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Leder

Ole Helby

Konsensus
om musikhandlingsplan
Lige siden valget i efteråret har det svirret med rygter
om store omprioriteringer i det danske musikliv. Den nye
kulturminister, Uffe Elbæk, er blandt andet blevet taget
til indtægt for at ville nedlægge et eller flere symfoniorkestre. Da rygtestrømmen var på sit højeste valgte kulturministeren at indkalde til en musikpolitisk eksperthøring.
Høringen skulle ses som et led i det politiske arbejde med
den nye musikhandlingsplan, som skal afløse den handlingsplan, der udløb ved årsskiftet. Formålet med høringen
var at give musiklivet mulighed for at komme med forslag
og ideer til den nye handlingsplan og give mulighed for
en bred debat med deltagelse af folketingets kulturpolitiske ordførere. Det skulle vise sig at være en rigtig god ide.
Høringen blev et fremragende udstillingsvindue for den
mangfoldighed, som det danske musikliv består af. Det
blev hurtigt slået fast, at vi, der var inviteret med som
repræsentanter for musiklivet, ikke ville være med til at
genoplive en ufrugtbar grøftegravning med en opstilling
af kunstige skel mellem rytmisk og klassisk musik. I en
situation, hvor alle er klar over, at der kun i meget
begrænset omfang kan skaffes nye offentlige støttekroner til musiklivet, var det samlede budskab, at
man skal afholde sig fra at omprioritere, når en omprioritering kun kan finde sted ved at kannibalisere
andre vigtige og velfungerende områder i musiklivet. Samtidig blev der fra alle sider slået til lyd for, at man
i situationen skal søge at videreudvikle og nytænke det
samarbejde, der allerede fungerer på tværs af musiklivets
miljøer og institutioner. DMpF finder det meget væsentligt, at høringen på den måde viste, at der forsat er konsensus om de store linjer i dansk musikliv. Forhåbentlig
kan der på den baggrund også skabes konsensus om et
bredt politisk forlig om den nye musikhandlingsplan.
Høringen blev naturligvis også præget af indlæg med
orientering og forslag fra stort set alle grene af det danske musikliv. Fra DMpF fastholdt vi, at musikskolerne skal
medtænkes i den nye musikhandlingsplan. Helt aktuelt
har det stor betydning for musikskolernes udvikling, at
der skabes mulighed for at videreføre og forny det særlige
modus: februar 12
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talentarbejde, som blev muliggjort gennem afsættelsen af
en pulje i den foregående musikhandlingsplan, hvor der
var afsat 5,75 mio. kr. om året til talentudviklingsprojekter
på musikskoleniveau. Den nye handlingsplan skal samtidig
muliggøre, at der kan etableres talentudviklingsprojekter,
som finder sted i et samarbejde mellem et MGK-center og
de tilknyttede musikskoler. På den måde kan de to former
for talentpleje understøtte hinanden og derved skabe et
mere sammenhængende tilbud til alle landets musiktalenter. I invitationen til den musikpolitiske eksperthøring lægger kulturministeren op til at den nye musikhandlingsplan
skal indebære en styrkelse af det rytmiske musikliv. Her
er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at
musikskolerne ikke er til at komme udenom, når det
drejer sig om udviklingen af den rytmiske musikkultur, hvilket ikke må glemmes i forhandlingerne om
den nye musikhandlingsplan.
Et mere vidtrækkende tema, som DMpF og flere andre
bragte på bane ved høringen, var behovet for at revitalisere og forny publikumsinteressen for det danske musikliv. Kulturministeren må nu overveje, om han vil tage
udfordringen op som en del af den nye musikhandlingsplan eller måske løfte opgaven på anden vis. I givet fald
vil vi foreslå, at rekrutteringen til musikskolerne tages
med som et delemne.
Hele formen omkring den musikpolitiske eksperthøring
kan Uffe Elbæk roligt være tilfreds med og måske gøre til
en tradition. Det forhold, at de kulturpolitiske ordførere
var til stede og både lyttede og deltog i debatten, løftede
værdien af hele arrangementet betydeligt. Kulturministeren gav i sine afsluttende bemærkninger udtryk for, at
han også selv var glad for høringen, som havde givet et
mere nuanceret billede af musiklivet og dermed gjort os
klogere. Uffe Elbæk rundede det hele af med at slå fast,
at det ikke kommer på tale at lukke symfoniorkestre, og
at rygterne herom byggede på misforståelser.
Den nye musikhandlingsplan forventes at være på plads i
løbet af februar måned. ■
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Hvad er ..?

Af Birgitte Schade
og Charlotte Mejlbjerg
FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Evaluering
”Vi regner kun noget for undervisning, hvis læreren
aktivt søger at afstedkomme læring og lader sin virksomhed regulere af tilbagemeldinger angående elevernes
læring” (Fibæk Laursen, 1999, s. 26)
Evaluering, i form af tilbagemeldinger angående elevens
læring, indgår som væsentlig del af undervisningen.
Hensigten med evalueringen kan imidlertid være af vidt
forskellig, men ikke nødvendigvis modstridende karakter.
At evaluere betyder i sin oprindelige form ”at foretage en
vurdering”. Især blev det blandt 1800-tallets købmænd
brugt i betydningen ”at beregne værdien af et vareoplag”. I dag bruges ordet evaluering indenfor pædagogikken som betegnelse for et struktureret og systematisk
arbejde med at bedømme noget efter bestemte kriterier,
men kan i daglig tale også dække over nærmest intuitive
vurderinger af en undervisningssituation.
Evaluering som pædagogisk redskab, tager udgangspunkt i en lang række hv-spørgsmål såsom:
• Hvem skal evalueres?
• Hvad, hvorfor, hvordan, hvormed, over hvor lang
tid skal der evalueres?
• Hvilke kriterier ligger til grund for evalueringen,
og hvordan sikrer man sig, at resultatet er gyldigt
og pålideligt?
• Hvem skal foretage denne evaluering?
• Hvem retter resultatet af evalueringen sig imod?
Evaluering er ikke kun noget, der drejer sig om eleven.
Evaluering kan også vedrøre eksempelvis læreren, ledelsen eller selve musikskolevirksomheden. I denne artikel
er fokus dog først og fremmest på forhold, som vedrører
lærerens evaluering af eleven.
Når Henrik foreslår, at Frida undlader at spille med i
starten af melodien, kan det henvise til forskellige typer
af evaluering og forskellige former for begrundelser for
evalueringen.
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Instrumentalholdet er i gang med at øve
sig til den kommende julekoncert, som skal
foregå samme aften. De skal spille “Et barn
er født i Bethlehem“, men det går ikke helt
godt. Hver gang de skal starte melodien,
spiller Frida forkert, hvorefter hun stopper
spillet og siger: “Vent lige på mig, jeg var
ikke klar“. Henrik (lærer) aftaler nu med Frida,
at hun kun skal spille med i de passager, hun
kan klare uden at sætte tempoet ned. Nu
går det meget bedre, og da melodien er slut
roser Henrik eleverne og siger: “Sådan skal
det bare være, for når man spiller til koncert
kan det ikke nytte noget, at man stopper
midt i det hele. Det var rigtig flot.“ Frida ser
stolt ud. Hun klarede det.

Om formativ og summativ evaluering
Formativ evaluering: Henrik foretager en vurdering af
den aktuelle situation, som tager udgangspunkt i Frida
og hendes behov for hjælp og støtte i en musikalsk
læreproces:
Når Frida ikke kan spille starten af “Et barn er født“, skyldes det først og fremmest, at hun har svært ved at spille
sammen med andre. Hun kan ikke overskue at spille med
hele vejen, hvorfor Henrik gennem sit forslag reducerer
opgavens sværhedsgrad, og hermed giver Frida mulighed
for at gennemføre opgaven: ”At kunne spille sammen
med de andre”.
februar 12 : modus

Denne form for evaluering, der er af intern og fortløbende karakter, kaldes formativ evaluering. Formative
evalueringsformer er procesorienterede og rettede mod
tilrettelæggelse og udførelse af undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs muligheder for læring.
Summativ evaluering: Henrik foretager en vurdering
af den aktuelle situation, som tager udgangspunkt i den
kommende julekoncert.
Selvom julekoncerten plejer at være hyggelig, har den
karakter af en eksamen, hvor de optrædende (og deres
lærere) bliver bedømt på selve det musikalske produkt.
Henrik vil derfor gerne have, at instrumentalholdet leverer en god koncertpræstation, herunder at de er i stand
til at spille “Et barn er født“ uden afbrydelse og med
fokus på den musikalske helhed. Hver gang Frida afbryder musikken forstyrres den musikalske helhed, og af
hensyn til det musikalske produkt, foreslår Henrik derfor,
at Frida kun spiller med de steder, hvor hun kan følge
med musikken.
Denne form for evaluering, der er af afsluttende karakter, kaldes summativ evaluering. Summative evalueringsformer er produktorienterede og rettede mod konkrete
undervisningsresultater, som kan dokumenteres ved
koncerter, optagelsesprøver, eksaminer m.m.
Om evalueringens hensigter
Kriterierne for evaluering har afgørende betydning for
undervisningens praksis. I ovennævnte eksempel er
undervisningen påvirket af Henriks viden om de kriterier,
der er gældende for elevpræstationer ved koncertoptrædener, hvilket får konkret betydning for de handlinger,
han foretager i den konkrete situation. Det er derfor
væsentligt, at være opmærksom på, at evalueringen kan
have forskellige hensigter, som påvirker undervisningen
på forskellig vis:
• Evaluering som middel til at få information om
elevens niveau. Underviseren vil være er optaget af
at undersøge, hvorledes hun bedst muligt tilpasser
undervisningen til den enkelte elevs faglige udvikling.
Forskning (Schade, 2010) viser, at denne type evaluering i den daglige undervisning ofte kommer til udtryk
gennem etablering af koncertlignende situationer.  
F.eks. som solo-optrædener, hvor eleven spiller det,
hun har øvet sig på derhjemme for sin lærer.
modus: februar 12

