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Leder

Forberedelserne til overenskomstfornyelsen på det 
kommunale område pr. 1. april 2013 er for alvor ved at 
komme i gang. Overvejelser om hvilke temaer, der kom-
mer til at præge forhandlingerne, har lige siden afslut-
ningen af OK 11 været i gang på organisationsplan. Ikke 
mindst områder som arbejdstid, uddannelse og efterud-
dannelse forventes at komme på dagsordenen. Måske 
endda som bundne opgaver, hvis de kommende treparts-
forhandlinger, som regeringen har lovet at indkalde til, 
bliver kædet sammen med overenskomstforhandlingerne 
i 2013. I DMpF kunne vi godt tænke os, at arbejdsmiljø 
og samarbejdsregler også kom til at indgå i forhandlin-
gerne, idet vi i oplever, at der her er tale om områder, 
som står svagt i en nogle kommuner. Respekten for de 
ansatte og de ansattes tarv må ikke glemmes, heller ikke 
selv om en kommune befinder sig i en svær periode rent 
økonomisk. 

Hvor snittet kommer til at ligge, når vi sidst på året når 
frem til parternes udveksling af krav, kan ingen sige 
noget sikkert om på nuværende tidspunkt. Først når 
de mange forskelligartede organisationer på det kom-
munale område er blevet enige om de overordnede 
forhandlingstemaer, og når organisationerne har udta-
get deres egne krav til de specielle forhandlinger på de 
enkelte overenskomstområder, kommer vi til at se det 
indholdsmæssige omdrejningspunkt for overenskomst-
fornyelsen i 2013. Inden vi kommer så langt, foretages 
der helt i tråd med traditionen uformelle sonderinger 
med de kommunale arbejdsgivere (KL) og deres ansatte 
forhandlere. En afgørende faktor i processen er tillige 
medlemmernes forslag til krav, hvor de lidt mere kon-

tante krav om forslag til forbedringer af løn, pension, 
reduktioner og lign. ofte dominerer. som	medlem	af	
dMpF	får	du	således	mulighed	for	at	påvirke	pro-
cessen,	når	vi	i	løbet	af	foråret	indhenter	medlem-
mernes	forslag	til	krav	til	overenskomstfornyelsen	
i	2013.

For nærværende kender vi altså endnu ikke det ind-
holdsmæssige omdrejningspunkt for de kommende 
overenskomstforhandlinger. Til gengæld kender vi 
tilnærmelsesvis den økonomiske ramme, som kommer 
til at præge forhandlingerne. Overenskomsterne på det 
private arbejdsmarked, der finder sted allerede i år, er 
nemlig ved at falde på plads. Her opererer man over 
hele linjen med lønrammer på omkring 1,5 procent om 
året. da	forhandlingerne	på	det	offentlige	og	det	
private	arbejdsmarked	er	uløseligt	bundet	sam-
men,	kan	vi	allerede	nu	konstatere,	at	det	bliver	
en	historisk	smal	økonomisk	ramme,	der	kommer	
til	at	præge	overenskomstforhandlingerne	på	hele	
det	offentlige	arbejdsmarked	i	2013. Hvis vi tager 
udgangspunkt i, at forbrugspriserne steg 2,8 procent i 
2011, bliver det mere end svært bare at holde realløn-
nen. Vi står altså over for en meget svær balancegang for 
alle parter, hvor det gælder om at få taget hul på nogle 
af de ovenfor beskrevne ”bløde” områder, som er mere 
økonomisk overkommelige, samtidig med at størstedelen 
af midlerne bruges på at sikre reallønnen bedst muligt. 
Overenskomstfornyelsen i 2013 vil på det foreliggende 
grundlag i endnu højere grad, end det var tilfældet i 
2011, blive præget af den svære samfundsøkonomiske 
krise, som Danmark befinder sig i. ■

På vej 
mod OK 13

FOTO: STIG NøRHALD

Ole Helby



Findes der noget mere uddødt 
end en kommuneskole uden for 
åbningstid! Det er lørdag formid-
dag i Varde. På Brorsonskolen 
ligger den store skolegård øde 
hen. Kun en håndfuld visne blade 
hvirvler forvildet rundt i blæsten. 
De mange aflåste døre indbyder 
ikke til besøg. Men ved hovedind-
gangen står et skilt: ”Velkommen 
til Musikjagt 2012”, og inden 

for døren byder et kor af kvidrende fugle velkommen 
fra en kæmpe voliere med glasfacade. Endnu et skilt 
afslører, at her holder også Musik & Billedskolen til. Der 
er ingen mennesker at se på de lange gange, men inde 
fra forskellige klasselokaler strømmer toner fra violin, 
cello, tværfløjte, klaver, harmonika og blokfløjte. Seks 
musikskolelærere er i gang med at præsentere deres 
instrument for hver sin lille gruppe børn fra nulte klasse 
og første klasse. I alle klasselokalerne hænger store 
Smart Boards på væggen, og de har inspireret musik-
skolens projektleder Jens Kragh til at udvikle musikteori-

programmer til brug i musikskolens EM-undervisning. 
Han har fået EM-lærerne med på idéen, og i dag skal de 
elektroniske tavler afprøves på eleverne. Men børnene 
skal selvfølgelig også præsenteres for levende musik.

Bowling	og	Board
Inde i det første lokale er tværfløjtelærer Birgitte i gang 
med en lille gruppe børn. Hun spiller temaet fra Svane-
søen på sin flotte sølvfløjte og spørger, om nogen af 
børnene kender den musik. ”Ja, den kender jeg fra 
Barbie-filmen”, udbryder en lille pige begejstret, og Bir-
gitte nikker anerkendende. Pigen fløjter spontant videre 
på temaet, mens læreren går op til det store Smart Board 
og bruger det til at gennemgå de forskellige nodevær-
dier. Børnene kommer på skift op og prøver at trykke på 
boardet og løse opgaver. Bagefter skal de ud på gulvet 
og bowle. Seks plastikflasker med hver sin nodeværdi på 
etiketten er stillet op, og ved hjælp af en stor blød bold 
gælder det om at vælte den nodeværdi, man har udset 
sig. Efter et kvarters leg og øvelser bliver holdets opnå-
ede pointtal omhyggeligt skrevet ind i et opgaveark, og 
så er det tid til at skifte lokale. 

Musikjagt i Varde

Tekst & foto:  
Kirsten Brunbech
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På Musik & Billedskolen i Varde har de en projektleder med hænderne godt skruet på. 
Til brug i undervisningen bygger han rullende EM-bokse, musikhjul og gæt-instrument-
kasser. En lørdag i februar var Modus på besøg, mens 24 begejstrede grundskoleelever 
havde Smart Board-musikjagt med diplom- og medaljeoverrækkelse

Musikjagt 
2012
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Vågne	bogstaver
I det næste rum sidder Trine med sin store smukke cello. 
Hun spiller en folkemelodi, som børnene straks gen-
kender; det er jo ”Gamle Toza”, som alle har sunget og 
danset tidligere på dagen. I Trines lokale hænger også et 
Smart Board. Det er fyldt med alfabetets bogstaver. Her 
skal børnene op og trykke på de ”vågne” bogstaver. Det 
er alle dem, der hører til musikalfabetet (a,b,c,d,e,f,g).  
De andre bogstaver kalder hun ”de sovende bogstaver”.
Bagefter skal gruppen ud på gulvet og lave kropsklap 
og tramp, mens de siger musikalfabetet både forfra og 
bagfra. Så finder Trine farvestrålende musikalfabetkort 
frem. Børnene sætter sig i kreds på gulvet. Nu gælder 
det om at lægge kortene hurtigt op i den rigtige ræk-
kefølge. Også her bliver gruppens points skrevet ind i et 
opgaveark. 

