født i Betlehem 
og Glade jul. Derpå går sangene fra vinter til vår, og til sidst er der et stort afsnit, der 
ikke er årstidsbestemt. Bogen slutter med den eneste sang på engelsk: Happy Birthday
      Melodierne er ikke ordnet i rækkefølge efter sværhedsgrad. Nemt og svært afhæn-
ger i høj grad af motivation. Man kan starte med yndlingssangene eller med de sange, 
der passer til årstiden.

Violin-spillebogen 3 er er for de 7-10-årige. Melodierne kan spil-
les både af yngre og ældre, men alderen påvirker arbejdstempoet. 
Med bogen følger en cd med indspilninger af alle sangene, så 
man nemt og hurtigt lærer dem at kende.

Grete Granerud er musikpædagog og har skrevet mange bøger 
med musikpædagogisk materiale bl.a. serien Musisk indsko-
ling med 16 emnehæfter med tilhørende cd’er til undervisning i 
 musik, leg og bevægelse.

Grete Granerud

Hæfte med cd

B-CD-917

ISBN 978-87-7612-507-3

ISBN 978-87-7612-507-3
FM-CD-917

VIOLIN
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-spillebogen 3

    
     

     
     ©

 og    Folkeskolens Musiklærerforening

Dansk Sang B-serien 
Gudenåvej 162, DK 7400 Herning 

www.dansksang.dk

BIEM
© og P

2009

VIOLIN-spillebogen 2
... af Grete Granerud
Undervisning i begynderviolinspil med udgangspunkt i kendte 
og populære danske sange, nye og gamle. Bogen kan bruges 
som en skole, til at lære at læse noder efter og som en spillebog 
med høj motivationsfaktor med kendte sange og cd. Lær san-
gene fra cd’en og brug den som orkester til akkompagnement, 
når man øver sig. Primært for 6-9-årige.
Hæfte med cd. Kr. 96,- (120,-)
B-CD-902. ISBN 978-87-7612-470-0

VIOLIN-spillebogen 3
... af Grete Granerud
I tredje og sidste bind introduceres den lave 2.-finger, og den 
nye violinspiller kan begynde at spille sangene i bogen, når hun 
er klar til at spille med både høj og lav 2.-finger. Sangene følger 
årets gang. Den medfølgende cd er stærk motiverende for lysten 
til at øve. Primært for de 7-10-årige.
Hæfte med cd. Kr. 128 (160)
B-CD-902. ISBN 978-87-7612-470-0 

Min egen violinskole
... af Leena Kristiansen
Ny progressivt ordnet dansk violinskole. Ideel grund-
læggende skole for begynderen på et stærkt fagligt og 
musikalsk fundament. Eleven bliver gennem spænden-
de øvelser og musikstykker på inspirerende vis hurtigt 
og sikkert ført fra de første trin henimod et mere avan-
ceret violinspil. Bogen indeholder bl.a. musikordbog, 
kortspillet “Solo – Uno”, musikteori, små opgaver og 
instruktive tegninger. Øvelse og begejstring gør mester!
Hæfte. Kr. 96,- (120,-)
B-903. ISBN 978-87-7612-471-7

violinskoler ...
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Generelt
Senest den 5. marts 2012 kan de fleste lønmodtagere se 
årsopgørelsen for 2011 fra SKAT i skattemappen. Herved bør 
alle tjekke om oplysningerne er korrekte, idet oplysningerne 
er baserede på indberetninger fra tredjepart f.eks. arbejdsgi-
vere og bank. Det er samtidig muligt at foretage ændringer 
i årsopgørelsen 2011 via bl.a. www.tastselv.skat.dk. Oplys-
ningerne kan ændres inden den 1. maj 2012. Selvstændigt 
erhvervsdrivende vil dog modtage et brev med indberettede 
oplysninger, hvorefter der er pligt til at afgive selvangivelse 
inden den 1. juli 2012.

I det følgende gennemgås kun hovedreglerne for lønmod-
tagere, idet der således ses bort fra honorarmodtagere og 
selvstændigt erhvervsdrivende.

Hovedregel
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig indkomst) 
og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/aktieindkomst) 
skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige omkostninger, 
man afholder for at erhverve, sikre og vedligeholde sine ind-
tægter, som udgangspunkt fradragsberettigede. En naturlig 
betingelse er dog bl.a., at de samlede udgifter, man trækker 
fra, står i et rimeligt forhold til indkomsten, og at der ved 
fradraget tages højde for at en del af omkostningen kan have 
et privat islæt.

FRADRAG
For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der 
være et naturligt element af privat benyttelse. For hver 
udgiftsart er det en god ide selv at foretage en vurdering af 
den private andel. Ved selv at have taget stilling til den private 
andel – og dermed ikke fratrække denne – tager man en 
stor del af brodden af den diskussion, der ellers kunne opstå 
med den lokale skatteforvaltning. For lønmodtagere gælder 
endvidere det udgangspunkt, at nedenstående udgifter kun 
kan fratrækkes i rubrik 58 under øvrige lønmodtagerudgifter 
efter reduktion af den gældende bundgrænse på kr. 5.500.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder CD'er, bånd, noder, faglit-
teratur, tidsskrifter o.l.) kan fradrages med den andel, der 
ikke er privat. I den forbindelse skal gøres opmærksom på, at 
udgifterne skal være nødvendige med henblik på at erhverve, 
sikre og vedligeholde sin indtægt.

Egne instrumenter og PC til erhvervsmæssigt brug
Er anskaffelsessummen kr. 12.300 eller derunder, kan hele 
beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelsessummen over 
kr. 12.300, kan det anskaffede højst afskrives med 25 %.