• Evaluering som middel til at stimulere og vejlede
eleverne i forbindelse med deres musikalske og personlige udvikling. Underviseren er for eksempel optaget
af, at eleven bliver i stand til at vurdere egne færdigheder og fremskridt, at udvikle øvestrategier eller at
kunne planlægge egen arbejdsindsats. I undervisningseksemplet tidligere i artiklen har Henrik sat ord på sin
evaluering, og blandt andet givet udtryk for, at musikken ved en koncert søges spillet uden afbrydelser samt
anvist et løsningsforslag. Man kan forestille sig, at eleverne i forbindelse med kommende koncertoptrædener
efterhånden får overladt ansvaret for selv at vurdere,
hvad der kan blive bedre samt angive løsningsforslag.
• Evaluering som dokumentation for at eleven har
lært det, der forventes af hende. Eksaminer, gradsprøver og optagelsesprøver hører ind under denne
kategori. Denne type af evaluering kræver, at undervisningen har en række mål, der rent faktisk kan evalueres ved en prøve. Eksempelvis at kunne spille en D-dur
skala, at kunne høre forskel på dur og mol, at kunne
spille “Stille nu“ eller et stykke af lignende sværhedsgrad m.m. Underviseren vil være optaget af at lære
eleven det, hun bliver testet i.
Hvordan kan eleven evalueres?
Når man evaluerer elevens læringsresultat, foretages
vurderingen på baggrund af de forandringer, der sker
med eleven. Disse forandringer har imidlertid vidt forskellig karakter og kræver hermed vidt forskellige metoder
til evaluering af disse. Forandringerne kan komme til
udtryk som:
• Verbale ytringer: Eksempelvis at eleven er blevet i stand
til at give udtryk for at en bestemt melodi har en A –B
– A form.
• Kropslige ytringer: Eksempelvis at eleven er blevet i stand
til.eks. at være blevet i stand til at stå stille og klappe i
hænderne i A – stykket og gå rundt på gulvet i B-stykket.
• Klanglige/musikalske ytringer: Eksempelvis at eleven
er blevet i stand til at spille staccato i A-stykket og legato
i B-stykket.
• Skriftlige/ grafiske ytringer: Eksempelvis at eleven er
blevet i stand til at skrive en bestemt melodi på noder.
Konkrete kundskaber og færdigheder kan forholdsvis
nemt måles og evalueres gennem forskellige former for
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Find artiklerne på:
www.dmpf.dk/modus.aspx

Kort nyt

8 standardiserede tests, hvorimod det er langt vanskeligere at indfange og beskrive ændringer, der vedrører
kreativitet, engagement, evnen til at udtrykke sig
musikalsk, æstetiske oplevelser med mere.
Der findes flere forskellige metoder til evaluering af
eleverne. Metoderne er afhængige af, hvad man ønsker
at evaluere og hvorfor og udmøntes ofte i modeller.
Undervisningsministeriet har oprettet en hjemmeside,
som udelukkende handler om evaluering (http://www.
evaluering.uvm.dk/). Her præsenteres en lang række
forskellige evalueringsmetoder og -modeller som f.eks.
SMITTE, Udviklingsspiralen og Kvalitetsstjernen.

û

Sæt

i kalenderen

DMpF afholder

Landsmøde

Herudover har Folkeskolens Musiklærerforening udvikLørdag den 21. april 2012
let “Evalueringsmodel for musikalsk forståelse, udøvelse og skaben“ (http://www.musiklaererforeningen.
i Vejle
dk/moduler/download/download.php?menuId=27)
■
D-RMB-RK_klar_modus_86.02x124.97mm.pdf - 08:38:10 - January 19, 2012 - Page 1 of 1 - Coated preflight

Forslag til litteratur:
Evalueringens hvem, hvad, hvorfor
og hvordan?
http://www.evaluering.uvm.dk/templates/laerere
OgLedere_layout.jsf

Evaluering i musik og fagdidaktisk
progression
http://www.evaluering.uvm.dk/templates/document_layout.jsf?context=DOCUMENT&function=
showDocument&documentId=1009

Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen
Musikkundervisningens didaktikkk
Kap. 9 Cappelen Akademisk Forlag, 1998
Birgitte Schade
Koncerten som udtryk for musikskolens
undervisningsmæssige praksis.
DPU 2010
Kan downloades fra: http://www.dmpf.dk/
media/40246/schade_speciale.pdf#page=47
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NYHEDER FRA WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
Banebrydende nyt materiale, der særligt henvender
sig til den videregående undervisning i fagene hørelære og direktion på universiteter, konservatorier
mv. Er også oplagt til selvstudium.

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

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

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and
Stylistic Comprehension

Carl Erik Kühl

Right
Playing
Wrong
Playing

BLUE BOOK. Introduction and Correct Scores
RPWP_omslag.indd 1

Right
Playing
Wrong
Playing

07/11/11 16.48

relationship between
attentiveness and sensitivity to the
The ever-greater sharpening of one’s
for any classical
in the score is a lifelong project
what one is hearing and its representation
to serve that end.
is a collection of exercises meant
musician. Right Playing – Wrong Playing

each with scores, as
includes a blue and a red book,
Right Playing – Wrong Playing basically
The repertoire comprises
and an answer key to the exercises.
well as two blue and two red CDs,
songs with
music, choral music, chamber music,
passages from classical works: orchestral
to the music with errors
The challenge, then, is to listen
accompaniment, and piano pieces.
scores are too
in BLUE BOOK, where the correct
on the red CDs, and find the discrepancies
blue CDs, and find
the
on
version
to the music in the correct
be found, or, vice versa, to listen
are incorporated into the scores themselves.
errors
same
these
where
BOOK,
the errors in RED
playing when not playing
wrong? What were the musicians
Where was the error? What was
Playing !
what is written? Right Playing – Wrong
adjusted by making
levels of difficulty. These may be further
Studies in Aural Perception,
The mistakes correspond to varying
helpful information.
exercise, which are designed to give
and
use of the clues associated with each

Materialet består af følgende dele:
BLUE BOOK – indeholder korrekte noder og dertil
svarende indspilninger med fejl
RED BOOK – indeholder fejlbehæftede noder og
dertil svarende korrekte indspilninger
ANSWER KEY – facitliste

Studies in Aural Perception,
Score-Reading and
Stylistic Comprehension

Score-Reading

self-study.Comprehension
as a basis forStylistic
essentially intended to be used
Right Playing – Wrong Playing is
exercise potentially
at educational institutions, with each
However, it may also be used in class
serving as a piece of homework.

Carl Erik Kühl

Carl Erik Kühl

Hæfter og cd’er kan benyttes på kryds og tværs og
åbner således op for mangfoldige muligheder for
målrettet undervisning – og giver samtidig plads til
variation i tilgangen til stoffet.

WH31044B
ISBN 978-87-598-22272

RED BOOK. Scores with Mistakes
07/11/11 16.48

RPWP_omslag.indd

Med udgangspunkt i 79 musikeksempler fra den
klassiske musiklitteratur (spændende fra orkesterog kammerværker 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 Vokalensemblet.

ANSWER KEY
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Jakob Fester

Hjemme hos mig

Jakob Fester

HJEMME HOS MIG

13 små klaverstykker for elev og lærer
Vejl. pris kr. 139,00 (inkl. moms)

13 firhændige klaverstykker for elev og lærer

Jorden rundt
i 80 dage
Sanghæfte

Thomas Bo Borchersen og
Tine Olsen

Jorden rundt i 80 dage
En ny stor musical til musikskolen!
En spændende og farverig musical
med skuespillere, sangere og stort
orkester. Historien er Jules Vernes, frit
bearbejdet af komponist og sangskriver
Thomas Bo Borchersen i samarbejde
med sanger, forfatter og instruktør
Tine Olsen.

Tormod Vinsand

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.

Alle stykkerne i dette hæfte er nemme
at spille fra bladet og træner hver en
speciel rytme. Stykkerne er velegnede til
begyndere og mellemstadie-elever.

Musik og sangtekster
Thomas Bo Borchersen
W i l h e l m h a n s e n m u s i k f o r lag

Partitur, orkesterstemmer, sanghæfte
(med vedlagt cd), korhæfte og dialoghæfte. Se mere på webshop.ewh.dk.

Interview

Shannon Hawes
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shannon Hawes

Violinisten
tog fra
Californien til København og konkurrerede sig til kontrakt med sit
drømmeorkester Det Kongelige Kapel. Senere blev hun headhuntet
til Albertslund Musikskole som primusmotor i opbygningen af et
ungdomssymfoniorkester. For hende er der ingen modsætning
mellem at være udøvende musiker og pædagog.
Hun har haft sin egen musikskole i Californien med velstimulerede
Suzukielever – men synes, det er lykken at være musikskolelærer i
Danmark med alle de udfordringer, det medfører.