Vals	og	fodgængerfelter
I det tredje klasseværelse sidder projektleder Jens Kragh, 
idémanden bag dagens musikjagt. Han har sin harmo-
nika på maven. Og da børnene kommer ind til ham, 
begynder han at danse rundt med harmonikaen, mens 

han spiller en lystig vals. Eleverne hopper begejstrede op 
og danser med. Bagefter siger han, ”nu skal vi løse nogle 
opgaver. Jeg har taget jeres musikjagt-beviser med”, og 
Felix fra 1. klasse udbryder glad: ”Jeg elsker beviser!”
Opgaven her er tempo- og puls-øvelser, som også fore-
går ved det store Smart Board.
Børnene skal gå over fodgængerfelter i det angivne 
tempo. Hvis ikke de rammer Smart Boardet lige på puls-
slaget, bliver de ”kørt over”. 
”Jens er meget hård, når vi laver det her”, siger Anna fra 
første klasse. Hun har tydeligvis prøvet legen før i Jens’  
timer. Men i dag har alle elever bestået prøven, og lære-
ren siger tilslut: ”Alle fire kom over vejen. Ingen kom på 
hospitalet, så jeg bliver nødt til at skrive, at I har bestået!”

diplom	og	medalje
Da Musikjagt 2012 er ved at være til ende, kommer for-
ældrene ind i det store fællesrum for at hente børnene 
og overvære afslutningsceremonien.
Jens Kragh siger til alle de små musikskoleelever, der 
benovet kigger på et bord med skinnende guldmedaljer i 
snor: ”I er de første i hele verden der har lavet det her.  8

Trine Klüver Møller spiller for eleverne Lærerne voterer 

modus: april 12
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– Nu kommer det spændende; vi skal høre, om alle har 
bestået”. De øvrige musikskolelærere står i en lille gruppe 
og voterer og bliver hurtigt enige om, at alle børn har 
bestået med bravur. ”Bravo, bravo, I har gjort det rigtig 
godt. Nu kommer den store medaljeoverrækkelse, og der 
må gerne klappes”, fortsætter han. ”Tusind tak til alle 
lærerne – og forældrene, som vi har lånt børnene af”. På 
skift kommer grupperne op. Alle får håndtryk, medaljer 
og klapsalver. 
Glade og stolte drager børnene hjem med forældrene i 
hånden og guldmedaljerne i en rød snor om halsen.

Så er der bare tilbage at rydde op og evaluere dagens 
forløb over en god frokost. For flere af lærernes vedkom-
mende er det nyt at arbejde med Smart Board, og Jens 
Kragh har et par dage tidligere gennemgået brugen af det 
med de deltagende lærere. 
”Mulighederne med Smart Board er helt vildt spæn-
dende”, siger cello- og grundskolelærer Trine Klüver 
Møller. Hun vil i sin undervisning kombinere det med 
Music Mind Games, da hun også godt kan lide at ligge på 
gulvet, fortæller hun: ”Tingene supplerer hinanden godt. 
Det er jo rent slaraffenland for os lærere med alle de gode 
materialer, vi har til rådighed her, og det gør det let at 
forberede sig til timerne”. 

Musikteori	på	smart	Board	
Jens Kragh har sammen med sin kone, musikpædagog 
Sonya Christie, udviklet over tusind applikationer med 
musikskolemateriale på nettet. 
”Der er jo ikke nogen traditioner for at bruge Smart Board 

i musikskoleundervisningen. Dels 
er det ikke til rådighed alle 

steder, og dels skal der 
være noget tilgæn-

geligt materiale 
på nettet. Og dér 
har Sonya og jeg 
sat ”cleek.dk” 
ind”. Det er vores 
hjemmeside, hvor 
alt materiale ligger 

gratis tilgængeligt 
for alle i det ganske 

danske land”, forkla-
rer Jens Kragh og fort-

sætter: ”Det er et bud på 
at arbejde musikpædagogisk 

på nettet i interaktion med ele-
verne og forældrene. Man kan lukke 

Musikjagt i Varde

computeren op og lave de samme opgaver derhjemme. 
Jeg har planer om at lave nogle forældreintroduktioner 
over et par aftener for at give dem en grundfornemmelse 
af de elementer, vi arbejder med i musikteorien. Mange 
forældre siger, ”jamen vi kan ikke noder …”
- ”Nej, men så kan vi give jer nogle gode idéer til at lære 
det og til at hjælpe eleverne, blandt andet ved at gå ind 
på vores hjemmeside og bruge redskaberne dér – og se 
hvordan en node bevæger sig i tid, ikke som en lagkage 
eller en kvart mælk – eller hvad der ellers bliver fundet på 
for at forklare børnene det – men som et hjul, der kan 
køre hele vejen rundt: ”tidshjulet”.”
Jens Kragh har ikke bare lagt sit ”tidshjul” ud på hjemme-
siden. Han har også lavet en rund træskive med en styre-
pind og påsatte velcrobånd, så man kan sætte forskellige 
nodeværdier på. Når man kører hjulet hen over gulvet 
med noder på, giver det en meget klar visuel oplevelse 

Fakta

Smart Board er en interaktiv undervisningstavle.
En elektronisk tavle, der fungerer som en trykføl-
som storskærm til en computer.

Computeren og dens programmer kan styres ved 
berøring af tavlen med en finger eller en pen.

Gå ind på Sonya Christie og Jens Kraghs hjem-
meside: www.cleek.dk og se alle de musikteore-
tiske opgaver til brug på Smart Board.

Hvis man anvender hjemmesider i undervisnin-
gen, skal det indberettes til Copydan på lige 
fod med trykt materiale. 

8

Jens Kragh og Sonya Christie

FOTO: SONyA CHRISTIE
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af, hvordan musikken forløber i tid, og hvordan tempoet i 
musikken kan variere (alt efter, hvor hurtigt læreren kører 
hjulet hen over gulvet). Dette tidshjul var også i brug i 
dagens musikjagt – til stor begejstring for eleverne.

den	farvelagte	Hertzsøjle
Sonya Christie og Jens Kragh har fået den ide at give 
oktaverne hver sin farve for at bibringe eleverne en visuel 
oplevelse af de forskellige frekvenser – og en forståelse 
af, hvorfor man taler om ”dybe” og ”høje” toner. Ud 
fra klaverets syv oktaver (med tonen a som grundtone) 
har de i ”Hertzsøjlen” taget udgangspunkt i naturen, 
som børnene kender den: rød (lava), sort (undergrund), 
brun (jord), grøn (planter), blå (himmel), gul (sol) og pink 
(universet). 
”Jeg havde en snak med en forælder i sidste uge, en bio-
dynamisk landmand. Vi snakkede om Hertzsøjlen, og hun 
udbrød, ”jamen det er jo helt i tråd med vores tanke om 
naturen og landbrugsdrift”, fortæller den idérige projekt-
leder.
”Jeg kunne også forestille mig, at man for hver tone vi 
spiller, kunne få frekvensfarven frem, sådan at tonerne på 
vores Smart Board skiftede farve for hver oktav”.
 
De to flittige musikpædagoger har også fremstillet lamine-
rede kort med illustrative tegninger og forklaringer. Et af 
dem rummer rigtig mange informationer både på for- og 
bagside og er ikke større end et A5-ark: Musikteoriens 
grundbegreber, kogt ned til at kunne være på et konfir-
mationstelegram.
 