Nedenstående gives et eksempel, idet der er forudsat en 
saldo overført fra 2010 på kr. 15.000, solgt et aktiv (f.eks. et 
instrument) i 2011 for kr. 2.000 og købt et nyt aktiv i 2011 for 
kr. 20.000.

Saldoværdi 1/1 2011 15.000

- Salg i 2011 –2.000

+ Anskaffelser i 2011 20.000

= Afskrivningsgrundlag               33.000

Afskrivning, maks. 25% –8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2011 24.750

Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag for 
køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og umid-
delbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen af aktivet. 
Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte have en privat 
andel. Ved opgørelsen af en privat andel foretages afskriv-
ning af det enkelte driftsmiddel med reduktion af den private 
andel. Den private andel beror på et konkret skøn.

Husk at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter holder 
prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge er dog 
undtaget.

Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel, klaver 
osv.) kan fradrages, men også her skal der tages hensyn til en 
eventuel privat andel.

Skatten 2011 

SKATTEN 2011SKATTEN 2011
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Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til undervis-
nings- eller øvelokale kan der være mulighed for at fratrække 
omkostningerne til indretning og drift. Det er dog bl.a. en 
helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet til privat benyt-
telse.

Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives fradrag, 
hvis det er helt udelukket, at indretningen har privat islæt, 
ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt fradrag vil accepte-
res, såfremt indretningen forbedrer ejendommens generelle 
værdi.
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til leje 
som en andel af den samlede husleje, el og varme. Forholdet 
beregnes med samme brøk som lokalets areal i forhold til 
lejemålets samlede areal. Bor man i eget hus eller ejerlejlighed 
kan man efter samme forholdsregning fratrække el og varme. 
Herudover er der mulighed for at få et forholdsmæssigt ned-
slag i ejendomsskatten.

Telefon – fastnet og mobil
Lønmodtagere kan alene fratrække udgifter til erhvervsmæs-
sige samtaler, og der kan ikke opnås fradrag for nogen del af 
den faste abonnementsudgift.
For at få fradrag for erhvervsmæssige samtaleudgifter, skal 
man kunne dokumentere størrelsen af disse udgifter.

Uddannelse
Det er muligt at fradrage udgifter til vedligeholdelse af den 
hidtil opnåede indtægtsgivende uddannelse. Det vil sige, at 
man må trække udgifter fra til kurser og lignende, som har 
et egentligt erhvervsmæssigt indhold. Det er ikke muligt at 
fratrække udgifter til videreuddannelse.

Befordring mellem bopæl og arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden mellem 
hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som den normale 
transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke gives fradrag for 
de første 2 gange 12 km.

Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen (jf. 
nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.

Ligningsrådets satser for 2011
0-24 km  Intet fradrag 
25-100 km 2 kr. pr. km 
over 100 km 1 kr. pr. km

Selvstændigt erhvervsdrivende
Grænsen mellem at være selvstændigt erhvervsdrivende 
(modtage honorarer/skrive fakturaer) eller lønmodtager er 
ofte flydende. Om man betragtes som lønmodtager eller 
selvstændig kan imidlertid have væsentlig betydning i forhold 
til a-kassen og udbetaling af dagpenge. Såfremt man både 
er lønmodtager og selvstændig bør man derfor kontakte sin 
a-kasse herom. 

Der kan endvidere henvises til SKATs hjemmeside 
www.skat.dk, hvor man kan downloade diverse pjecer  
og vejledninger. 

God fornøjelse!

■

Bemærk!
Samtlige ovenstående lønmodtagerudgifter kan 
kun fradrages i den skattepligtige indkomst (rubrik 
58 under ligningsmæssige fradrag) med det beløb, 
hvormed de samlede udgifter overstiger kr. 5.500.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER:
•	 	Hjemmesider:	www.genklang.org/sangmiljo	 

og www.denjyskesangskole.dk

•	 	Mads	Bille,	kunstnerisk	leder	Den	Jyske	Sang-
skole, mads@denjyskesangskole.dk,  
tlf. 2992 9718

•	 	Søren	Bojer	Nielsen,	direktør	Det	Obelske	
Familiefond, sb@obel.com, tlf. 2834 0912.

Kraftcentre for sang

6 millioner til 
7 kraftcentre

En ny søjle i dansk musikliv skal sikre udvikling af 
sangtalenter i hele landet. Formålet er at udvikle 
sangmiljøer for børn og unge, som fremover 
skal virke som regionale kraftcentre for både den 
folkelige og den professionelle sang- og korkultur 
i Danmark

Syv nye kraftcentre for sang vil skyde op omkring eksiste-
rende kormiljøer, som bliver omdrejningspunktet for et bredt 
samarbejde omkring talentmiljøer. Målet er at skabe synergi 
mellem bredde og elite. Kor, kommuner, folkeskoler, musik-
skoler og erhvervsliv går sammen om at skabe ”best practise” 
miljøer for sang og sikre en fødekæde af unge sangere, der 
rækker fra folkeskolen og lokale kor til de konservatorieforbe-
redende grundkurser og professionelle sangfaglige uddan-
nelser.

Den Jyske Sangskole i Herning har taget initiativ til at skabe 
de 7 nye kraftcentre for sang, inspireret af bl.a. Team Dan-
mark og FC Midtjyllands Fodboldakademi. Ophavsmand til 
projektet er Mads Bille, kunstnerisk leder af Den Jyske Sang-
skole, som varetager et nationalt opdrag om at udvikle unge 
stemmer. 