Det er fredag eftermiddag. På
Rosenørns Allé er myldretiden i
gang. Suset fra trafikken ligger
som en diskret baggrundslyd i
det lyse lokale på strygergangen, hvor Shannon Hawes er i
Af Kirsten
færd med at undervise tre unge
Brunbech
konservatorieelever i hovedfagspædagogik. I dag handler det
Foto: Erik Norsker
om kunsten at lære begyndere,
hvordan man holder på en violin.
Hun beder dem lægge buen på gulvet og tælle til tre
– og nu gælder det om hurtigt at gribe buen og undersøge, om hånden spontant har grebet den med korrekt
fingerstilling. Shannon taler engelsk med eleverne, og
det er ikke fordi hun er amerikaner, for det danske sprog
behersker hun flydende efter 22 år i landet, men fordi
eleverne repræsenterer forskellige nationaliteter. ”Det I
selv gør i øvelokalet er ikke så forskelligt fra det, vi gør
med børn. Det er lag på lag på lag, og vi vender altid
tilbage til startpunktet – som for eksempel, hvordan man
holder buen”, forklarer hun.
Ugens første fire dage underviser Shannon Hawes på
Albertslund Musikskole og om fredagen drager hun
ind til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium for
at videregive sin musikpædagogiske viden til de studerende. Det hænder, at undervisningen må aflyses, fordi
strygereleverne skal spille i orkesterskole, men så foregår
Shannons undervisning over e-mailen i stedet, forklarer
modus: februar 12

hun mig, da eleverne er gået hjem for at holde weekend.
– Som udøvende musiker har hun forståelse for, at orkesterspillet kommer i første række: ”Eleverne skal have lov
at være i deres udøvende kunst. De har jo søgt ind her
for at spille. At være pædagog er en modningsproces.
Man kan have en vis interesse for det, men det er ikke
så aktuelt, før man står dér og selv skal undervise. Så jeg
kunne godt tænke mig, at uddannelsen herinde havde
en overbygning, hvor man kunne fordybe sig; et speciale
i det pædagogiske – for så ville det være noget, man selv
positivt skulle vælge til, når behovet opstod”.
Symfoniorkester i Albertslund
Kærligheden til en dansker og en kontrakt med Det Kongelige Kapel, bragte hende i 1989 til Danmark. Og nogle
år senere blev Shannon hentet til Albertslund Musikskole
til en fuldtidsstilling. I kommunen havde de musikglade
politikere afsat en halv million til at opbygge et symfoni
orkester med børn og unge. Og den visionære violinpædagog havde et klart billede af, hvordan dette projekt
skulle virkeliggøres gennem undervisning af børn helt fra
vuggestuealderen:
”Vi var fra starten af projektet en gruppe lærere, der
spillede henholdsvis violin, bratsch, cello og kontrabas. Og
i et tæt samarbejde med musikskolens leder har vi opbygget nogle teams, der underviser i vuggestuer, børnehaver
og skoler. Vi bruger det samme materiale, så alle børn
får de samme oplevelser og det samme sprog omkring
musikken. Jeg sidder som konsulent og er med i både
forskoleteam, strygerteam og symfoniorkesterteam”.
8

9

Interview

8 Efter Shannons opfattelse har mange musikskoler en god
forskoleundervisning, men der er sjældent en sammenhæng, hvor man bruger de samme lærere, materialer og
koncepter til at videreføre instrumentalundervisningen
i indskolingsalderen. ”Det er vigtigt, at børnene har
opnået stor kompetence på deres instrument, når de
når teenagealderen. Man må tilrettelægge et program,
så elevernes naturlige flow gennem musikskolen er, at
de først møder en lille orkestergruppe, så en større, og
når de når toppen i deres eget lille miljø, har de et godt
niveau. Derfra kan de så tage springet ud til den øvrige
verden; til København eller til et større ungdomsorkester
end deres eget. Så bliver MGK ikke et sted, hvor man
skal gå op til prøve og blive valgt fra, men et sted, hvor
man går op til prøve og oplever, at ens kompetencer –
det man har arbejdet på – kvalificerer én til det næste
niveau”, påpeger Shannon.
Den trebenede undervisningsmodel
I Albertslund Musikskoles strygerskole skal eleverne
møde til musik to til tre gange om ugen. De har både
sammenspil, hørelære og individuel time fra femårsalderen. Og fra treårsalderen er der en forberedelsesgruppe
med forældrene. Så de ved, hvad de går ind til – og de
ved, at de skal øve hver dag.
Det program, Shannon har været med til at opbygge
i Albertslund, bygger på Suzuki, Kodály og Music Mind
Games: ”I Suzukimetoden har vi en cd, som vi lytter til,
så vores tilgang er auditiv. Men det er jo noget, som
kommer udefra, som vi kopierer. Når man selv skal kreere
noget med sin egen stemme, kommer Kodály ind med
sit rytmesprog og solmisation. Med Kodály har man mere
en komponisttilgang til musikken, fordi man selv kreerer
melodier gennem sangen – solmisationen. Når man kobler de to systemer, får man en mere hel musiker. – Det
visuelle, der skal tilføjes, er for mig Music Mind Games,
når vi snakker om indskolingen. Så har vi alle elementerne; det auditive, det visuelle og det metodiske koblet
sammen. I Music Mind Games er materialerne bygget op
omkring barnets interesse for at spille spil og lege. Øjet
trænes på denne måde, inden vi skal læse noder”.

Shannon Hawes
• Født i USA i staten Oregon i 1957
• Begyndte som Suzuki-violinelev i 3. klasse
• Uddannet som violinist/pædagog på Colorado
University 1979
• Har haft sin egen musikskole: San Jose Talent
Education
• Har spillet orkester i San Jose og San Francisco CA.
• Kom til Danmark i 1989 og fik ansættelse som
violinist i Det Kgl. Kapel på kontrakt
• Siden 1993 ansat på fuld tid på Albertslund Musikskole som violinlærer og koordinator af symfoniorkester-opbygningen
• Uddannet i Alexanderteknik 1998
• Siden 2008 ansat på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som lærer i hovedfagspædagogik indenfor
strygergruppen

musikskole herhjemme, der fik besøg af Michiko, da hun
i 2003 lavede et samlet kursus for alle lærerne. Dermed
har de i dag et fælles fundament at arbejde ud fra. Og
det tydelige bevis på, at det virker, er det store symfoniorkester, som musikskolen efterhånden har haft i en del år.

Shannon Hawes mødte Michiko Yurko, der har udviklet
Music Mind Games, for over tredve år siden i universitetsmiljøet i USA. Her skrev Michiko sin første bog, ”No
H In Snake”. Ud fra den bog arbejdede og snakkede de
meget om teori og pædagogik, og et venskab udviklede sig. Så det var naturligt for Shannon at tage dette
materiale med sig, da hun kom til Danmark. Siden har
Michiko videreudviklet materialet til det, vi i dag kender
som Music Mind Games. Og Albertslund var den første
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”Nu er eleverne begyndt at søge optagelse på konservatoriet, og der er altid et par, som kommer ind hvert
år. Men når de kommer tilbage til mig, siger de: ”Shannon, vi ved ikke rigtig, hvad vi kan!” Så det, vi mangler i
denne musikkultur, er, at de selv kan sætte ord på, hvad
de er gode til”.
Grade
Suzuki, Kodaly og Music Mind Games er pædagogik med
fløjlshandsker, mener Shannon. En høj kvalitet af undervisning, men hvornår giver vi bolden videre til eleverne
selv?
”Jeg kunne tænke mig, at vi med Grade-test kunne
gøre dem mere bevidste om, hvad de kan. Det kunne
konservatoriet tage sig af for de børn, der har lidt flere
ambitioner. Så vi kan tilgodese den ende af kulturen, der
vil noget. Musikskolerne kunne efter behov forberede børnene til det. Det hører hjemme på konservatoriet, synes
jeg. Vi skal huske at invitere børn ind i huset her, hvilket vi
jo også allerede gør med Musikskolernes Dag i foråret.
I Grade har man opnået nogle kompetencer selv.
Musikverdenen er en særlig konkurrencepræget verden,
det kan vi ikke komme uden om. Men vores jantelovskultur i Danmark lægger ikke op til det. De fleste børn kan
ikke rumme den kritik, der er indbygget i systemet, med
mindre de har en eller anden form for ballast med. På et
lille plan kan vi indføre noget, hvor børnene kan prøve sig
selv af.
Materialerne i Grade er vellavede, og man har en idé
om, at man kan noget, hvis man for eksempel magter
alt det, der står i bogen. Det er fint at lade børnene selv