Var	det	sjovt	i	Varde?	ja,	det	var	det!
Jens Kragh har en AM-uddannelse fra Esbjerg Musik-
konservatorium men er tidligere uddannet elektriker. Til 
lærerne på Musik & Billedskolen har han lavet nogle store 
bokse, der leder tankerne hen på en elektrikers værk-
tøjskasse. Boksene er udstyret med hjul og hængelås og 
udstationeret på de forskellige undervisningssteder i kom-
munen, så hver EM-lærer har sin egen boks. Indholdet er 
alskens percussion-instrumenter, køller, bolde, tørklæder, 
ærteposer, musikhjul – og hvad lærerne ellers har ønsket 
at få puttet i. Så der er vist ingen fare for, at musikunder-
visningen på Musik & Billedskolen i Varde ender som ren 
tavleundervisning, selvom de flotte Smart Boards indbyder 
til det.
Det var sjovt for børnene, at denne dags musikjagt – 
udover opgaverne på Smart Board – rummede kropslige 
udfoldelser og lege på gulvet – og ikke mindst, at der var 
mulighed for at lytte til levende, akustisk musik, frembragt 
af seks velspillende musikere. ■

EM er en forkortelse for: 

elementær	Musikopdragelse	

EM-bokse er store kasser, der rummer de mange 
remedier, grundskolelærerne på Musik & Billed-
skolen i Varde bruger i undervisningen

Hertz-søjlen
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Masterclass

MidtVest Pigekor er midt i prøven. 
Sopranerne har melodien. ”Stille, 
stille, hjerte sol går ned,” synger 
pigerne. Men så sker der noget.  
Den rolige aftenstemning bliver 
afløst af et uptempo afrobeat.  
”Bara-tji-ki, bara-tji-ki, bara-tji-ki 
...” synger alterne. 
De er blevet til "rasleæg".  
Senere bliver alternes rytmeboks og 
sopranernes skønsang sat sammen, 

imens dirigent Astrid Vang-Pedersen sørger for at alle 21 
piger har rytmen i kroppen.  
”Alter, vis det med kroppen! I er bas og trommer! Sopra-
ner – når I begynder at synge ser I så alvorlige ud! I må 
også gerne smile og bevæge jer,” instruerer Astrid Vang-
Pedersen imens ”Stille Hjerte” finder sin nye form.  

Ved årets Masterclass i Unge Stemmer på 
Den Jyske Sangskole underviste Astrid Vang-
Pedersen i rytmisk kor og performance. 
Hendes workshops bød på danske sange 
og afrikanske circle songs, på performance-
øvelser og alternative koropstillinger.  
Og først og fremmest på en masse idéer til 
hvordan man får sit kor udover scenekanten

Koret   
uD Over 

sceneKanten

Af journalist  
Malene Wichmann
FOTO: PETER SKJOLD
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Teorien om de tre kommunikationscirkler bruger Astrid 
Vang-Pedersen også i sit arbejde som kordirigent.  
”Jeg tror, at vi alle sammen kender cirklerne fra koncer-
ter. En sangerinde som Annisette befinder sig meget i cir-
kel ét, og gør det på en måde der virker meget dragende 
på publikum. Mange kor og symfoniorkestre befinder 
sig i cirkel to, hvor musikerne interagerer med hinanden, 
men ikke med publikum. Jeg har selv et kor der synger 
afrikanske sange, Papaya, hvor vi arbejder aktivt med 
cirklerne. Publikum kan for eksempel tydeligt mærke når 
vi skifter fra cirkel to til cirkel tre, og begynder at hen-
vende os direkte til dem. Faktisk kan Papaya indimellem 
være så meget i cirkel tre, at det næsten bliver for meget 
for publikum! Så jeg tilrettelægger gerne koncerterne 
med en vis variation,” forklarer Astrid Vang-Pedersen.  

dansk	sang	med	afro-krydderi
Vi er til Masterclass i Unge Stemmer på Den Jyske Sang-
skole i Herning i den første weekend i marts. Master-
classen har i år temaet rytmisk korsang for børne- og 
ungdomskor, og ved én af lørdagens workshops instru-
erer Astrid Vang-Pedersen MidtVest Pigekor i at kombi-
nere rytmeboks-feeling og dansk sang. Simpelthen fordi 
dirigenten har både danske sange og afrikanske rytmer i 
blodet, og fik lyst til at kombinere de to verdener. Samti-
dig ser Astrid Vang-Pedersen også et potentiale i at kom-
binere ”Stille Hjerte” med en circlesong fra Sydafrika.  
”De danske sange får et nyt krydderi, og for en over-
vejende klassisk skolet sanger er det en god indgang til 
et rytmisk univers. Samtidig kan det gøres på hundrede 
måder, det er nemt at lave arrangementet om og tilpasse 
det til forskellige kor. Ikke to koncerter behøver at være 
ens,” siger hun.  
Næste skridt er at arbejde med korets performance.  
Astrid Vang-Pedersen er uddannet kor- og ensemble-
leder på DKDM, og har blandt andet beskæftiget sig 
med afrikansk musik i ti år. Som dirigent har hun længe 
arbejdet med at skabe formidlende kor-performances, 
og i dag er hun også ved at skrive en ph.d-afhandling 
om emnet.  
I sin afhandling inddrager hun blandt andet den russiske 
skuespiller Konstantin Stanislavskijs tre kommunikati-
onscirkler, en teori der handler om hvordan mennesket 
interagerer med sin omverden.  
Teorien om de tre cirkler kommer også i spil ved korprø-
ven med MidtVest Pigekor ved årets masterclass i Herning. 

kommunikation	i	cirkler
Det er efter frokostpausen, pigekoret har fundet deres 
pladser i korets sædvanlige halvcirkel, og langs bagvæg-
gen har kursisterne, korledere og musikpædagoger fra 
hele landet, taget plads. Men ingen af de tilstedevæ-
rende får lov at sidde ned ret længe.  
”Så er det ud på gulvet,” siger Astrid Vang-Pedersen 
som det første, da hun træder ind ad døren. Èt af punk-
terne på kordirigentens dagsorden er at arbejde med 
Stanislavskijs tre kommunikationscirkler gennem en 
række øvelser hun har udviklet sammen med skuespil-
leren Pelle Nordhøj Kann.  
I den første cirkel har sangeren kun fokus på sig selv, og 
kursisterne og korpigerne bliver derfor bedt om at gå 
rundt i rummet med fokus på deres egen lille verden. 
Cirkel to handler om interaktionen med de andre kor-
medlemmer, så nu må folk kun bevæge sig rundt i rum-
met når de har øjenkontakt med et andet menneske.  
I cirkel tre bliver hele rummet inddraget. I en koncertsitu-
ation svarer cirkel tre til at de optrædende kommunikerer 
med publikum.  

Masterclass 
i	unge	stemmer 

•	 Årets Masterclass i Unge Stemmer blev 
afholdt på Den Jyske Sangskole i Herning  
d. 2-4. marts 2012, og havde temaet Ryt-
misk Korsang for Børne- og Ungdomskor. 

•	 Underviserne ved årets masterclass var 
Astrid Vang-Pedersen, Bob Chilcott, Eva 
Freitag og Dorte Bille. 

•	 Masterclassen blev åbnet med en koncert 
med det rytmiske kor Vocal Line og dirigent 
Jens Johansen. 

•	 Man kan læse mere om Den Jyske Sangsko-
les projekter og se video fra masterclassen 
på www.genklang.org.  

8

Piger fra MidtVest Pigekor under korprøven
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Masterclass

Fire	tips	til	at	arbejde	med	
perForMance

1. Vær bevidst om hvad I vil med koncerten.  
Hvilken historie vil I fortælle? Er det for eksempel 
”årets gang i musikskolen” eller ”sange fra andre 
lande” I vil fortælle om?

2. Overvej hvordan koncerten skal begynde:  
Skal koret komme gående ind imens de synger? 

3. Få en anden end dirigenten til at fortælle om musik-
ken. For eksempel kan kormedlemmerne præsentere 
den sang de holder allermest af og fortælle om 
hvorfor de gør det. En personlig fortælling inddrager 
publikum. 