Det Obelske Familiefond donerer 6 mio. kr. til  
sangmiljøer
Dette nationale udviklingsprojekt kan kun gennemføres på 
grund af den måske største enkeltdonation til dansk sang 
nogensinde. Det Obelske Familiefond har bevilget 6 mio. kr., 
og de penge er ifølge fondsdirektør Søren Bojer Nielsen givet 

godt ud; ”Det er banebrydende at videreudvikle dansk sang 
ved at skabe nye dynamiske samarbejdsrelationer mellem kor, 
kommuner og erhvervsliv, altså mellem forskellige sektorer i 
samfundet. Varetagelsen af den helt unikke danske sang-
kultur kræver mange aktører, så vi er glade for med Fondets 
bevilling rent økonomisk at sikre projektets realisering”. 

Omfatter børne- og ungdomskor fra hele landet
Gennem det seneste år har Den Jyske Sangskole haft kontakt 
til omkring 40 kor fra hele landet, hvoraf syv sangmiljøer er 
udvalgt efter en længere prækvalifikation. I de næste tre år 
skal de i forvejen særdeles velfungerende kor videreudvikle 
sig til regionale kraftcentre for sang og skabe grobund for 
talentmiljøer. Projektet omfatter børne- og ungdomskor fra 
hele landet, fra konservatorier og musikskoler i Århus, Oden-
se og Esbjerg og fra domkirker i Roskilde, Århus og Haderslev. 
Deltagerne i Nordjylland er endnu ikke endeligt fastlagte. ■

Pressemeddelelse



www.runa.dk  ·  Tlf.: 3332 2200

RUNA FORSIKRING A/S

Med en Studieforsikring hos RUNA 
er du sikret til lav pris

Studieforsikringen omfatter:

•	 Indboforsikring - 50% rabat
•	 Rejseforsikring Verden - 50% rabat
•	 Ulykkesforsikring - 25% rabat

•  Har du en Studieforsikring hos os, kan du få 25%    
    studierabat på Bil-, Motorcykel- og Knallertforsikring
•		Spar 8% ved at betale én gang om året

Flere fordele:

Studieforsikringen koster mellem 376 og 501 kr. pr. kvartal (indeks 2012) alt efter, hvor i landet du bor. 

STUDIE 
FORSIKRING

2012

Studieannonce_2012_178x255_MODUS.indd   1 06-02-2012   15:18:01
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Nyudgivelser

I Hippieåret udkommer nu bogen Breve til 
en veninde; en samling breve fra sangeren 
og sangskriveren Eik Skaløe (1943-1968) til 
kæresten Iben Nagel Rasmussen. 
Brevene er skrevet i perioden 1962-68.
Skaløe var medlem af den legendariske dan-
ske beatgruppe ”Steppeulvene”, der udgav 
det første dansksprogede rockalbum: ”Hip”.

Forfatter: Eik Skaløe
Bog, 192 sider
Pris: kr. 199,- (vejl.)

Forlag: Gyldendal
www.gyldendal.dk

DJ

BREVE TIL EN VENINDE  
– udvalgt og kommenteret af Iben Nagel Rasmussen

”Hjemme hos mig” indeholder 13 korte kla-
verstykker med lærerakkompagnement.
Stykkerne træner forskellige rytmer; punkte-
ringer/trioler/pauser osv.
Begyndermateriale, der også kan bruges som 
bladspils-, læse- og transponeringsøvelse. 

Alle stykkerne indeholder samme femtonige 
position i begge hænder, og arbejder med en 
bestemt rytmefigur.

Bogen anbefales af pianist Anne Øland

Forfatter: Jakob Fester
Bog, 32 sider, A4 tværformat. Spiralryg
Pris: kr. 139,- (vejl.)

Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk

DJ

HJEMME HOS MIG  
– 13 firhændige klaverstykker for elev og lærer

 
20 marts 12 :modus  

All that evil needs to prevail 
is that people of good will  
do nothing…!   
Martin Luther King

Månedens citat:

“



TEKNIKTIKTAK
Lav en skrammelindsamlingsdag, og byg en 
hel forestilling med masser af musik og sang.
Arbejdshæftet indeholder manuskript og 
instruktioner til ”alt det sjove med teknik”, 
tips og tricks til opsætningen og elevopgaver, 
der er lige til at gå til.

TRO, HÅB OG LAKRIDSKONFEKT
Gyserfilm som en del af scenografien. Fokus 
på film- og lydredigering. Masser af musik, 
filmreplikker, kor, kostumer, dans, lys og 
lyd, tro, håb og skøre idéer. Arbejdshæftet 
indeholder manuskript. Frem med instruk-
tørstolene, filmkameraet, danseskoene og 
sangtalenterne.

UBETINGET SKRIGEPLIGT
Lovestory med lykkelig slutning! Stor sceno-
grafi med lys- og filmeffekter og fokus på re-
plikker, glidende overgange mellem scenerne 
og brug af hele scenerummet. Arbejdshæftet 
indeholder elevopgaver og introduktion til ar-
bejdet med lyd, lys og film. Skæg og ballade 
med kor, sang og teater.   

Forfattere: Dorte Schou og Martin Gerup 
Arbejdshæfter, 32 sider, gennemillustreret 
Pris (pr. stk.): Kr. 110,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

3 X KORTEATER!  
– med afsæt i korværker med samme titler

45 af Erik Sommers kompositioner; omfat-
tende både sange for de mindste - med enkle 
og fornøjelige tekster - samt en del sange for 
voksne, med tanker, refleksioner og hændel-
ser fra den folkelige og poetiske verden.
Alle sange er nedskrevet med melodi, becif-
ring og enkle klaverarrangementer. 
Teksterne er af Jesper Kallesøe, Jens Rosen-
dal, Holger Lissner, N.F.S. Grundtvig m.fl.  