modus: februar 12

finde ud af, hvor meget de egentlig kan, men det er nok
især til primavista-delen, jeg vil bruge det.
I Albertslund har vi endnu ikke prøvet at bruge Grade,
men interessen er bestemt til stede”.
Hvordan ser en lav tone ud?
Selv måtte Shannon som barn igennem mange hårde
kampe med sine forældre, før hun fik lov at spille et instrument. Hun voksede op i en lille landsby i Oregon. Forældrene var skolelærere. Bedsteforældrene lyttede meget
til klassisk musik, og bedstemoderen spillede klaver. Al
denne musik virkede dragende på den lille pige, og hun
plagede forældrene om at måtte spille klaver. Hun vidste
ikke, at der fandtes andre instrumenter.
”Mine forældre fandt en ældre dame, som skulle teste
mig, da jeg var fem år. Jeg sad på klaverbænken med
hende, og hun spurgte mig, om den tone, hun spillede
nu, var højere eller lavere end den tone, hun spillede
før. Hun sagde ikke, jeg skulle lytte til tonerne, så jeg
troede det var det visuelle, det drejede sig om. Jeg kiggede på klaveret – men vidste ikke, hvilken ende hun
kaldte høj og lav, så jeg gættede mig frem.
Hun sagde til mine forældre, at hun ikke ville undervise
mig, fordi jeg ikke havde talent, men hvis de fandt en anden lærer, der ikke stillede så store krav, ville det nok gå.
Den næste dame ville have mig til at spille c-d-e-e-d-c.
Men det var ikke musik for mig. Inde i mit hoved havde
jeg jo Tchaikovskys ”Svanesøen”. Hun spillede aldrig noget for mig, så jeg kunne få en idé om, hvad jeg senere
kunne lære. Jeg satte hælene i og bestemte mig så for,
at jeg hellere ville være komponist”.
8
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8 Suzukiviolin i skoletiden
Men en dag i tredje klasse dukkede den gode fe op. Hun
kom i skikkelse af en 22-årig kvindelig lærer, som havde
været i Japan hos Suzuki. ”Hun kom ind i min klasse
på skolen og sagde, ”nu skal vi alle sammen lytte og
finde toner”. Og bingo – så var den hjemme. Det var en
auditiv tilgang til musikken. Så spurgte hun mig: ”Har du
lyst at spille violin?” Og jeg sagde, ”JA, violin det vil jeg
gerne!” Hun samlede en lille gruppe, som skulle være
en Suzukigruppe. Min veninde var med. Hun havde en
violin, men det havde jeg ikke. Og der blev ikke sagt, at
mine forældre skulle købe en til mig. Vi havde en lp med
musikken, der også indeholdt Bachs dobbeltkoncert. Og
jeg var som en lille hund, der fulgte efter maddingen, for
dér var den koncert, jeg gerne ville kunne spille engang”.
Shannon lærte hurtigt alle violinstykkerne i bogen, men
forældrene anede ikke noget om hendes kundskaber.
Det var kun i skolen, hun spillede. Men en dag blev moderen ringet op af Suzukilæreren, der spurgte, ”hvornår
får Shannon sin violin?”
– ”Men Shannon spiller ikke violin”.
– ”Jeg kommer lige forbi”, sagde læreren, da det gik
op for hende, hvordan det hang sammen.
Så kom hun med violinen og sagde, ”nu skal du spille
alle de stykker, du kan”.
Shannon spillede hele bogen igennem, og forældrene
var fuldstændig målløse – og fortørnede over, at hun ikke
havde fortalt dem noget – men de gik nødtvungent med
til, at hun fik sin egen violin og stillede den betingelse, at
hun skulle øve sig hver dag. Og Shannon tænkte, ”der er
ikke noget jeg hellere vil!”. Hun vidste fra dag ét, at hun
ville være violinist.
Orkesterspil hver morgen
Den unge violinlærer fik lov at køre sit Suzukiprogram
i skoletiden, og der var ekstraundervisning, hvis man
betalte for det. Også om lørdagen var der musikundervisning, og hver morgen fra klokken kvart over syv var de to
første lektioner orkester. Det er meget almindeligt i det
amerikanske skolesystem, at instrumentalundervisning og
orkester er indbygget i skoletiden, forklarer Shannon.
Også hendes to yngre søstre lærte senere at spille violin
efter Suzukimetoden. I dag er de begge nået langt i hver
deres karriere som henholdsvis læge og erhvervskvinde,
og det tilskriver de den selvdisciplin, Suzukiundervisningen har givet dem.
Shannon har mødt Suzuki flere gange og har også
besøgt ham i Japan.
”Suzuki var et helt fantastisk menneske. Han var mest
interesseret i, at man havde musikken som et mødested, der kunne få mennesker til at vokse. Og det vil
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jeg også påstå, er det vigtigste. Så jeg er fri omkring
metoden, man bruger, og det mener jeg også, musikskoler skal være.
Alexanderteknik
Når Shannon underviser, og når hun spiller selv, er Alexanderteknikken et værktøj, hun inkorporerer i arbejdet. Ifølge denne teknik er kroppen vores instrument
nummer et. Og kropsholdningen er utrolig vigtig, når
man spiller et instrument. ”De børn, der starter med at
spille violin allerede som treårige, kan jo virkelig nå at
ødelægge kroppen i en tidlig alder, hvis de bruger den
forkert. Jeg tog for nogle år siden den treårige uddannelse i Alexanderteknik for at bruge det som et værktøj
til mig selv og mine elever. Det fascinerede mig, at det
er en undervisningsteknik og ikke en behandlingsmetode. Denne teknik går helt ind til skelettet, hvor man
prøver at skabe plads mellem hvirvlerne, udvide kroppen og modvirke tyngdekraften. Hvis man kan komme
tilbage til den naturlige længde i kroppen, undgår man
hovedpine og mange andre skavanker. Vejrtrækningen
er essentiel. Den ligger til grund for, at vi kan udvide
kroppen. En dyb vejrtrækning opliver og ilter kroppen
helt ned på celleniveau. Det er en teknik, jeg har glæde
af hver eneste dag”.
Som musikpædagoger skal vi ikke være i konkurrence
med spilleverdenen – men dyrke begge dele, mener
Shannon. Hun fortæller, at langt de fleste musikere i USA
underviser ved siden af deres orkesterjob. ”Men en af
de ting, der tiltrak mig ved Danmark, var den fordybelseskultur, der er her i landet. Jeg vil påstå, at det, man
får i kreativitet og bredden i USA, får man ligeså meget
i dybden i Danmark. Undervisningspædagogik på amerikansk plan er meget bred og vandret – men i Danmark
har den en meget dybtgående og lodret karakter, som
giver et andet fagligt niveau. Man specialiserer sig mere
her i landet, og det tiltaler mig”, siger dansk-amerikaneren, der i den grad har tilegnet sig det bedste fra
begge kulturer. ■

Shannon Hawes sidder i panelet ved det
”Grade-seminar”, som vil blive afholdt i forbindelse med DKDM´ s lørdagsskole 24. marts.
Nærmere oplysninger på www.musikgrade.dk
Red.
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Stine
maiken brix

Kulturordfører

Spørgsmål til

Folketingets
kulturordførere
MODUS har rettet nedenstående henvendelse
til Folketingets nyudnævnte kulturordførere:

Kære kulturordfører
Som redaktør for Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad MODUS, vil jeg gerne ønske
til lykke med udnævnelsen.
MODUS opfordrer hermed alle kulturordførere til
at indsende nogle betragtninger vedr. musikskoleområdet; eksempelvis
A	Hvad ser du som de største udfordringer
for musikskolerne – her og nu?
B H
 vordan synliggøres musikskolernes brede
tilbud om musik- og kulturoplevelser til
alle børn og unge?
C H
 vad er dine visioner for udviklingen af
”Fremtidens Musikskole”? Gerne idéer og
konkrete forslag!
Med venlig hilsen
Dan Johnsen
Redaktør, modus

A
I min optik er musik afgørende i børns liv. Musik er med
til at danne børn og udvikle børns kulturforståelse og deres kunnen indenfor de forskellige genrer. Musik rummer
utrolig meget læring – også ud over det musiske. Musik
har livsværdi og skaber glæde, og musik som sprog og
udtryksform kan bryde barrierer mellem mennesker og
kulturer.
I Enhedslisten vil vi gerne være med til at understøtte musikkens rolle i lokalsamfundet. Vi betragter musikskolerne
som vigtige kommunale kulturinstitutioner, som skal være
med til at berige og styrke børns opvækst.
Desværre ser vi i dag, at færre vælger musikskoletilbuddet. Det er en ærgerlig udvikling, som vi skal have ændret
på.

B
I Enhedslisten arbejder vi for, at musikskolerne på sigt
skal blive et gratis tilbud, så alle børn har mulighed for
at vælge musikskolen til. Første skridt er naturligvis, at
brugerbetalingen bliver mindre. På folkeskoleområdet vil
vi gerne styrke musikken i skolen, både ved at sikre, at
der er uddannede musiklærere, ved at sætte mere musik
på skoleskemaet, og tværfagligt kombinere musik med
andre fag, så musikken er med til at skabe læring.

C
Vi har brug for, at der kommunalt er et tæt samarbejde
mellem folkeskoler og musikskoler – og her spiller kommunerne selvfølgelig også en afgørende rolle, de kan
nemlig gøre samarbejdet muligt. Ligeledes gør folke
skolelederne og musikskolelederne, der kan være spydspidser på nye initiativer til samarbejde. Fra Christiansborg vil jeg ikke blande mig i, hvordan man samarbejder
i den enkelte kommune – det skal fagfolk fra musikskolerne og folkeskolerne have indflydelse på. Men jeg vil
arbejde for, at vi fra Folketinget skaber gode betingelser
for musikskolernes virke.

Disse spørgsmål har affødt følgende svar:
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Musik og
f lkesundhed

Af Kirsten
Brunbech
Foto: Erik Norsker

Den Sorte Diamant var i november ramme for en musikkonference om musik og folkesundhed.
De tre hovedoplægsholdere var forskere fra Skotland, England og USA. De var alle optaget af
det musikterapeutiske område, men med vidt forskellig tilgang til musikken

På Ingolfs Kaffebar på det ydre Amager står en mand
med sin altsax og sveder over en freestyle-inprovisation.
Udenfor er mørket faldet på. Det tætpakkede publikum
lytter opmærksomt til saxens vilde fraseringer, der akkompagneres af en velspillende jazztrio. Skotten Raymond MacDonald, aftenens saxofonist, har mere end 50
cd-indspilninger bag sig. Hans optræden denne aften
er efterspillet på en lang dag, som startede på Den Sorte
Diamant. Her var det ikke som saxofonist – men som
professor i musikpsykologi – han optrådte.