4. Lad koncerten tage udgangspunkt i rummet, og eks-
perimentér med opstillingen. Lægger rummet op til 
at koret kan stå rundt om publikum i én af sangene? 
Eller skal koret placeres ned langs midtergangen? Er 
der en trappe i rummet kan man f.eks. også skabe et 
"stillbillede" af siddende sangere på trappen. 

Fire	tips	til	det	klassiske	kor	 
der	gerne	vil	synge	rytMisk 

1. dirigenten behøver ikke dirigere koret hele tiden.  
Vis tempoet og rytmen med kroppen. 

2. begynd for eksempel med rytmiske salmer eller  
circle songs. Circle songs er bygget op af små  
melodiske fraser og rytmiske lyde der gentages igen 
og igen. De kan bruges til at træne korets rytmesans 
og giver mulighed for at lege med improvisation.  

3. Start improvisations-legene med klap og bevægelse. 
For mange sangere kan det være grænseoverskriden-
de at improvisere med stemmen for allerførste gang. 

4. indfør rytmetræning ved korprøven. Start for eksem-
pel med at have pulsen i fødderne, og klappe en en-
kel rytme. Man kan også bytte rundt, så pulsen ligger 
i hænderne, og man kan lave rytmerne i kanon.  

8
et	kor	af	blomster
I løbet af eftermiddagen afprøver Astrid Vang-Pedersen 
et eksempel på en alternativ koropstilling med MidtVest 
Pigekor. Pigerne bliver placeret i grupper med 3-5 san-
gere i hver – sopranerne bliver for eksempel delt op i fire 
små grupper. Grupperne kaldes "blomster", blomsterne 
fordeles rundt omkring på gulvet, og hver blomst kan 
både lukke sig om sig selv og folde kronbladene ud og 

TIPS

lukke publikum indenfor.  
Blomsteropstillingen er et godt alternativ til den klassiske 
halvcirkel som mange kor tager udgangspunkt i, mener 
Astrid Vang-Pedersen.  
”Opstillingen kan varieres på mange måder, og det ser 
for eksempel flot ud, hvis "blomsterne" er placeret op af 
en trappe. Det giver en stillbillede-effekt som passer godt 
til mange ballader,” siger hun. ■ 

Astrid Vang-Pedersen arbejder med MidtVest Pigekor
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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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”Jeg var ikke særlig god til at spille, 
hverken rytmisk eller klassisk, og 
de indsatte kormedlemmer var ikke 
særlig gode til at synge, så det var 
slet ikke tanken, at koret skulle 
høres udenfor murene” forklarede 
Louise Adrian ved overrækkelsen af 
hædersprisen ”Kafkat”.
Da hun for sytten år siden som 
organist og korleder i Vridsløselille 

Statsfængsel startede Fangekoret, var det et kirkekor 
af indsatte, der sang til gudstjenesterne. Men projektet 
voksede, og i dag er Fangekoret kendt i det ganske land 
og har optrådt ved adskillige koncerter uden for murene.

I filmen ”Fangekoret”, som blev vist ved samme lejlig-
hed, kommer vi tæt på nogle mennesker, som har levet 
et hårdt liv. De fleste af dem har været udsat for om-
sorgssvigt, siden de var helt små – og har også selv udsat 
deres nærmeste pårørende for svigt. ”Det er ikke guds 
bedste børn, der synger i det her kor. Det er forbrydere 
med hård kriminalitet og lange fængselsdomme bag 
sig”, fortæller Louise Adrian, da hun skal introducere 
koret ved en kirkekoncert i provinsen. Men bag ordene 
fornemmer man hendes store engagement og empati. 
Og når man i filmen ser mændene stå helt sårbare og 
synge deres egne stærke tekster, som handler om svigt, 
skyld, sorg og håb, er det tydeligt, at sangen forløser 
nogle indestængte følelser, som fængslets rå hverdag 
ellers ikke giver plads til.

Ved den efterfølgende debat forklarede hjerneforsker 
Peter Vuust, at sangen kan udløse stoffet dopamin i 
hjernen. Det er et signalstof, som tilhører belønnings-
systemet i hjernen, og belønningssystemet fremmer de 
handlinger, der sikrer vores overlevelse. Men er musik da 
godt for vores overlevelse?
Ja, for musikken er en fantastisk stærk kraft, der kan 
harmonisere vores følelser, sagde han og forklarede, at 
musikken også har den egenskab at kunne harmonisere 
det følelsesmæssige niveau i grupper – eller som en af 
fangerne udtrykte det: ”Det er svært at slås, efter man 
har sunget”.

I panelet sad også Hans Andersen, et af Fangekorets 
medlemmer. ”Er du nu blevet resocialiseret?”, blev han 

Kan man synge sig ud af kriminalitet? 
Det var emnet ved en debat i Park Bio den 29. februar. Debatten blev ledet af advokat Bjørn Elmquist, 
og i panelet sad blandt andet professor og hjerneforsker Peter Vuust. Anledningen var uddelingen  
af prisen ”Kafkat”, Retspolitisk Forenings hæderspris. Prisen gik i år til Fangekoret, ved korleder  
Louise Adrian. Forud for debat og prisuddeling blev en ny dokumentarmusical om Fangekoret vist  
or en propfuld biografsal

De synger for livet

Af Kirsten  
Brunbech

Fangekor

Fangekoret øver i Vridløselille Statsfængsel
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spurgt – og svaret var: ”Nej, det er et misbrugt ord, for 
firs procent af folk i fængslerne er aldrig blevet socialise-
ret – og derfor kan de heller ikke resocialiseres. Jeg taler 
med folk i fængslerne, og de har en barsk baggrund. 
Sangen har været vigtig for mig, og det kan udbredes 
meget mere. Man bliver høj af at synge, så hvis man ikke 
kan få fat i andre stoffer i fængslet, kan man jo prøve den 
øvelse. – For mig har sangen været starten på en dannel-
sesrejse”. 
Et andet kormedlem sagde: ”I Fangekoret lærer vi at 
lægge alle masker. Så bliver man sårbar – men også 
stærk”. 

Det blev debatteret, om man, som i Norge og Sverige, skal 
forsøge at lave forskningsprojekter, der kan dokumentere 
sangens gavnlige effekt på de indsatte. Men en af publi-
kummerne i salen kom med denne indvending: ”Man skal 
ikke reducere kormedlemmer til klienter. Hvis man nu ikke 
kan påvise en effekt, skal man så nedlægge koret? 
Det at synge har mange mennesker glæde af. Hvorfor skal 
målet være et andet end glæden – blot fordi, man sidder i 
fængsel? Socialiseringen kan være en sideeffekt”. 

Det blev fortalt, at fængselsbetjentene har observeret 
et tydeligt tegn på sangens positive effekt: De indsatte 
smiler! 
”Det er så åbenbart for alle, at sangen er en god akti-
vitet”, sagde direktøren for Kriminalforsorgen, William 
Rentzmann, og påpegede, at en af de fine ting ved 

Korleder Louise Adrian
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Fakta

Park Bio på østerbro var d. 29. februar 2012  
vært for et arrangement, hvor emnet var  
”Musik og sang i et resocialiseringsperspektiv”.
Ved denne lejlighed blev filmen ”Fangekoret” 
vist, og ved den efterfølgende debat var advokat 
Bjørn Elmquist moderator. Han uddelte også 
Retspolitisk Forenings hæderspris ”Kafkat”, som 
i år gik til Vridsløselille Statsfængsels kor, Fange-
koret, ved korleder Louise Adrian.
Aftenen sluttede med optræden af Fangekoret

Filmen ”Fangekoret” er en dokumentarmusical 
fra 2012 instrueret af Annette Mari Olsen og 
Katia Forbert Petersen, Sfinx Film/TV.
Den kan købes som dvd gennem dagbladet 
Informations iShop

Aftenen var arrangeret af Retspolitisk Forening, 
Café Exit og Sfinx Film/TV 

8
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korets optræden uden for murene er, at publikum får et 
mere nuanceret syn på kriminelle.