Forfatter: Erik Sommer
Bog, 98 sider, indbundet/uden cd
Pris: kr. 150,-

Bog, 98 sider, indbundet/med 2 stk. cd
Pris: kr. 240,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

DJ

UNDER SOLEN
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Læserbrev

Læserbrev fra grundskolelærere 
i Odense:
Odense Musikskole vil fjerne AL reduktion på  
holdundervisning.
 
I denne søde juletid, vi tager al din reduktionstid!
 
Sådan lød tonerne på Odense Musikskole tirsdag den 13. 
december 2011 – værsgo at skylle!
Der gik lidt tid, før vi forstod, at det var alvor - men det var 
det!
 
Torsdag den 12. januar 2012 modtog alle lærere på Odense 
Musikskole en varsling om fjernelse af reduktioner på hold-
undervisning fra den 1. august 2012, uanset om man har 
sammenspilshold, stort symfoniorkester eller er grundskole-
lærer. Reduktionen er 0 – Hvorfor? Begrundelsen fra ledelsen 
var besparelser.
 
Alle lærere har dog haft mulighed for at komme med andre 
forslag til besparelser. Vi har foreslået at trimme organisa-
tionen frem for at forringe de generelle arbejdsvilkår for 
lærerne. Forslag har f.eks. været 

•   Nedvarslinger af timetallet for alle lærere, som ikke kan 
finde elever.

•   Ensretning af minuttal, så alle instrumentallærere undervi-
ser gennemsnitligt 2 elever på 45 min.

•   Flerlærerordning på orkestre med 2 til 6 lærere justeres 
kraftigt.

•   Justeringer af aktivitetsniveauet samt mange flere forslag.
 
Lærerne har på faggruppeformændenes og TR´s opfordring 
været indkaldt til en ekstra høring, da ledelsen – meget sent 
i forløbet – kom med sit forslag om at fjerne reduktionerne. 
Alle lærere sagde på dette hastemøde klart nej til ledelsens 
forslag og henviste til de mange allerede indgivne forslag.
 
På trods af denne klare udmelding fra musikskolens personale 
valgte man at fjerne reduktionerne. Vi er stærkt fortørnede 
og foruroligede over, at solo- og holdundervisning sidestilles, 
og at man ovenfra pålægger lærerne en så stor forringelse af 
arbejdsforholdene, særligt for gruppen af grundskolelærere.
 
Sammenspil og holdundervisning er et arbejde, som indehol-
der stress, ekstra forberedelse og ekstra administration for 
den enkelte musiklærer. Undervisningen kræver kvalifikatio-

ner, som ekstra musikalsk overskud, overblik og motivation, 
der gør læreren i stand til at undervise og inspirere mange 
børn på en gang. For lærere, som udelukkende underviser 
småbørnshold og i sammenspil, kan fjernelsen af reduktioner 
betyde et øget timetal på mindst 20 % årligt for at beholde 
ansættelsesgraden. Ydermere er det besluttet, at alle rytmiske 
elever skal have sammenspil, hvilket giver endnu flere sam-
menspilshold, men nu uden reduktion.
 
Resultaterne af denne beslutning vil efter vores opfattelse 
bl.a. være,

•   at man fraviger de retningslinjer om reduktioner, som 
byrådet har godkendt

•   at lærernes forslag til besparelser negligeres
•   at lærerne oplever manglende ledelsesmæssig forståelse 

og anerkendelse for udførelsen af arbejdet, idet hold-
undervisning er en helt anden slags undervisning end 
soloundervisning, og at netop holdundervisning kræver 
en særlig form for ekstraarbejde og overblik. Grundsko-
lelærere på fuld tid skal forholde sig til mange hundrede 
personer på en uge, flytte sig fra lokalitet til lokalitet flere 
gange om dagen, slæbe instrumenter, rekvisitter, rydde op, 
gøre rent i lokalerne, inden undervisningen kan starte, og 
har ofte mange ulønnede mellemtimer

•   at specielt grundskolelærere vil blive ramt hårdt. I dag 
underviser vi på Odense Musikskole kun 30 uger og med 
0,2 i reduktion. Eksempelvis har en lærer på fuld tid ca. 
27 hold om ugen, 400 børn, 9 lokaliteter, 40 pædagoger/
kompagnonlærere/ledere mm at skulle forholde sig til og i 
alt 7 ulønnede mellemtimer

•   at alle lærere på fuld tid skal undervise 1000 timer om året. 
For en fuldtidsansat, der primært har hold, betyder det at 
man skal undervise omkring 20 % mere om året

•   at man fraviger et ellers gældende princip i overenskom-
sten om at give reduktion til alle, der underviser i hold og 
sammenspil, i erkendelse af, at det er en særligt krævende 
type undervisning

•   at det medfører en generel nedprioritering af grundsko-
leområdet med konsekvenser for hele fødekæden på 
Odense Musikskole, da det bl.a. fremover vil være mindre 
attraktivt at arbejde som grundskolelærer.

Det skal retfærdigvis siges, at grundskolelærerne efter ledel-
sens beslutning ultimo januar blev indkaldt til dialogmøde, 
men at vi på dette tidspunkt havde afgivet mandat til FMM til 
at forhandle med Odense Kommune om rimeligheden i den 
trufne beslutning. I mødeindkaldelsen står omtalt, at ”særlig 
ramte grupper skal der forhandles med”, men vi frygter, at 
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disse lokale kompensationer vil medføre forskelsbehandling 
af lærerne og dermed uro på arbejdspladsen.
 
I sidste ende frygter vi konkret øget stress, splittelse blandt 
kolleger, stor udskiftning på arbejdspladsen og ansættelse af 
ufaglærte musikpædagoger, idet det forekommer usandsyn-
ligt, at uddannede musikpædagoger vil søge og i længden 
beholde et job med så ringe arbejdsvilkår.
 