Professor Raymond MacDonald: "Music plays a key role
in identity". Han optræder her på Ingolfs Kaffebar mens
professor Stephen Clift er tilskuer i baggrunden
Foto: Erik Norsker
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Hvad er sundhed?
”Sundhed er ikke bare fravær af sygdom. Sundhed
handler om at have det godt med sin krop, sit sind,
sine medmennesker, sin kultur, sit arbejde og sin sjæl.
Sundhed er oplevelsen af at være i balance og samklang
med sit liv og sine omgivelser”. Sådan hedder det i en
ny bog af lægen Carsten Vagn-Hansen. Her står også, at
verdenssundhedsorganisationen WHO taler om begrebet
”Community Participation”, som en vigtig del af grundlaget for sundhed for alle.
Konferencen om musik og folkesundhed var helt i tråd
med ovennævnte synspunkter. For korsang – og det at
spille musik sammen – handler i den grad om kultur,
samklang og socialt fællesskab.
Sang uden bivirkninger
”Når vi taler om sundhed, er de gode råd til befolkningen ofte: lad være med at gøre det og det…, men når vi
taler om kunst og musik som en kilde til at styrke folkesundhed, er budskabet mere positivt: Kom og vær med!
– Det handler om at involvere sig og deltage. Det har
ingen bivirkninger, men et stort potentiale for at skabe
øget glæde og livskvalitet”, sagde professor Stephen
Clift fra England.
Professoren forsker i sammenhængen mellem musik,
kunst og sundhed. Han har iværksat en række forsøg
med at bringe mennesker med forskellige helbredsproblemer sammen for at synge med hinanden. Gennem
medierne stiftede han på et tidspunkt bekendtskab med
fænomenet ”Young Voices”. Et landsdækkende projekt,
der kalder sig den største børnekor-organisation i verden.
Young Voices skaber mulighed for, at børn kan mødes i
store glamourøse events og synge sammen, med store
artister som solister. Det giver engelske musiklærere en
god mulighed for at engagere eleverne i at lære tekster
og sange – og siden mødes for at synge sammen med
andre børn.
februar 12 : modus

Fakta
For første gang i et nordisk land er der
afholdt en international konference om
Musik og folkesundhed
9. november 2011 på Den Sorte Diamant,
Det Kgl. Bibliotek, København
Hovedarrangør: Lektor Lars Ole Bonde, Aalborg
Universitet, i samarbejde med Even Ruud, Gro Trondalen og Karette Stensæth, Center for Music and Health,
Oslo, samt Finn Kamper-Jørgensen, EUPHA

Musikterapeut Suzanne B. Hanser:
"Find the things that make you happy,
and make them a part of your life"
Foto: Pressefoto

Forskeren blev så imponeret over den begejstring
deltagerne udviste, at han blev inspireret til sammen
med sine kolleger at gøre noget med sang i forhold til
helbred. ”Vi prøver at skabe muligheder for folk, der ikke
før har været i kor. Især folk med kroniske sygdomme og
udfordringer med helbredet”. Målet er ifølge Stephen
Clift, at hjælpe mennesker med at leve et godt liv på
trods af deres sygdom – og mindske antallet af indlæggelser. I England lider to millioner mennesker af KOL
(rygerlunger). Da sang i høj grad involverer lungerne, har
denne patientgruppe været en del af målgruppen – sammen med Parkinsonpatienter, fordi omkring 50 procent
af dem udvikler problemer med at bruge stemmen.
”Når man beslutter sig for at deltage, har det en øjeblikkelig positiv velværeeffekt. Det har jeg været vidne
til. Men udfordringen er at få folk til at turde løbe den
risiko at melde sig uden at vide, om det er noget, de
kan. Mange siger, ”jeg kan ikke synge”. Men de finder
hurtigt ud af, at i hænderne på en dygtig korleder, kan
de godt synge alligevel. Og over tid kan de også frembringe smukke toner på trods af helbredsproblemerne”,
erklærede han.
Få udgifter, men stor effekt
På Royal Brompton Hospital i London har der nu i to
år eksisteret sanggrupper under navnet ”Singing for
modus: februar 12

Hovedoplægsholdere:
Suzanne B. Hanser, Music Therapy Department
at Berklee College of Music, USA
Stephen Clift, Professor of Health Education in the
Faculty of Health and Social Care, Canterbury Christ
Church University, England
Raymond MacDonald, Professor of Music
Psychology and Improvisation at Glasgow Caledonian
University, Scotland.
Arrangementet var en prækonference i forbindelse
med 4th European Public Health Conference
10.-12. november 2011 i Bella Centeret, København
Arrangeret af: European Public Health Association
(EUPHA), Association of Schools of Public Health in
the European Region (ASPHER)
Dansk Selskab for Folkesundhed

Breathing-Choir”, ledet af kvalificerede sygeplejersker,
der også har en musikerbaggrund. Disse forsøg har været
meget succesfulde, fortalte professoren.
”Vi prøver at evaluere forsøgene på mange forskellige
måder. Det er også vigtigt at se det ud fra et økonomisk
perspektiv: Hvad koster alle disse sangaktiviteter? – Nærmest ingenting! Det er meget billigt at bringe folk sammen for at synge. Man skal skaffe penge til en korleder
og et lokale, der er stort nok. Og det er det hele. Men
den potentielle nytte i forhold til at hjælpe folk til at leve
med deres sygdom er påfaldende, når man sammenligner med prisen”.
Forsøgene har kørt over en periode på otte måneder, og
forskergruppen har publiceret alle resultaterne efter at
8
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8 have brugt en klinisk målemetode som evalueringsredskab. Rapporten viste, at deltagerne ikke bare følte sig
bedre tilpas, men også ud fra et klinisk synspunkt viste
forbedringer i form af større velvære, færre psykiske problemer og større grad af at kunne fungere i hverdagen.
Omkring 300 mennesker var involveret i et projekt,
hvor halvdelen udgjorde en kontrolgruppe, og den anden
halvdel mødtes ugentligt for at synge sammen. Alle
forsøgspersonerne havde kroniske helbredsproblemer. Da
forsøget sluttede, savnede alle kordeltagerne de ugentlige sangtimer: ”Vi vil betale – bare det kan fortsætte”,
udbrød de i kor. Og sådan en udmelding er vel endnu
bedre end alverdens måleresultater, funderede forskeren.
Musikken er der, når du har brug for den
Luk øjnene, træk vejret dybt, indånd fløjtens lyd og
fokusér opmærksomheden på musikken”, sagde amerikaneren Suzanne B. Hanser henvendt til tilhørerne. Så
spillede hun en rolig pentaton-melodi på en træfløjte
med luftig panfløjtelyd. Da tilskuerne igen havde åbnet
øjnene, sagde hun, ”jeg vil give jer min hemmelighed –
som de gamle yogier også kendte: Når I trækker vejret
dybt, afspænder i jeres nervesystem. Det er vores hemmelighed”.
Suzanne B. Hanser har gennem mange år praktiseret
musikterapi som smertelindring for fødende kvinder,
kræftpatienter og mennesker med depressionslidelser.
Hun fortalte, at man i USA er ved at udvikle en ny
sundhedsmodel, en ”wellness-revolution, efter at man i
mange år har brugt meget store beløb på antidepressivmedicin. Målet er at komme i indre balance ved at finde
frem til det, der tænder den indre glæde: ”Find frem til
de ting, der gør dig glad og tag dem ind i dit liv”. Her
kan musikken spille en vigtig rolle. Suzanne B. Hanser
har i 2010 udgivet bogen, ”Manage Your Stress and Pain
through Music”, med en tilhørende cd, hvor hun guider
tilhøreren gennem en yoga-inspireret afspænding til rolig
musik af Schumann, Debussy og Satie. Men menneskers
musiksmag er som bekendt meget forskellig. Derfor foreslår hun, at man hver især finder frem til lige netop den
musik, der virker for en selv. Og med lidt øvelse behøver
man ikke at afspille musikken; det er nok at tænke på
den, forklarer hun: ”Musikken er der altid, når du har
brug for den”.
Improvisation og sundhed
Den tredje foredragsholder var den skotske professor i
musikpsykologi, Raymond MacDonald. Han har beskæftiget sig med improvisation og musikalsk identitet i et
sundhedsperspektiv i sin nye bog ”Music, Health and
Wellbeing”.
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Professor Stephen Clift: "Singing has
huge potential for increasing a sense
of joy, energy and quality of life"
Foto:Pressefoto

”Vi er alle musikalske. Vi har alle kapacitet til at udtrykke
os gennem musik”, sagde han og spurgte: ”Hvorfor er
musik så relevant, når vi taler om sundhed?” – Og kom
selv med svaret: ”Det er fordi, musik er allestedsnærværende, emotionel, inddragende, afledende, fysisk, flertydig, social, kommunikativ, adfærdspåvirkende og spiller
en hovedrolle i identitetsdannelse”.
På Ingolfs Kaffebar efter dagens konference demonstrerede professoren musikkens kommunikative evner.
Her udforskede han mesterligt saxofonens mangfoldige
udtryksmuligheder i samspil med Helle Lund – der er musikterapeut i Aalborg – og hendes medmusikanter Jesper
Bang Pedersen og Ayi Solomon. De fire musikere spillede
moderne skotsk jazz tilsat ghanesiske rytmer med et
strejf af nordisk tone. Og Raymond MacDonald kastede
sig ud i improvisationer, der demonstrerede, hvor mange
sære lyde man kan aftvinge en saxofon.
Tæt på scenen sad konferencens to øvrige foredragsholdere, Suzanne B. Hanser og Stephen Clift, og lyttede
opmærksomt. Som nævnt er smag og behag forskellig,
når det drejer sig om musik. Om det var årsagen – eller
om det skyldtes jetlag og træthed efter den lange dag –
vides ikke. Men i andet sæt efter pausen var de to ikke
længere at finde blandt publikum. ■
februar 12 : modus
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Gå foråret i møde med ...