” Vi har set en film om sang og sangglæde – drevet af en 
ildsjæl. Men skal sangen i fængslerne være et åndehul 
for de få – eller kan det bredes ud? Hvis man kunne lære 
noget i fængslet, så man kunne blive en helt almindelig 
borger, ville det være flot”, mente Bodil Philip, som er 
fængselsinspektør i Ringe. 

send	flere	louiser
Der var i salen bred enighed om, at der i fængslerne er 
brug for mange flere ildsjæle, der, som Louise, kan gå ud 

En fange skriver sangtekst i sin celle

Fangekor

at synge med fangerne og gøre en forskel.
Så hermed er opfordringen givet videre til alle de enga-
gerede musikpædagoger blandt Modus’ læsere!  
Aftenen sluttede med korsang. Fangekoret sang, under 
ledelse af Louise Adrian, ”Hilsen til fængslet”, med mu-
sik af Louise Adrian og tekst af kormedlemmet Jørgen, 
der efter 24 års fængsel nu er løsladt. Teksten handler 
om den forvandling, korsangen har skabt i ham. Omkvæ-
det lyder:

Jeg blev et nummer uden navn,
ubrugelig og ikk’ til gavn. 
Nu vil jeg le, nu vil jeg gi’,
til det hele er forbi  ■

8
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Spørgsmål til Kulturministeren

Kulturministeren svarer ...
MODUS har rettet nedenstående henvendelse til Kulturministeren: 

uFFe	elBæk

kære	uffe	elbæk

som	redaktør	for	dansk	Musikpædagogisk	Forenings	medlems-
blad	“Modus”,	vil	jeg	opfordre	ministeren	til	at	udtrykke	sine	
holdninger	til	nedenstående	spørgsmål	vedr.	musikskoleområdet.

Med	venlig	hilsen	dan	johnsen,	redaktør, modus
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Hvilket syn har ministeren på musikskole områdets 
udviklingsmuligheder; visioner for ”Fremtidens 
Musikskole”?
I min netop lancerede musikhandlingsplan for 2012-2015 
har jeg et særskilt fokus på den langsigtede investering 
i danske musiktalenter. På musikskolerne opdages og 
udvikles talenterne, og de spiller derfor en helt central 
rolle. Jeg ser gerne musikskolerne som et nationalt talent-
netværk, der kan udvikle og opdage talenter alle steder 
i hele landet. Denne funktion løfter musikskolerne flot i 
dag, og det er helt afgørende, at musikskolerne også gør 
det i fremtiden, så vi bevarer og sikrer fødekæden til det 
danske musikliv. Derudover ser jeg gerne, at arbejdet på 
musikskolerne i fremtiden har et endnu tættere og mere 
organiseret samarbejde med de musikalske grundkurser 
og landets konservatorier.
Hertil vil jeg tilføje, at det er Statens Kunstråd, som efter 
musikloven er min rådgiver på området. Statens Kunstråd 
har fået udarbejdet en såkaldt ”Rammebeskrivelse for 
musikskolevirksomhed”, som beskriver musikskolernes 
virke og udfordringer i dag. I 2012 vil Statens Kunstråd 
komme med deres bud på hvilken udvikling, de anbefaler 
på området, og hvilken rolle, som staten skal spille. Det 
glæder jeg mig til at gå i dialog med Kunstrådet om.

Kan musikskolerne bidrage til ønsket om musik-  
og kulturoplevelser til alle børn og unge?  
Musikskolerne er om muligt den kulturinstitution, som 
rammer flest børn og unge her i landet. Musikskolerne lig-
ger spredt ud over landet, og de gør et enestående stykke 
arbejde for at indfange, inspirere og motivere børn og 
unge til at spille musik. Og selvom jeg netop har sagt, at 
musikskolerne skal have fokus på talentudviklingen, me-
ner jeg også, at musikskolerne til stadighed skal arbejde 
på at nå ud til alle børn i hele landet. I musikhandlingspla-
nen har jeg derfor desuden fokus på musik undervisningen 
i folkeskolen og på, hvordan vi kan styrke samarbejdet 

mellem musikskoler, folkeskoler og kulturskoler med 
henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem børn og 
unges skoleliv og fritidsliv. Jeg tror på, at vi på den måde 
kan vække endnu flere børns interesse for musikken.

Hvordan skal musikskolerne medvirke  
til integration?
Det er et godt spørgsmål med mange gode svar, for der er 
mange måder at gribe det an på. Helt overordnet set kan 
man sige, at musikken jo kan noget helt specielt - musik-
ken er en kunstart, som utrolig mange danskere uanset 
samfundslag, etnisk afstamning eller andre tilhørsforhold 
sætter pris på enten at lytte til eller udfolde sig gennem. 
Musikken binder os så at sige sammen og gør os i stand til 
at indgå nye sociale relationer. Jeg synes derfor kun det er 
godt, hvis musikskolerne er bevidste om, at de såvel som 
alle andre borgere i Danmark har et samfundsmæssigt 
ansvar ved f.eks. at optræde og performe i nye sammen-
hænge eller invitere til lidt ”skæve” arrangementer i det 
lokale kvarter. Jeg kan kun bifalde sådanne initiativer, men 
vil dog ikke pålægge musikskolerne noget i den retning.

Skal musikskolen være en kontrast til  
”de virtuelle fristelser”?
Ja, jeg mener da, at musikskolerne kan og skal være 
et kvali ficeret og spændende alternativ til ”de virtuelle 
fristelser” – mon ikke alle musikskolefolk kan nikke til det. 
Musikskolerne tilbyder både kvalitet og faglighed, men 
også musikalsk fællesskab og fornøjelse, som man måske 
ikke kan få så mange andre steder. Det kan og skal være 
sjovt og inspirerende at gå på den lokale musikskole. Så 
rent indholdsmæssigt mener jeg faktisk, at vi har en rigtig 
god pakke. Men budskabet skal sælges, og det kunne 
musikskolerne måske godt blive endnu bedre til. Jeg me-
ner derfor, at f.eks. de årlige Musikskoledage i Tivoli er et 
sublimt arrangement, ligesom eksempelvis musikskoleam-
bassadørerne er et rigtig godt initiativ. ■
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afgørende	for	fremtiden
”Vækstlaget i musiklivet er afgørende for den fremtid, vi 
kommer til at opleve på spillestederne, i koncertsalene, til 
festivalerne og alle de andre steder, hvor musikken skal 
være i centrum i de kommende år. Musikskoledage i Tivoli 
er det årlige tjek på den mangfoldighed og kvalitet, som 

vokser ud af de danske musikskoler,” siger Dan Johnsen, 
projektleder på Musikskoledage i Tivoli. Og Tivolis egen 
musikchef stemmer i:

”De danske musikskoler leverer hvert eneste år de kom-
mende generationer af musikere til hele vores musikliv,” 
siger Tivolis musikchef Henrik Engelbrecht. “Jeg ser hvert 
år nye musikere i vores eget symfoniorkester, som engang 
i deres fortid gik ind ad døren til en af landets musiksko-
ler til deres allerførste time. Det enorme arbejde, musik-
skolerne udfører, er helt uvurderligt for musiklivet i dag.”

noget	for	enhver	smag
Det er 23. år i træk at Tivoli lægger have til Musikskoler-
nes musikalske maraton for især børn og unge i alderen 
6-25 år. Formålet med dagene har altid været, at de unge 
viser glæden ved at spille og lytte til hinanden, og årets 
program byder på alt fra klassisk over rock, pop og film-
hits til folk, swing og eksperimental.
 