Efter vores opfattelse savner en beslutning om fjernelse af 
reduktioner både saglige og faglige begrundelser.
 
Maria Hørup Damianakis
Torstein Danielsen
Birgitte Momme
Rikke Wegner Fyrst

Jette Holk Hansen
Janus Køster
Jesper Holmen
Anders Sprotte
Maren Halberg
 
(Grundskolelærere i Odense)

Svar på Læserbrev

Kommentar til læserbrev af  
faglig konsulent, cand. jur.  
Jesper Christensen:

Som et led i udmøntning af besparelser kan det konstateres, 
at ledelsen af Odense Musikskole vil fjerne reduktionerne for 
holdundervisning jf. læreroverenskomstens § 14, stk. 5 og 
stk. 6. I den forbindelse er beslutningen i øvrigt blevet truffet 
på trods af store uenigheder med den samlede lærergruppe 
herom. Medarbejderrepræsentanterne i det lokale MED-
udvalg har således måttet se, hvorledes ledelsen ensidigt for-
søger at gennemtrumfe ønsket om fjernelse af reduktionerne.

Udmeldingen fra ledelsen af Odense Musikskole kommer 
i kølvandet på en beslutning fra Aarhus Musikskole om at 
skære i de nævnte reduktioner med 0,2. Det skal dog oplyses, 
at Aarhus Musikskole gennem en lokalaftale har haft 0,4 i 
reduktion for småbørnshold, hvorfor der i Aarhus fortsat ydes 
0,2 i reduktion for småbørnshold og 0,2 i reduktion for under-
visning i kor med mere end 12 medlemmer og større orkestre 
med såvel 10 medlemmer som mindst 4-stemmig besætning. 

På et fagligt møde den 18. januar 2012 har lærerne derfor 
givet mandat til FMM om at gå videre med problematikken 
overfor Odense kommune. Vi har derfor anmodet om et 

forhandlingsmøde med Odense kommune, hvor vi naturligvis 
håber på en fornuftig drøftelse.

Ønsket om at fjerne reduktionerne i Odense Musikskole synes 
at savne saglige og faglige begrundelser, idet der på hele 
vores område hidtil har været en udbredt forståelse og aner-
kendelse af forskellene på holdundervisning og undervisning 
af enkelte elever. Det er da også svært at se, hvordan en mu-
sikskole uden reduktioner, kan leve op til de krav til kvalitet i 
undervisningen, som brugerne har en forventning om.

Samtidig med, at fjernelse af reduktionerne vil være en 
voldsom forringelse af lærernes løn- og ansættelsesvilkår, kan 
det i øvrigt frygtes, at bortfald af reduktionerne medfører op-
sigelser af en række lærere, idet det kan være svært at finde 
flere nye elever til de berørte lærere, der nu skal have flere 
hold for blot at opretholde deres ansættelser.

Vi forstår således til fulde de bekymringer, der ligger bag 
læserbrevet fra gruppen af grundskolelærere i Odense Musik-
skole. ■
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Musikmiljø

Jeg er musikpædagog i en kommunal musikskole, uddannet 
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, før verden 
var af lave. Den gang der var råd at tilbyde musikstuderende 
en lang og grundig musikuddannelse, både som solister og 
som musikpædagoger. Den gang den musikpædagogiske 
uddannelse nogenlunde klædte den håbefulde nyuddannede 
på til den virkelige verden. Konservatorieuddannelsen i dag 
ligner ikke den i ”de gode gamle dage” med 40 undervis-
ningsuger, hvor man nu må klare sig med under det halve.
Jeg var også heldig at få et fuldtidsjob i en kommunal 
musikskole lige straks efter endt eksamen, og her er jeg så 
blevet, og nydt det! Tilbuddene for børn og unge mennesker 
der vil noget i musikken er bred i Danmark; der er lige fra 
babymusik, over de yngste musikskolebørn (det man i vores 
verden kalder ”forskolen”, dvs. før instrumentalundervisning), 
via instrumental/sang/kor/orkesterelever til MGK (Musikalsk 
Grundkursus) og måske Orkesterefterskole, til - som kronen 
på værket - konservatoriet. Konservatoriet for de få der har 
lyst og evner at kaste sig ud i et rigtigt liv med musik, ikke 
blot som en givende hobby, men som det der også helst 
skulle give smør på brødet!

Vores land bliver fattigere for hver dag. Fattigere hvad gælder 
det der ikke er livets absolut mest basale livsnødvendigheder, 
altså det Maslow i sin behovspyramide kalder de fysiske. For 
at et menneske skal trives, vokse og udvikles til et harmonisk 
menneske med en stimulans der går udover fjernsyn og dag-
ligdags genvordigheder, skal mennesket have mulighed for at 
opsøge og finde det vi vælger at kalde kultur.
Musikskolerne kan tilbyde, for dem der har økonomien i or-
den, en start på livet, der kan føre til en forståelse, fordybelse 
og menneskelig rigdom, der kan være den bedste investering 
for resten af livet! Alle landets musikskolelærere tager daglig 
den opgave seriøst; de giver børn og unge mennesker et 
skub i den retning! Nogle få går videre, måske via MGK til 
et konservatoriestudie. På vejen støder man på forhindrin-
ger og nye bjerge der skal bestiges, sådan er det og sådan 
skal det også være. Men forhindringerne har gennem årene 
fået karakter af økonomiske forhindringer. Allerede i landets 
musikskoler strammes nettet; der er faldende tilmeldinger 
hvilket uden tvivl skyldes unge børnefamiliers økonomiske 
usikkerhed. Musikskolerne bærer mere og mere præg af at 
være musikskoler for de få, og ikke for alle.