...Danske blokfløjteskoler
Fløjtebogen 1, 2, 3 og 4
... af Grete Granerud
Begyndermateriale beregnet til holdundervisning.
Fra 2. klasse.
B-497. Hæfte 1. Kr. 80,- (100,-)
FM-CD-497. Cd til hæfte 1. Kr. 176,- (220,-)
B-619. Hæfte 2. Kr. 80,- (100,-)
FM-CD-619. Cd til hæfte 2. Kr. 176,- (220,-)
B-657. Hæfte 3. Kr. 80,- (100,-)
FM-CD-657. Cd til hæfte 3. Kr. 176,- (220,-)
B-498. Fløjtebogen 1 - til læreren. Kr. 224,- (280,-)
FM-CD-498. Cd til Fløjtebogen 1 - til læreren.
Kr. 176,- (220,-)
B-778. Fløjtebogen 4. Kr. 128,- (160,-)
FM-CD-778. Cd til hæfte 4. Kr. 176,- (220,-)
Tag fat på blokfløjten 1 og 2
... af Lisbeth Buhl
Bind 1 er begynderbog for de yngste blokfløjteelever i
musikskolen (1.-3. klasse). Bind 2 er fortsætterbog for
blokfløjteelever i musikskolen (3.-5. klasse).
Bog 1. B-744. Kr. 96,- (120,-)
Bog 2. B-820. Kr. 96,- (120,-)
Spilleblok’en 1 og 2
... af Morten Brinch Ladegaard Kargo
Begynderblokfløjte for solo og hold. Fra 6 år.
Hæfte 1. B-744. Kr. 96,- (120,-)
Hæfte 2. B-820. Kr. 96,- (120,-)

Fløjtebogen 2
Sange til hele året
med tonerne g a h c

Folkeskolens MusiklærerForening

Grete Granerud

Anjado
... af Pia Dahl og Ingrid Oberborbeck
Blokfløjteskole i et eventyrunivers. Blokfløjte,
musik og bevægelse for 5-7-årige.
B-252. Bog med spiralryg. Kr. 208,- (260,-)
Sopranblokfløjter
Yamaha-fløjte. Barokgreb. Kr. 80,- (100,-)
Yamaha-fløjte. Tyske greb. Kr. 80,- (100,-)
Woodnote. Barokgreb. Kr. 40,- (50,-)

F O L K E S KO L E N S M U S I K L Æ R E R F O R E N I N G

Fløjtebogen 3
tonerne
Melodier med
gahed

F O L K E S K OGrete
L E N S MGranerud
USIKLÆRERFORENING

Lære mere
om disse
andre da
og
nske mate
rialer til
blokfløjte
undervis
ningen p
www.dan
å
sksang.d
>søg pro
dukt >blo k
kfløjte

Tlf. 97 12 94 52 • Fax 97 12 94 55
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www.dansksang.dk • master@dansksang.dk
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Masterclass
Talenteleverne Vilner Kreutzberg og Trine Horn Andersen
sammen med Pierre Dørge fra New Jungle Orchestra, der
holdt masterclass på Kulturskolerne i Hellerup.
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Elever fra talentlinierne på fem
musikskoler prøvede kræfter med
numre af New Jungle Orchestra
med Pierre Dørge som dirigent,
da der blev holdt masterclass på
Kulturskolerne i Hellerup, der er
Gentofte Kommunes center for
kunst og kultur.

Af Torben Svane
Christensen

18

Høje pift fra Pierre Dørge lyder som signal til, at eleverne
skal stoppe med at spille i den lille intime musiksal
på Kulturskolerne i Hellerup. Eleverne og den kendte
jazzmusiker er ved at øve numre, som det ellers er Pierre
Dørges orkester New Jungle Orchestra, NJO, der spiller til
koncerter over hele verden.
- Jeg har altid drømt om at lave en ungdomsudgave
af New Jungle Orchestra. Der skal jo være nogen til at
tage over efter os gamle, siger han, da han træder ind
til en hurtig frokost, inden det går videre med prøverne,
så elever og professionelle musikere er klar til koncerten
sidst på eftermiddagen for forældre og familie.
- Jeg var jo privilegeret, da jeg gik på Randersgade
Skole i 50’erne. Jeg spillede på en guitar, min far selv
havde bygget. Erik Moseholm lavede jazzklub på skolen,
og der var et fag, der hed jazz. Det er vigtigt at eleverne
møder professionelle musikere og får styrket deres lyst til
februar 12 : modus

at gå videre med en karriere som professionel musiker.
Jeg vil gerne være med til at fodre musiklivet med nye
talenter, siger han, mellem mundfuldene af et stykke
med laks. Han er næsten lige vendt tilbage fra Indien,
hvor han skulle planlægge en turne med NJO, og så kan
han overbringe de andre musikere i orkesteret den gode
nyhed, at NJO er blevet inviteret til en stor jazzfestival i
Chicago.
Lars Henning Jensen, souschef Gentofte Musikskole
har hjulpet med at sætte frokosten på bordet til musikerne, der indfinder sig en efter en. Formiddagen har
stået på prøver, hvor Pierre Dørge har haft eleverne for
sig selv, men over middag er det planen, at alle musikerne fra New Jungle Orchestra skal øve med eleverne.
Dagens masterclass er et samarbejde mellem fem musikskoler, og den skal inspirere og åbne elevernes øjne for
andre musikalske stilarter end dem, de normalt sværger
til. Tidligere har der været afholdt en workshop med
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klezmermusik og Tangoorkestret har været på besøg.
- Ideen med at lave en masterclass med New Jungle
Orchestra udsprang af en brainstorm med alle talentlærerne, hvor en af lærerne foreslog, at vi skulle prøve at
få orkesteret til at komme. Det er en udfordring at samle
både klassiske og rytmiske elever til at spille jazz, men
Pierre Dørge har også erfaring med den klassiske verden,
og har flere klassiske kompositioner på sin værkliste,
siger Lars Henning Jensen, der er sikker på, at prøverne
nok skal ende med et brag af en koncert.
- Pierre arbejder meget fokuseret musikfagligt blandet
med dadaisme. Han får eleverne til at improvisere, og
han får et fælles udtryk frem på tværs af genrer og instrumenter, siger Lars Henning Jensen. Der er mange instrumenter, der skal sammensmeltes til en højere enhed.
Talenteleverne spiller på strygeinstrumenter, blokfløjter,
guitarer med og uden strøm, keyboards, blæseinstrumenter og trommesæt.

8
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Masterclass

8 Fræk jazz
Mens de professionelle musikere spiser frokost, holder de
måske kommende musikere i NJO en pause, inden det
går løs igen. En af dem er Trine Horn Andersen på 19 år,
der har spillet blokfløjte i 10 år.
- Det er skægt at opleve Pierre Dørges måde at dirigere
på. Det er ikke, som jeg er vant til. Jeg kendte ikke NJO’s
musik i forvejen. Vi har fået noder til musikken udleveret
inden, og så har vi øvet derhjemme. Jeg har mest spillet
barokmusik, men da vi havde workshop med klezmermusik, så er jeg begyndt at spille det også. Det er også sjovt
at spille sammen med andre instrumenter, end dem jeg
er vant til, siger hun. Faktisk gik det så godt for hende og
hendes klezmer-orkester ”Klezmerudvalget”, at de vandt
den lokale rock-konkurrence ”GM i Rock” i Gentofte
Kommune.
En anden af talenteleverne er Vilner Kreutzberg. Han
er 17 år og har spillet trompet i 9 år.
- Min far har nogle af NJO’s plader derhjemme, så jeg
har hørt det. Jeg spiller i et band, der spiller fusionsjazz,
og vi har også spillet nogle af NJO’s numre. Det er en helt
speciel form for jazz. Det er lidt frækt og beskidt jazz,
som det fra Disneys Junglebogen, siger han.
Prøverne til eftermiddagens koncert går i gang igen.
Alle musikerne fra NJO er på plads, og Pierre Dørge skal
på lidt under tre timer sammensmelte talenteleverne og
sine egne musikere i en fusion, der skal udmønte sig i en
god gang junglejazz for publikum. ■

Fakta
New Jungle Orchestra, dansk jazzorkester,
grundlagt 1980 af guitaristen Pierre Dørge.
Orkesteret dyrker under Dørges lederskab en
improvisations- og workshopbaseret arbejdsform på tværs af genrer og kontinenter. Inspireret af bl.a. Duke Ellington, avantgardejazz,
vestafrikansk, balinesisk og kinesisk musik
skaber orkesteret en egenartet “verdensmusik”, som udgør et eksotisk, nyskabende og
humørfyldt indslag på den danske jazzscene.
Gruppen, der omfatter 8 til 12 musikere, har
talrige lp’er og cd’er bag sig og har turneret
over hele verden.
Kilde: Den Store Danske
http://www.newjungleorchestra.com/
Kvintoratet er et samarbejde mellem Ballerup, Gentofte, Furesø og Herlev Musikskole
samt Gladsaxe Musik- og Billedskole. De fem
musikskoler har samarbejdet gennem flere
år og siden 2009 om et fælles projekt for
talenteleverne, hvor dette projekt fungerer
som en overbygning til talentlinjerne på de
enkelte musikskoler. Projektet indeholder
masterclasses, sammenspil, performancekursus, koncertekskursioner, koncerter og
CD optagelse, hvor masterclass´en med New
Jungle Orchestra er afholdt i dette regi. I de to
forgangne sæsoner er Kvintoratets talentprojekt blevet støttet med 450.000 kroner af
Statens Kunstråds Musikudvalg, og denne og
kommende sæson er støttet med 400.000
kroner.
Læs mere om samarbejdet mellem
musikskolerne her:
www.kvintoratet.dk/
Kulturskolerne i Hellerup,
Gentofte Kommunes center
for kunst og kultur:
http://www.kulturskolerne.dk/forside
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Guitarprojekt