Musikskolepriser	på	plænen
Søndag kl. 14.30 på Plænen uddeler DAMUSA (Dansk 
Musikskolesammenslutning) både en elevpris og en 
kommunepris. Sidste års modtagere var: Hobro	søndre	
skoles	rytmiske	pigekor (Årets Musikskoleensemble) 
og skanderborg (Årets Musikskolekommune). 

Mere	info
www.musikskoledageitivoli.dk og på Facebook ■

Festival

kort	oM	Musikskoledage	i	tiVoli 

Musikskoledage i Tivoli er et selvstændigt 
projekt med sekretariat hos Musik & Ungdom, 
og er det eneste landsdækkende arrangement 
for musikskoleelever i Danmark. Musikskole-
dage i Tivoli støttes i år af: Den A.P. Møllerske 
Støttefond, Det Obelske Familie fond, Familien 
Hede Nielsens Fond, Frederiksberg Kommunes 
Musikudvalg, Toyota-Fonden, Beckett-Fonden, 
Augustinus Fonden, Kronprins Frederiks og 
Kronprinsesse Marys Fond, Oticon Fonden, 
Nordea-fonden, Kunstrådets Musikudvalg, 
Gangstedfonden, Københavns Kommunes 
Musik udvalg, Juhl-Sørensen, Lemvig-Müller 
Fonden, Simon Spies Fonden, 15. Juni Fonden, 
Danmarks Radio-Symfoniorkesters Fond og 
Ole Kirk´s Fond

Koncerterne er gratis, når entréen til Tivoli  
er betalt. 

FOTOS: LINE MøRKEBy

– når hele 5612 børn og unge (1600 flere end sidste år) fra hele landet fordelt på 240 ensembler slår 
tonen an, og Tivoli åbner 12 scener til et anderledes og alsidigt arrangement, der blandt andet byder 
på kæmpekor med 300 sangere, symfoniorkestre, rockbands og meget, meget mere.

Lørdag og søndag den 28. og 29. april 2012Musikskoledage i tivoli sætter rekord
LørDag Den 28. Og SønDag Den 29. aPrIL
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5000 MUSIKERE

200 ENSEMBLER
100 MUSIKSKOLER

Lørdag og søndag den 28. og 29. april 2012

G a n G s t e d f o n d e n

Simon Spies Fonden

Lemvig-Müller Fonden

Den A.P. Møllerske Støttefond

J U H L - S Ø R EN S EN
• 1 8 9 5 •

15. Juni Fonden Beckett-Fonden

Musikskoledage-modus_210x280mm.pdf - 09:37:09 - March 22, 2012 - Page 1 of 1 - Coated preflightMusikskoledage-modus_210x280mm_210x280mm.pdf - 10:37:27 - March 22, 2012 - Page 1 of 1 - Coated preflight

Musikskoledage i tivoli sætter rekord
LørDag Den 28. Og SønDag Den 29. aPrIL



Musikskolekonference 
2012

Børn	og	unge	med	særlige	behov
Projektpilot Peter rønn fortalte om erfaringerne med 
sine mange forskellige musikprojekter for børn og unge med 
specielle behov, og fremkom med meninger om, hvilke ele-
menter der skal indgå i et succesfuldt projekt, så det kan give 
mening og ny viden til alle implicerede.
Han gav blandt andet et indblik i sit store musikpædagogiske 
arbejde med unge uledsagede flygtninge, der ofte bliver flyt-
tet rundt mellem forskellige institutioner i deres venten på 
afgørelserne om ophold/ikke ophold.
I denne ventetid har de unge – typisk unge mænd – ikke no-
get særligt at tage sig til, hvilket let giver spændinger og kon-
flikter mellem de forskellige nationaliteter på et asylcenter, 
men her kan musikken ofte hjælpe; også mod begyndende 
fjendskaber!
Foredragsholderen har været Huskunstner hos Røde Kors, 
idéudvikler af Vollsmosesymfonien samt arbejdet med spe-
cialklasser og svenske kriminelle.

Hvordan	får	musikskolerne	flere	elever?
Lektor Lars Pynt andersen fra Syddansk Universitet 
debatterede aldersgruppen 8-12 år; de såkaldte ”Tweens”; et 
begreb, han mener, er skabt af industrien for at få disse børn 
som forbrugermålgruppe.
Han konkluderede at ”Tweens” ikke er en homogen gruppe, 
men at der findes nogle fællestræk, som musikskoleverde-
nen kan og bør tage med i betragtning: Der er et stort behov 
for selvudvikling, accept og anerkendelse, hvilket kan opnås 
ved deltagelse i identitetsskabende fritidsinteresser – og i 
øvrigt et ønske om at være ”en god ven og samfundsborger”.
Desuden er disse børn beslutningstagere i hjemmet, skep-
tiske og blaserte overfor reklamer, men modtagelige for 
product placements – stadig afhængige af samarbejdet med 
forældrene, og en forlængelse af forældrenes ønsker.

Markedsføring	og	rekruttering
simon Lindegaard, formand for musikskolelederforenin-
gen i DMpF, medbragte de sidste års elevstatistik der viste, at 

elevtallet opgjort som procent på landsplan er faldende, til 
gengæld er der flere elever på venteliste.

Musikskolekonsulenten, nieLs græshoLm oplyste at der 
er 10.000 forskoleelever mindre end tidligere opgjort!
Han mener at en af grundene kunne være, at der efter kom-
munalreformens gennemførelse læses færre ”decentrale 
lektioner”. 
Skoleleder arne gaardsted Jørgensen mindede om, 
at der mangler forskolelærere.

Generalsekretær PouL thunbo gennemgik dele af  
DAMUSAundersøgelsen: ”Hvorfor går dit barn i Musikskole?” 
om elevmotivation og tilfredshed med musikskoleundervis-
ningen – herunder årsager til udmeldelse. I perioden  
2006-10 faldt elevtallet med 13,2%.

Stikord fra undersøgelsen: 
• Eleverne vil lære at spille!
• Eleverne er glade for lærerne og for undervisnings formen 

– tilfredsheden er 85%!!
• Ønske om mere sammenspil
• Øvning er svært – især hvis man ikke kan få hjælp  

hjemme …
• Andre fritidsinteresser = manglende øvetid
• Deltagerbetalingen er blevet høj; 24,1% stigning på 5 år!
• Etnicitet: kun 5% er indvandrere eller efterkommere af 

indvandrere

young	care
KLaus gJede fra Landsorganisationen for udsatte børn og 
unge beskrev Young Care/El Sistema Danmark og samarbej-
det med musikskolerne i Rødovre, Høje-Taastrup, Køge og på 
Bornholm, og musikskoleleder trine Lerche Lutz fortsat-
te med de pædagogiske aspekter ved Young Care-orkesteret, 
hvor musikken og musikinstrumenterne er et værktøj til det 
sociale arbejde med børn fra 9-14 år.
Mere info på www.elsistema.dk  

Dan Johnsen  ■ 

Glimt fra
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El Sistema Hammerkullen blev præsenteret af 
Camilla Sarner, Maria Larsson og Maria Liht 

FOTOS: NILS ROSENVOLD
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Roger Buch, lektor, Ph.d., cand. scient. pol., 

Danmarks Journalisthøjskole

Musikskoler	og	storkommuner
”Det skal nok gå. Der er en løsning på alle problemer. 
Måske overvurderer vi, hvor svært vi har det her i landet”, 
siger roger buch, og illustrerer det med en lille anek-
dote: ”En kineser kommer til Danmark og spørger, om 
København er i Danmark. Det får han bekræftet. – Ligger 
det ikke ved siden af Sverige? – Jo, det gør det. – Hvor 
mange bor der i Danmark? – Han får at vide, at der bor 
cirka fem millioner. Derefter spørger han: Hvor ligger jeres 
hospital?” (Forudsættende, at ét hospital må være nok til 
fem millioner indbyggere). ”Det er jo tankevækkende, hvis 
man synes, vi har det svært”, siger Roger Buch, men han 
mener, vores kommuner er blevet for store – og ynder at 
sammenligne kommunalreformen med ”Det tårnhøje hel-
vede”, en film hvor et stort, imponerende højhus styrter 
sammen under indvielsesfesten, fordi man har lavet dår-
lige el-installationer for at spare – og der udbryder brand.
Vores kommuner er nu så store, at de er blandt de største 
i hele Europa. Vi har et gennemsnit på 55.000 indbyg-
gere per kommune, men strukturkommissionen viser, at 
35.000 er det ideelle tal.