Kort sagt; det musiske miljø i Danmark lider, lige fra babymu-
sikken til de højere læreranstalter! Man lukker øjnene for at vi 
om føje år vil være, hvis det ikke allerede er tilfældet, et fat-
tigt land. Ikke bare fattigt i ordets egentlige betydning, men 
fattigt på de værdier der får det enkelte menneske i harmoni 
med sine omgivelser, at blomstre!
Jeg havde fornøjelsen at i sidste uge sammen med mine 
musikskoleelever, deltage i en rundvisning på Operaen på 
Holmen! Det var en stor oplevelse, for såvel voksne som børn; 
at se dette hus indefra, at mærke ”suset”, da vi sad i salen, at 
se teknikerne forberede aftenens forestilling, at høre sangere 
og instrumentalister øve bag lukkede døre.
Få timer senere gik beskeden rundt i medierne; Fyringsrun-
den var blevet indledt og denne gang skulle det i særdeles-
hed ramme Operakoret. Koret der i sin tid, altså 2005, da 
Operaen åbnede, bestod af 72 sangere, skal nu levere samme 
vare med 40 sangere! Det siger sig selv, det kan ikke lade sig 
gøre, og således bliver varen ikke den samme! Der vil ikke 
kunne sættes store forestillinger op; aldrig mere, hvis dette 
gennemføres. Det er en saga blot!!

Vi talte om det dagen efter, mine elever og jeg. Børn er ikke 
høns, men dette er logik for høns! De samme børn havde 
kort før jul medvirket ved en flot anlagt julekoncert i Slots-
kirken på Frederiksborg slot i Hillerød. I musikken og ople-
velsernes navn havde vi samlet et musikskoleorkester på ca. 
50 børn og unge. Oppe ved Compenius orglet stod et børne 
– og voksenkor på, ja sjovt nok, rundt regnet 72 sangere og 
sang så taget løftede sig! Det er jeg sikker på gav vores ”hel-
dige” (læs; dem hvis forældre har økonomien i orden) mu-
sikskoleelever en kæmpe oplevelse! Den oplevelse kan de gå 
videre med resten af livet, lige som alle os kultur/musikarbej-
dere har lignende oplevelser med i bagagen. Men de vil ikke 
kunne opleve det samme ude i voksenverden. Ikke i Danmark 
og ikke på vores Nationalscene; Det Kongelige Teater!
Vi musikpædagoger på landets musikskoler/Musikefterskoler/
MGK/Konservatorier må markere at vi støtter Operakorets 
kamp for overlevelse! Vi vil gerne give et sprudlende og 
levende musikmiljø videre til vores børn og børnebørn. Det 
handler langt fra om de 16 sangere der ikke er velkomne i 
koret længere, det handler om de langt mere vidtstrakte kon-
sekvenser det kan få, mod et endnu fattigere land! ■

Anne Joss, musiklærer ved Hillerød Musikskole

Jeg er musikpædagog …
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Jeg sagde ja tak til opgaven, og her følger lidt om, hvad 
vi normalt tager i betragtning, når vi ser på muligheden 
for at indlede et samarbejde om en udgivelse. 
Dansk Sang har gennem nogle år haft et uformelt samar-
bejde med DMpF, som har indstillet materialer til udgi-
velse på forlaget. Dette samarbejde har ført til adskillige 
udgivelser.

Og hvad gør man så, hvis man går med en lærebogsfor-
fatter i maven og gerne vil dele sine ideer, inspiration og 
viden med andre. 
Enkelte potentielle forfattere indsender hele manu-
skripter til vurdering, men mindre kan gøre det. Man er 
nemlig velkommen til at sende en synopsis – en kortfat-
tet oversigt – med så meget som muligt af følgende:

1.   Målgruppe
2.   Didaktiske overvejelser. Mål/middel-overvejelser i 

form af opstilling af formål og beskrivelse af grund-
læggende pædagogiske og faglige ideer

3.   Fysisk udformning (hæfte, bog, cd, dvd, downloads 
osv.)

4.   Omfang (anslået antal manussider)
5.   Indholdsfortegnelse med uddybende kommentarer
6.   Nogle repræsentative prøvesider (10-20 sider).  

Fx et kapitel
7.   Gerne klingende eller visuelle eksempler fra  

materialet på cd eller dvd
8.   Oplysninger om materialet er/har været sendt til 

andre forlag

Lærebogsmateriale

Til alle potentielle  
nye udgivelser stilles nogle krav:

Materialet skal være erfaringsbaseret.
Forlagets motto er ”lærer til lærer – idéudveksling”, og 
kravet om erfaringsbasering skal tages helt bogstaveligt. 
Forlaget antager ikke et manuskript til udgivelse med 
mindre, det er grundigt testet i praksis. Af forfatteren 
selv. Eller endnu bedre: Af andre musiklærere. Her sikres 
bedre end noget andet sted i et undervisningsmateriales 
tilblivelsesproces, at udgivelsen holder i praksis. 
Enkelte udgivelser, som fx har karakter af afhandlinger 
med historisk indhold, er det dog ikke muligt at teste 
i praksis. Fx Lissa Nicolajsen: ”Sang i landsbyskolen i 
1800-tallet”, Morten Bay: ”Popmusikkens historie” og 
Orla Vinther: "Musikhistorien 1-10".  
 
Materialet skal holde et højt fagligt og pædagogisk 
niveau.
I et højt fagligt og pædagogisk niveau indgår bl.a., at 
materialet skal kunne tåle at få delkomponenterne kigget 
efter i sømmene. Holder didaktikken? Er midlerne i stand 
til at klæde målene på? 
Og holder metodikken? Er den realistisk og animerende? 
Er der kvalitet i aktiviteterne: Altså i sange, lege, lytte-
øvelser, dansebeskrivelser, sammenspilssatser osv.