Guitarnørder giver den

fuld spade

Guitarnørdprojektet på Gladsaxe Musik- og Billedskole giver eleverne en unik mulighed for at spille
sammen på tværs af alder, erfaring og genre. Resultater er styrkelse af den enkelte elevs spil og en
stærk synergieffekt af samarbejdet.
Af journalist Louise Vogdrup-Schmidt

Det er eftermiddag, og to guitarnørder er ved at finde
nodestativerne frem. Det er musiklærerne Behnam Shirazi og Jens Minke. De er i gang med at gøre klar til samspil i et mindre lokale på Gladsaxe Musik- og Billedskole,
hvor et stort trommesæt dominerer rummet, og der 8
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Guitarprojekt

Fakta: Guitarnørderiets formål
• At lave forsøg med nye former for instrumentalundervisning
• At implementere IT i undervisningen
• At gøre guitarundervisningen sjovere ved at
skabe et hyggeligt miljø
• At blande el-guitarelever med ”klassiske” elever
• At forsøge at få eleverne til at lære af hinanden
• At udnytte to læreres forskellige evner bedre
• At give eleverne mulighed for at spille sammen
i forskellige stilarter
• At lære eleverne at turde improvisere

Fakta: Guitarnørderi
• Undervisning af flere elever samtidig
• Undervisning fra to lærere på en gang
• Undervisning i forskellige genrer
• Undervisning en gang ugentligt

8 hænger både akustiske og elektriske guitarer på væggene. Lidt efter lidt kommer fire andre guitarnørder til.
Det er eleverne, som de næste par timer skal spille guitar
sammen med de to lærere. Noderne bliver fundet frem,
guitarerne bliver stemt, og de seks slår alle strengene an
på opvarmningsmanér. Koncentrationen er stærk, da det
første stykke musik skal spilles. Kammermusik, der kommer godt op i tempo. Guitarnørderne er i gang.
Projekt Guitarnørd er et projekt under Gladsaxe Musikog Billedskole, som har til formål at give mere spilletid
ugentligt samlet set til eleverne. Projektet sætter elever
sammen på tværs af alder og erfaring og kombinerer
både den klassiske og den rytmiske musik. Guitarnørdprojektet har efter sit første skoleår i 2010-2011 vist
gode resultater. Eleverne har evalueret projektet meget
positivt, og også lærerne vurderer, at de giver mere
videre til eleverne end ved den almindelige én-til-én
undervisning.
”Rammerne gør, at eleverne i stedet for tyve minutter,
hvor det er meget begrænset, hvad du kan nå ud over
at stemme guitaren, får tid til at blive undervist i langt
mere. Vi har tid til at spille både nye og gamle stykker,
og vi kan give dem noget teori, som ellers kan være rigtig svært at nå,” siger guitarlærer Jens Minke.
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Han ser samtidig samspillet på tværs af forskellige typer
af elever som en stor fordel.
”Eleverne hygger sig meget sammen. De lærer af hinanden både direkte og indirekte – de spørger hinanden,
men de efterligner også hinanden ved at se på hinanden.
Det er enormt fedt, at de kan hjælpe hinanden og på
den måde lære endnu mere fra hinanden, end man kan
give dem i enkeltundervisningen,” siger Jens Minke.
Det nikker Villads genkendende til. Han er 15 år og har
spillet guitar i fire år, heraf et år på guitarnørdholdet.
”Jeg synes, at det er sjovt at spille guitar, og derfor
giver Guitarnørd noget ekstra. Det er sjovt og hyggeligt
med alle de her mennesker, og jeg kan godt lide
det gode selskab, hvor vi har det sjovt
og tager det stille og roligt,” siger
Villads.
Eleverne spænder fra 12
til 16 år, og der er
dermed både elever
fra folkeskolen og
gymnasiet på guitarholdet. Derudover
dækker nørderne både
den klassiske og den
rytmiske musik. Det ser
musiklærer Behnam Shirazi
som noget helt særligt ved
Guitarnørdundervisningen.
Han står hovedsageligt for
den klassiske del af undervisningen, mens Jens Minke
tager sig af den rytmiske.
”I det klassiske arbejder vi
lidt mere med kompositioner
og de forskellige stilarter. Vi ser
på, hvad traditionen fortæller os,
det er meget godt i sig selv, men de
rytmiske guitarister ser tingene på en
helt anden måde, som vi kan
lære af,” siger Behnam Shirazi og fortsætter:

februar 12 : modus

”I bund og grund tror jeg på, at to typer smelter sammen. Siden begyndelsen
af 1900-tallet er klassisk musik blevet
så specialiseret, at vi har mistet noget
af friheden. Jeg har savnet, at man kan
lege med musikken. Som Guitarnørder
får mine elever lidt mere frihed til at
spille den musik, de selv hører, og får
et repertoire, der er lidt mere grænseløst.”
Oliver på 12 år har spillet guitar i
fire år og er enig i, at det er en god
ting at spille forskellige stilarter.
”Det er sjovt, at vi spiller mange forskellige genrer. Og så er det også sjovt,
at jeg spiller sammen med nogen, som er
ældre og allerede er kommet i gymnasiet,” siger Oliver.
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Den oplevelse, som Oliver og de andre elever giver
udtryk for, er det, som netop er formålet med Guitarnørdundervisningen, fortæller skoleleder af Gladsaxe Musikog Billedskole Asbjørn Keiding.
”Vi har en ide om, at undervisningen skal skabe flere
samarbejdsrelationer både mellem lærer og elever. Det
tror vi vil føre til gensidig læring, forståelse og inspiration
mellem både lærere og elever og også mellem de to
hovedgenrer,” siger Asbjørn Keiding.
Guitarnørdprojektet kører så godt, at det skal fortsætte
som tilbud til eleverne, som Asbjørn Keiding vurderer,
virkelig kan drage nytte af den specielle undervisningsform. På Gladsaxe Musik- og Billedskole er man allerede i
gang med at tilpasse undervisningen, så den bliver endnu
bedre. Det vil give eleverne endnu flere fordele ved undervisningen.
”Vores tese er, at vi ved at knytte nogle
flere sociale relationer til undervisningen vil
fastholde eleverne i længere tid. Det vil jo
så kunne give den pædagogiske gevinst,
at vi ville kunne nå at lære eleven mere.
Samtidig vil vi også gerne give eleverne en
oplevelse af, at de får mere for pengene,”
siger Asbjørn Keiding.
Han forestiller sig, at de positive erfaringer
på sigt kan overføres til undervisning i andre
instrumenter.
”Det skal være frivilligt at deltage, men alle er
velkomne til at afprøve konceptet. Det er selvfølgelig
mest hensigtsmæssigt, når der er tale om samme instrument, så i praksis kan det på vores skole blive til undervisningen i klaver, guitar, slagtøj og sang,” siger Asbjørn
Keiding. ■
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Kort nyt

Rammebeskrivelse for musikskoler
Kunststyrelsen offentliggør rammebeskrivelse for musikskoler til afløsning
af Rammeplan for musikskolevirksomheden fra 1995.

Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Rammebeskrivelsen er udfærdiget af Kunststyrelsen på opdrag af Statens
Kunstråds Musikudvalg.
Samtidig nedsætter musikudvalget en arbejdsgruppe, der – bl.a. på
grundlag af rammebeskrivelsen – skal udarbejde forslag til et udvalgets
visioner på musikskoleområdet.
http://www.kunst.dk/nyheder/nyheder-musik/artikel/rammebeskrivelsefor-musikskoler/

Forslag 2: Figurer med løftede arme

Musik før ni afholder:

forårskursus
23.-24. marts 2012
på Ringsted Musikskole
Fredag: Medlemmernes egen materiale-udveksling
Lørdag kl.9.30-15.30: 	Generalforsamling efter gældende vedtægter.
	Priser: Kursus med sangpædagog Tea Thyrre Sørensen
		
”Stemmetræning for musikpædagoger – få det bedste ud af din stemme”
		 Tilmelding senest 2. marts 2012.

Se beskrivelse, tilmeldingsblanket og priser på www.musikforni.dk
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Kunststyrelsen bliver til Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen er en fusion mellem Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Baggrunden for fusionen er et ønske om at skabe et stærkt samarbejde på tværs i kultursektoren.
Den nye Kulturstyrelse bliver sekretariat for Statens Kunstråd og Statens Kunstfond - præcis som
Kunststyrelsen var det. Derfor vil man som bruger af råd og fond ikke komme til at opleve de store ændringer i
forbindelse med fusionen. Hjemmesiden www.kunst.dk vil fortsat være den fælles indgang på web til rådet og
fonden.

	
  

Yderligere oplysninger
Den nye styrelse er inddelt i fem faglige centre. Læs mere om styrelsen og centrene på www.kulturstyrelsen.dk

Kunststyrelsen; Statens Kunstråd; Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kbh V.