”Man kan undre sig over, vi har valgt en forkert størrelse. 
Parolen er: ”Vi skal være store og stærke”, og i Danmark 
er vi i øjeblikket besat af fusioner – uden dokumentation 
for, at tingene bliver bedre. Mens borgerne oplever, at 
demokratiet og servicen er blevet forringet”, siger han.

Og det er dyrt at lave reformer. Kommunalreformen har 
ifølge Roger Buch kostet mange, mange milliarder. 
Men kommunerne er bedre end deres rygte og vigtige for 
borgernes hverdag. Der er nemlig stor forskel på, hvor-
dan kommunerne bruger pengene – og dermed også på 
serviceniveauet. Og det er forkert at give kommunerne 
skyld for at have rod i økonomien. Der er ikke gæld i kom-
munerne, men det er der derimod i staten, som kører 
med 101 milliarder i minus. Den nyeste vismandsrapport 
tegner et kulsort billede af dansk økonomi. Skatteind-

tægterne vil blive mindre end forventet. Og derfor vil 
budgetterne i kommunerne nok blive yderligere nedskå-
ret de kommende år, vurderer Roger Buch og forklarer, 
at vismændene mener, det vil vare to til ti år, før skuden 
vender.

Hvordan	stiller	det	så	musikskolerne?
Ja, det er jo en fordel at være et lille område, for selvom 
man skærer al kultur væk i en kommune, vil man ikke spa-
re ret meget. ”I skal bare ligge lidt i læ og trøste jer med, 
at der kommer bedre tider”, lyder Roger Buchs opmun-
trende ord til musikskolerne. Han understreger dog, at 
det også er vigtigt at gøre opmærksom på sig selv overfor 
beslutningstagerne. 

Her er han helt i tråd med Jane FindahL fra KL’s Børne- 
og Kulturudvalg. Hun talte i et indlæg på konferencen om 
betydningen af synlighed i lokalområdet – om vigtigheden 
af, at musikskolerne samarbejder på kryds og tværs, så 
de forskellige institutioner, foreninger og kulturtilbud i en 
kommune kan berige hinanden.  

Et meget inspirerende eksempel på, hvordan det kan fore-
gå, fik vi senere på dagen, da tre svenske foredragsholde-
re fortalte om El Sistema Hammarkullen i Göteborg, hvor 
socialt udsatte børn inddrages i orkesterspil og instrumen-
talundervisning i et forbilledligt samarbejde mellem skole, 
børnehave, socialforvaltning og musikskole. 

Kirsten Brunbech  ■ 

Læs tidligere artikler om emnerne, og se fore-
dragsholdernes PowerPoint-slides på DMpF’s 
hjemmeside www.dmpf.dk 
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Hvert efterår gennemfører Esbjerg 
Kulturskole undersøgelsen ”Giv os en 
hånd”.  
Når elever og forældre møder op til 
undervisningen, uddeles en seddel 
med to enkle spørgsmål til både for-
ældre og elever. Spørgsmålene lyder 
således: ”Hvad synes du, vi gør rigtig 
godt? Hvad synes du, at  
vi kan gøre bedre?” 

Disse spørgsmål er i høj grad relevante at stille vore 
brugere, men det kunne måske være ligeså interessant 
at spørge de 35%, som vi ikke ser længere, hvorfor de 
forlod os efter blot en enkelt år. 
Faktum er, at vi de sidste 13 år aldrig har holdt på mere 
end 2/3 af vore elever efter det første år. Denne tendens 
kan synes helt naturlig, og som sådan er der ikke nød-
vendigvis noget galt i dette.   
- Vi har de elever, som kan lide vores tilbud og undervis-
ningsform, men har vi belæg for, at det er ”de dårlige 
elever”, som forlader os efter første års undervisning?  
Interessant kunne det være, om denne statistiske pro-
centsats kunne ændre sig ved at arbejde med opbyg-
ningen af en evalueringskultur med inddragelse af alle 
relevante interessenter. 

Lægård og Vest udtaler i deres bog ”Strategi i vindervirk-
somheder” flg., ”det anbefales at skabe en dyb indsigt 
i kundernes behov, forventninger og ønsker, hvilken 
indsigt er afgørende for virksomhedens muligheder for at 
overleve og udvikle sig til en vindervirksomhed”.  
I vidensamfundet vil et væsentligt parameter være virk-
somhedens (læs musik-/kulturskolens) evne til ”at skabe 

ny viden, tiltrække viden, omsætte, udnytte og dele 
viden med andre” Herudover skriver Lars Kolind i bogen 
”Vidensamfundet” flg., ”i vidensamfundet er videns-
kapital den eneste form for kapital, der skaber vækst i 
fremtidig indtjening”. 
For musik-/kulturskolen er det ikke i direkte forstand et 
spørgsmål om ”fremtidig indtjening”, men i lighed med 
erhvervslivet har vi brug for både fastholdelse og tiltræk-
ning af kunder i form af elever. 
Vi har brug for at skabe viden både om vore interessenter 
samt at udvikle os ”i spændingsfeltet mellem dem”.

Hvad ville der ske, om vi løbende fik elevernes respons på 
samt evaluering af vores undervisningsform? Dette som 
en bevidst effektmåling. Som situationen er for nuvæ-
rende, får vi ofte kun elevernes umiddelbare reaktion 
gennem deres gentilmelding eller mangel på samme 
efter endt sæson.

Hvad ville der ske, om eleverne og til tider endog deres 
forældre blev direkte involverede samt fik medindflydelse 
i selve læringsprocessen?
Hvad kunne en brugerinddragelse i selve undervisnings-
processen udvirke af ejerskabsfølelse og øget identitet?
Er elever overhovedet kompetente til at indgå i udviklin-
gen af undervisningsprocesser, som tilgodeser andet end 
opfyldelsen af deres egne umiddelbare forventninger og 
behov?
Vil elever gennem medindflydelse og medinddragelse 
være i stand til at højne undervisningens kvalitet?
Vil brugerdreven evaluering på et bevidst og struktureret 
plan kunne bidrage til det ejerskab og den identitet, som 
vil udvirke den nødvendige fastholdelse, således at eleven 

Afgangsprojekt

evalueringskultur 

Af Jan Rohde 
Pedersen
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kan tilegne sig det musiske håndværk, som kræver så høj 
grad af tålmodighed, vedholdenhed og fordybelse?
 
Svarene på disse spørgsmål vil kun kunne findes, hvis vi 
stiller dem – til os selv og til hinanden.

Forudsætningerne for at kunne afdække mulighederne 
er, at vi giver os selv lov til at stille tvivl ved vores nuvæ-
rende form, og alt hvad vi foretager os; ikke i forsøget 
på at finde fejl, men i forsøget på at finde uudforskede 
”sandheder” til udvikling og læring for os alle – at være 
proaktive og på forkant med udviklingen i alt omkring 
os. – Kultur til tiden.

Hvilke perspektiver kunne der ligge i, at vi tilstræbte en 
evalueringskultur, hvor der i feedback, refleksion og præ-
sentation af konklusioner var bevidst fokus på læring, 
viden-deling og videreudvikling?