Materialet skal være opbygget med overblik og 
konsekvens.
I næsten alle udgivelser er det utrolig vigtigt, at der er 
indbygget en passende progression i materialet i forhold 
til målgruppen.
Desuden skal det kommunikative være helt i top: Bud-
skabet skal være indrettet, så det passer til modtageren, 
og fremstillingsformen skal være sikker og motiverende.
Desuden er der naturligvis nogle tekniske krav til et ma-
nuskript, som skal tilgodeses, og som fremgår af forla-
gets manusvejledning.

  
musikpædagogisk lærebog

Skriv en 

Af  
Ib Thorben Jensen, 

redaktør Dansk SangJeg er musikpædagog …

Skriv lidt om, hvad der skal til for at få et mu-
sikpædagogisk materiale udgivet på forlaget 
Dansk Sang. Sådan omtrent lød opfordringen 
fra MODUS. 
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KORT NYT

Stillingsannonce

Stillinger i Musikskolen Vejle Kommune 
pr. 1. august 2012:

TROMMER: 18 ugl. lektioner 
Undervisningen ligger i Musikskolens Jelling-afdeling, hvor under-
visningen finder sted på Bred-agerskolen i det centrale Jelling og 
i Musikskolens Egtved-afdeling, hvor Musikskolen disponerer over 
egne nye lokaler i tilknytning til Egtved Skole samt i Musikskolens 
Børkopafdeling, hvor musikskolen ligeledes disponerer over egne 
lokaler på Gauerslund skole. Der er togforbindelser fra Vejle til Jelling 
og Børkop, og rutebilforbindelse til Egtved

FAGOT: 5,5  ugl. lektioner 

Undervisningen ligger i Musikskolens egne lokaler på ”Domus” i Vejles 
midtby (tæt ved Vejle banegård og busterminal). Stillingen omfat-
ter deltagelse med elever i musikskolens ungdomssymfoniorkester 
VENUS, der øver mandage kl. 19 – 21 på ”Domus”.

KLASSISK KLAVER: 7,5 ugl. lektioner .
Undervisningen ligger i Musikskolens egne lokaler på ”Domus” i 
Vejles midtby (tæt ved Vejle ba-negård og busterminal). Udover de 
7,5 lektioner skal der aftales en bistandsforpligtelse som akkom-
pagnatør af musikskolens solister især på skolens talentlinie i et for 
indeværende ikke fastlagt omfang.

RYTMISK GUITAR / EL-BAS: 14 ugl. lektioner.
Undervisningen ligger i Musikskolens egne lokaler på Give Skole og 
Gauerslund Skole i hhv.  Give og Børkop. Der er togforbindelse fra 
Vejle til såvel Børkop som Give.

Vi forventer at alle ansøgere har relevant uddannelse fra konser-
vatorium eller anden videregående undervisningsinstitution eller 
kvalifikationer, der er sammenlignelige hermed.

Løn i h.t. overenskomst mellem KL og FMM
Ansøgningsfrist: Ansøgninger sendes til. Musikskolen Vejle Kom-
mune, Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle eller på mail til fleso@vejle.
dk , således at vi har dem seneste torsdag den 15. marts 2012 .
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Musikskolen Vejle Kommune ligger i Danmarks 6. største kommune. 
Der er undervisning både i selve Vejle by samt i centerbyerne Bør-
kop, Egtved, Give og Jelling og på skoler i kommunen, hvor der er 
tilstrækkeligt elevgrundlag. Musikskolen samarbejder med folkeskoler, 
privatskoler og gymnasier i kommunen.

Spørgsmål kan rettes til.: 
Musikskolechef Flemming M. Sørensen, tlf. 76 81 57 01 fleso@vejle.dk
Eller til: Musikskolevicechef Michael B. Pedersen tlf. 76 81 57 03 
miped@vejle.dk.

Materialet skal bestå en markedsøkonomisk vurdering.
Er der efter forlagets skøn plads i markedet til den 
påtænkte udgivelse? Og her brister mange skønne 
drømme, men man kan ikke drive forlag eller andre 
former for forretning uden at respektere de almindelige 
naturlove. 

Faktisk er der også nogle uomgængelige krav til 
personerne bag undervisningsmidlerne, der udkom-
mer på Dansk Sang
Forfatterne skal være ildsjæle, og de skal gerne kunne 
brænde i lang tid. Dels er der for de fleste forfattere tale 
om et langt sejt træk, inden et materiale får plads hos bru-
gerne. Dels skal man være forberedt på, at det er de færre-
ste forfattere, som bliver forgyldt ”overnight” af at udgive 
til et af de små fag på et lille dansk undervisningsmarked. 
For nogle materialers vedkommende er det helt afgø-
rende, at forfatteren er en god kursusholder.

Og så er det altid forfriskende med innovative materialer, 
som peger ud over læseplanernes snærende bånd. Under-
visningsmidler, som anviser nye farbare musikpædagogiske 
stier, som morgendagens musiklærere kan træde. Et frisk 
pust med overraskende didaktiske overvejelser og over-
rumplende nye former for metodik er aldrig af vejen. ■

Lærebogsmateriale

8

GRADESEMINAR 
Den 24.marts 2012 afholdes et ”Gra-
deseminar” på DKDM, i forbindelse 
med konservatoriets lørdagsskole. 