	
  

Stillingsannonce

	
  

	
  
Gentofte Musikskole søger

	
  

klassisk klaverlærer
til 21,25/25 stilling

Ansættelsen starter pr. 1. marts 2012

MGK Fyn opretter
folkemusiklinje
pr. august 2012
MGK Fyns folkemusiklinje tilbyder
folkemusikalsk undervisning i hovedfag,
sammenspil, musikkundskab og dans.
Teori/hørelære og klaver er sammenlagt
med rytmiske linje, desuden vil der være
projekttimer i SSB og kor.
Formålet med Musikalsk GrundKursus
er at uddanne musikudøvere, som kan
stimulere det lokale musikliv og forberede
elever til optagelse på en videregående
musikuddannelse.
Læs mere på

musikalskgrundkursus.dk
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Gentofte Musikskole udvider og opretter en klaverstilling, hvor
stillingen indeholder 50 klaverelever (25 lektioner om ugen i
sæsonens 34 uger). Stillingen oprettes for at kunne optage
mange af de klaverelever der står på venteliste til Musikskolen.
Vi søger en konservatorieuddannet klassisk klaverlærer til
stillingen, hvor stillingen eventuelt kan deles mellem to lærere.
Læs mere om Gentofte Musikskole på www.kulturskolerne.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
musikskoleleder Ulla Clausen tlf. 39985081 eller souschef
Lars Henning Jensen på tlf.: 39985082.
Skriftlig ansøgning med relevante bilag skal være os i hænde
senest onsdag den 8. februar kl. 12.00.
Samtaler vil blive afholdt i tirsdag den 21. februar fra kl. 19.00.
Ansøgning sendes til: Gentofte Musikskole, Duntzfelts Allé
8, 2900 Hellerup eller mailes til musikskolen@gentofte.dk
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Nyudgivelser
EVENTYRET OM LILY BITTEN
– Elefanten der troede den var en myresluger
Eventyret handler om elefanten Lily Bitten, der
tror hun er en myresluger; en hitte-elefant,
som sammen med flodhesten Hippo Magi
leder efter sin sande identitet. På deres rejse
møder de mange finurlige dyr: Martin Brygmann spiller dovendyret Hænge Henning,
Szhirley folder sig ud som Søkoen Sensi –
divaen over dem alle. På Antarktis møder vi
Elena Cosovic (Fagget Fairys), som gør sig som
den lesbiske søelefant af samme navn. Blæs
Bukki finder man i en mere velkendt rolle
som den flabede og rappende Timo Tapir, og
endelig spiller Alberte den kloge ugle Ulla.

eventyrlige rejse i fællesskab med Josephine
Philip. Karsten Philip er fortælleren.

Anders Trentemøller står for underlægningsmusik og Anders ’Ormen’ Christophersen har
komponeret de medfølgende sange til den

Forlag: ArtRebels Exchange
www.artrebels.com

Josephine Philip og Lobber Levin har skabt en
fortælling i ord, billeder og musik; et eventyr i
stil med ”Lyt & Læs”-bøgerne.
Med bogen følger eventyret og de tilhørende
sange på cd.
Gennemillustreret bog m. 2 stk cd, 128 sider
Pris: Kr. 260,Forfattere: Josephine Philip og Lobber Levin

DJ

MUSIK I ØJEBLIKKET
– Musik til demente
En af de få aktiviteter, der har haft en positiv
effekt i arbejdet med demensramte, er anvendelsen af musik.
Der er i de senere år forsket i, hvordan musik
og sang kan være gavligt for ældre demensramte, og på flere plejehjem har man implementeret musikterapi som et supplement til
plejen.
Musik skaber øget livsglæde, en positiv stemning i nuet, giver mulighed for at udtrykke
sig, og åbner for socialt samvær og kontakt.

Musik i øjeblikket er dels en indføring i
emnet; musikaktiviteter med demente, dels
en ”brugsbog” og et konkret værktøj med
forslag til og eksempler på aktiviteter.
Forfattere: Maria Blum Bertelsen og Lise
Høy Laursen
Bog, 98 sider
Pris: kr. 149,- (vejl.)
Forlag: Unitas
www.unitasforlag.dk
DJ

Månedens citat:

“

"Når nogen siger, at vi alle er
i samme båd, betyder det, at
det er dig, der skal ro"
Søren Mørch
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

MUS-samtalen
Musikskolelærere og -ledere er omfattet af aftale om kompetenceudvikling, hvoraf det i § 5, stk. 3 fremgår, at alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS).
I bemærkningen til § 5, stk. 3 fremgår endvidere, at MUS-samtalerne som udgangspunkt er individuelle, men at man lokalt
kan aftale samtalerne afholdt som gruppe/teamsamtaler.
Men hvad kan man som medarbejder og leder gøre for, at
MUS-samtalerne forløber bedst muligt?
Forventninger
Inden samtalen er det for begge parter vigtigt at afstemme
sine forventninger. Det kan gøres ved, at lederen udarbejder et
skema med samtalens emner. Medarbejderen kan herefter supplere med emner, som man ønsker drøftet under samtalen. Hvis
der ikke laves et samtaleskema, er der mulighed for at sende
en mail, hvor man gør opmærksom på sine ønsker til emner.
Emner til MUS-samtalen kan både tage udgangspunkt i den nuværende arbejdssituation og være af udviklingsmæssig karakter
f.eks. arbejdets tilrettelæggelse, arbejdets indhold, krav samt
arbejdsindsats, efteruddannelse, faglige kurser, forhold til leder
og kollegaer og fremtidige arbejdsopgaver.
Forberedelse
Omdrejningspunktet for MUS-samtalen bør være kompetencer
og opgaveløsning. Medarbejderen bør i forberedelsesfasen derfor fokusere på sine ønsker og behov for faglige og personlige
udviklingsmuligheder. Ligeledes bør medarbejderen have fokus
på tidligere aftalte udviklingsmål f.eks. er de blevet indfriet
osv. Det er samtidig vigtigt, at medarbejderens ønsker i et vist
omgang afspejler arbejdspladsens strategiske mål og udvikling. Endvidere kan det anbefales, at fremlægge ønsker til de
personlige udviklingsmål ud fra en positiv tankegang om ideer,
arbejdsoplevelser og erfaringer.
På den anden side bør lederen overveje de vigtigste budskab
til medarbejderen, så medarbejderen bidrager mest muligt til
opfyldelse af skolens mål og strategier. Da det er en udviklingssamtale for medarbejderen, er det også vigtigt, at samtalen ikke
bliver en form for tjenstlig samtale, hvor medarbejderen skal stå
til regnskab for en række forseelser. I så fald bør dette tages op
i et andet forum. Udgangspunktet for lederen kan også være
de tidligere opstillede udviklingsmål og en status herpå f.eks.
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kan det drøftes om efteruddannelse/kurser er omsat til praksis
mv. Ydermere er den gode MUS-samtale en samtale, hvor medarbejderen taler mere end lederen. Endelig bør de tidsmæssige
rammer for MUS-samtalerne være klart defineret på forhånd.
Udviklingsplan
Leder og medarbejder kan i fællesskab udarbejde en skriftlig
udviklingsplan. Indholdet kan f.eks. være medarbejderens ønsker til personlig udvikling både på kort og lang sigt samt konkrete aftaler herom. I udviklingsplanen kan det også fremgå,
om det er medarbejderen eller lederen, der skal sætte en aftalt
aktivitet i gang. Det kan anbefales, at udviklingsplanen gøres så
konkret som mulig, idet man i så fald lettere kan forholde sig
hertil, samt at man bedre kan følge op på det aftalte.
Spørgsmål til MUS-samtaler kan selvfølgelig også rettes
direkte til DMpF’s sekretariat.

?

§ 6 i aftale om kompetenceudvikling:
SU/MED-udvalget skal med afsæt i arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling
• drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen,
• drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling,
• drøfte, hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres.

DMpF er gennem KTO med i arbejdet omkring
hjemmesiden KompetenceWeb.dk, hvor man
kan finde konkrete værktøjer (skemaer mv.) og
gode råd i arbejdet med kompetenceudvikling.

Musikskoleledere og øvrige ledere er også
omfattet af supplerende aftale om individuel
kompetenceudvikling/lederoverenskomstens jf.
protokollat nr. 1 i lederoverenskomsten.
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Musikskolekonference

2012

Nye tider – nye veje
Du kan nå det endnu!
Vi får stadig forespørgsler om deltagelse i Musikskolekonference 2012: Nye
tider – nye veje i Vejen d. 13.-14. marts. Det er lykkedes os i samarbejde med
Danhostel Vejen Conference, som er værter for konferencen, at skaffe ekstra overnatningsmuligheder nogle få kilometer fra konferencecentret. Det
er således stadig muligt at tilmelde sig konferencen. DMpF sørger naturligvis for transport mellem konferencecenter og overnatning i et omfang, så
der skulle være mulighed for at få fuldt udbytte af konferencens forskellige
indslag uden for meget besvær. Der er altså mulighed for tilmelding, så

Priser, program, osv. kan ses på www.dmpf.dk
Tilmelding sendes til dmpf@dmpf.dk med oplysning om
• navn
• adresse
• mailadresse (hvis anden end afsenderadressen)
• musikskole
• stillingsbetegnelse
• ønske om værelsestype samt makker ved overnatning i dobbeltværelse
• kontaktoplysninger om betalende skole eller anden instans, hvortil regning skal sendes

Dansk Musikpædagogisk Forening

Dansk Musikpædagogisk Forening, Nørrebrogade 45 A 3. tv., 2200 København N

længe vi fortsat kan skaffe værelser.