I panelet sidder bl.a. Shannon Hawes, 
som blev portrætteret i  
februarnummeret af MODUS

Nærmere oplysninger på  
www.musikgrade.dk
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

MED-systemet:  
Den ansattes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 

faglig sekretær

I det kommunale system er der en erkendelse af, at en forudsæt-
ning for succes i arbejdet er engagerede, effektive og kvalitets-
bevidste medarbejdere. Dette mener man bl.a. at kunne fremme 
ved, at medarbejderne deltager i beslutningerne om rammerne 
for arbejdet. KL (Kommunernes Landsforening) og KTO (Kommu-
nale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) har derfor indgået 
Rammeaftale for medindflydelse og medbestemmelse/
MED-håndbogen, som netop er udkommet i 2011-udgaven. I 
langt de fleste kommuner har man indgået en lokal MED-aftale 
som danner ramme om det formaliserede samarbejde mellem 
ledelse og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser og op 
igennem det kommunale system. Har man ikke en sådan aftale, 
gælder fortsat Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde 
og samarbejdsudvalg. (Begge aftaler kan downloades fra 
www.dmpf.dk under Onlineservice/Generelle aftaler - kommen-
terede.) Den lokale MED-aftale skal rekvireres i kommunen. 

Hvor gælder aftalen?
Det er et krav, at den lokale MED-aftale omfatter hele kommu-
nen således, at alle medarbejdere sikres ret til medindfly-
delse og medbestemmelse. (For selvejende institutioner og for 
Københavns kommune gælder særlige regler, som fremgår af 
rammeaftalen).
Et krav til MED-strukturen er, at den matcher ledelsesstrukturen 
således, at hvor der er en leder med kompetence med hensyn til 
arbejds-, personale-, samarbejds- og miljøforhold, skal der være 
en formaliseret mulighed for, at medarbejderne kan få medind-
flydelse og medbestemmelse.  
MED-repræsentanter vil oftest være de tillidsvalgte, men også 
andre medarbejdere kan vælges som MED-repræsentanter. De vil 
i så fald opnå samme særlige beskyttelse mod afskedigelse som 
andre tillidsvalgte. 
Det er altså – også af disse grunde – væsentligt for den en-
kelte medarbejder, at de valgte repræsentanter virkelig har 
kollegernes opbakning og tillid og at kommunikationen 
mellem medarbejdere og tillidsvalgte fungerer.

På hvile områder har medarbejderne medindflydel-
se og medbestemmelse?
Medindflydelsen omfatter alle forhold af betydning for arbejds-, 
personale-, samarbejds- og miljøforhold på det niveau, hvor le-
delsen har ledelseskompetencen. Der er gensidig informations-

pligt på alle niveauer. Bl.a. skal det sikres, at medarbejderne 
og deres repræsentanter gives tilstrækkelig information og tid til 
at drøfte problemstillinger og melde medarbejdernes holdninger 
tilbage, så de kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutning. 
Alle forhold omfattet af denne informationspligt skal drøftes, 
hvis den ene part ønsker det. 
Der gives mulighed for at aftale retningslinjer for tilrette-
læggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og miljøforhold. 
Drøftelser skal indledes, hvis den ene part ønsker det, og begge 
parter skal udvises positiv forhandlingsvilje og søge at opnå enig-
hed. Aftalte retningslinjer skal udformes skriftligt og er bindende 
for begge parter. Disse kan opsiges med 3 måneders varsel og 
parterne skal i så fald søge enighed om ændringer.
Kan der ikke opnås enighed om retningslinjer, skal ledelsen på 
medarbejdernes anmodning redegøre for, hvordan man vil for-
holde sig til emnet.
Ligeledes kan der indgås aftaler på alle områder af ledelses-
kompetencen. Man skal dog være opmærksom på, at forhand-
lings- og aftaleretten for lærernes vedkommende kan bero et 
andet sted (TR eller organisation); dette gælder eksempelvis løn- 
og arbejdstidsaftaler.
Ved uenighed om fortolkning af reglerne for medindflydelse 
gives der mulighed for at sende uenigheden til afgørelse opad i 
kommunens MED-system og i sidste instans til afgørelse mellem 
KL og KTO.

Den enkelte medarbejders muligheder.
Det er altså i høj grad muligt – og ønskeligt – at øve indflydelse 
på egne arbejdsvilkår. For den enkelte medarbejder er det væ-
sentligt at 
• Vælge tillidsfolk, man har tillid til
•  Holde disse orienteret om, hvad der rører sig på arbejdspladsen 

og om sit syn herpå
•  Holde sig selv orienteret om, hvad der bliver drøftet og vedta-

get på arbejdspladsen og i kommunen
•  Deltage i drøftelserne på medarbejdermøder og i andre fora 

således, at beslutninger tages på et så oplyst grundlag som 
muligt

DMpF’s sekretariat står naturligvis til rådighed for yderligere in-

formation og rådgivning vedr. MED-arbejdet på musikskolen. ■
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Ny Musikhandlingsplan
Så kom den nye handlingsplan på  

musikområdet

 5,8 mio. til musikskolernes talentpleje 

og fokus på samarbejde mellem folke-

skole og musikskole samt mange andre 

områder.

Se mere på DMpF ś hjemmeside  

www.dmpf.dk, hvor du udover selve 

handlingsplanen kan følge debat og  

reaktioner på planen.

SINUS
Et nyt musikalsk online fælleskab udviklet særligt til eleven, der 

går på musik- og kulturskole

Visionen, at SINUS bliver et landsdækkende online socialt netværk 

for samtlige musik- og kulturskoler i Danmark. Målet er at skabe 

en platform, der tager musikskolernes integritet med sig ind i den 

digitale verden, og som lægger en stærkere social dimension til de-

res erfaring med og ekspertise i at forme det musiske menneske.

Gå ind på www.dmpf.dk og se mere!