Hvilke perspektiver kunne der ligge i, om vi så mester-
lærerprincippet i et nyt lys gennem gensidig respekt og 
anerkendelse af det enkelte menneske som ressource til at 
skabe og nytænke? 
Mesteren sidder ubetinget inde med både erfaring og en 
uddannelsesmæssig viden på det faglige område, som de 
øvrige interessenter i form af elever og forældre generelt 
set ikke kan matche. Derimod er tilgangen eller vejen til at 
nå de faglige mål ikke absolut, hvorfor anerkendelsen af, 
at vi i fællesskab kan skabe betydningsfulde sandheder/vir-
keligheder, som ikke nødvendigvis kunne skabes af ”me-
steren” alene, er forudsætningen for at kunne samskabe 
den rigtige vej for den enkelte elev. I dette perspektiv vil 
alle interessenter således være ”mestre” på eget felt. 
 

Denne form for ligeværdighed i læringsprocessen vil for 
mange og på mange måder være en ganske anderledes 
indfaldsvinkel, som vil kræve åbne sind, åbne hjerter og 
åbne viljer. 
- At vi sammen kan være skabende i en skabende proces 
til udvikling og læring for alle involverede.

Til brug for disse nye processer, skabt i relationer, har vi 
brug for de nødvendige værktøjer, som kan hjælpe os til 
på gunstig vis at skabe den tilpasseforstyrrelse, som vil 
skabe det nødvendige reflekterende rum.

Mine undersøgelser gennem min rapport ”Evaluerings-
kultur” har dannet grundlag for antagelsen om (troen 
på), at der ligger værdifulde muligheder for udvikling 
og læring i begrebet evalueringskultur- i fald processen 
tackles på rette måde.

I en tid, hvor der tales meget om rekruttering og føde-
kæde, mener jeg, at det på samme tid er væsentligt at 
tale om kvaliteten og aktualiteten af vores arbejde set i 
lyset af udviklingen og fastholdelsen af de elever, som vi 
allerede har. 
 
For til alle tider at kunne være i trit med samfundsud-
viklingen og den enkelte elev har vi derfor behov for 
at skabe en organisation, som ikke alene er i trit med, 
men også på forkant med udviklingen ved at gøre alle 
organisationens interessenter til medskabere af denne 
udvikling, i en løbende evaluering af alt hvad vi gør – en 
evalueringskultur. ■

FAKtA
•	jan	roHde	pedersen blev uddannet som klassisk guitarist fra Vestjysk Musikkonservatorium.

•	Var leder af Holsted Musikskole 1989-1999

•	Har været leder af Esbjerg Kulturskole siden 1999 

•	Afsluttede en diplom i ledelse i januar 2011

Hele afgangsprojektet ”Evalueringskultur” kan læses på DMPF´s hjemmeside www.dmpf.dk

? 



Nyudgivelser

Syv titler med rytmisk sammenspil for sang, 
guitar, keyboard, klaver, bas, trommer, per-
cussion og blæsere i C, Bb og Eb:

•	 De	første	kærester	på	månen
•	 Hvad	nu	hvis
•	 I	Wanna	Hold	You
•	 Når	sneen	falder
•	 Purple	Rain
•	 Summer	of	69	
og
•	 What	a	Wonderful	World

Alle sange er fra bind 6 i sangbogsserien 
”Eller hva` med den her…”, indeholdende  
i alt 65 sange med tips til flerstemmighed 
og sammenspil.

Forfattere:	Bente Søndergaard & Christian 
Vardinghus-Nielsen

Hæfte, 64 sider 
pris: (inkl. moms) kr. 200,-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk DJ

eller	HVa´	Med	den	Her	…
SEKSEREN / Sammenspil 2

Med Jazzbecifring på klaver giver Tormod 
Vinsand nogle retningslinjer, som kan 
afmystificere begrebet jazzbecifring.

Her er redskaber til at skabe en klaversats, 
der fyldestgørende gør rede for en kompo-
sitions melodik, harmonik og rytmik.

Bogen er ikke tænkt som en jazzklaverskole, 
men som en indføring i jazzharmonik og 
melodispil på klaveret – med udgangspunkt i 
standardjazz; jazz, med sit harmonigrundlag i 
II-V-I-forbindelser. 

På den medfølgende cd har forfatteren 
indspillet samtlige numre i bogen. 

Forfatter: Tormod Vinsand

Hæfte (spiralryg), 92 sider, med cd
pris: 229,- (inkl. moms)

Forlag:	Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk

DJ

jazzBeciFring	på	klaVer
– en metodisk indføring i forståelsen og anvendelsen af jazzbecifring på klaver

PRIMA VISTA SANG er en lærebog beregnet 
på selvstudium, men vil også kunne bruges af 
hørelære-/ og sangpædagoger.

Målgruppen er sangstuderende ved de 
professionelle musikuddannelser, men andre 
musikstuderende vil også kunne få glæde af 
materialet.

Bogen er inddelt 3 elementer:
•	 øvelser
•	 nodeeksempler	fra	sanglitteraturen
•	 cd	med	40	klaverakkompagnementer

Forfatter:	Bodil Krogh

Hæfte m. spiralryg, 172 sider 
pris: Ikke oplyst

Forlag: Det Jyske Musikkonservatorium
www.musikkons.dk/index.php?id=1399

DJ

priMa	Vista	sang
Videregående øvelsesmateriale – sangøvelser til selvstudium og undervisningsbrug
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Abonnement 2

Skriv
Komponér

Fra sære toner 

til særlige melodier

 sange ... klange  1

Mogens Christensen

Skiftende 

          tider og toner

Musik: Bjarne List Nissen

Tekst og illustration: Stina Nordbo Witzel

16 nye sange

Skriv sange og komponér klange – bog
... af Mogens Christensen 
Første bog i serie på i alt 6 bøger, der 
henvender sig til alle, der gerne vil lære 
at skrive en sang og sætte noget uden 
om denne sang i form af akkorder og 
arrangement.
Bog. B-1061. ISBN 978-87-7612-754-1. 
Kr. 260,- (325,-)

Børnekor med poesi og bevægelse 3 – bog
Jul, påske – flere salmer og sange
... af Pia Boysen og Margrete Enevold    
Alle satserne egner sig til spire-, børne- og 
juniorkor samt skolens yngre klasser.
Bog med spiralryg. Gennemillustreret. 
B-996. ISBN 978-87-7612-753-4. 
Kr. 244,- (305,-)

Skiftende tider og toner – bog med cd
... Musik: Bjarne List Nissen 
... Tekst: Stina Nordbo Witzel 
Sangene er skrevet med en klar inspiration 
fra den danske sangskat, men de har 
deres eget samtidspræg både i de smukke 
melodier og i de poetiske tekster. En 
samling af fællessange for alle aldre.
Bog uden cd. Gennemillustreret. B-1067. 
ISBN 978-87-7612-764-0. Kr. 72,- (90,-)
Bog med 2 cd’er. B-CD-1067. 
ISBN 978-87-7612-765-7. Kr. 192,- (240,-)

Flere salmer og sange i skole og kirke 2 
– Satsbog
... af Birgitte Agerskov Buur og Willy Egmose  
Bog med udskrevne orgel- og 
klaverarrangementer til sangene i bogen 
”Salmer og sange i skole og kirke 2”.
Bog. B-985. ISBN 978-87-7612-609-4 
Kr. 456,- (570,-)

Læs mere 

om titlerne på 

www.dansksang.dk

Børnekor

Jul, påske 
– flere salmer og sange

– med poesi og bevægelse 3

Pia Boysen          Margrete enevold

Tlf. 97 12 94 52
master@dansksang.dk

www.dansksang.dk

Frivillig musik ...  

    ... skole og musikskole

Abonnementspris

med 50 % i rabat: kr. 576,-

+ moms og forsendelse

Undervisningsmiddelprisen 2011
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Musik-	og	kulturskolernes	sociale	og	musikalske	 
netværk forventes at blive et landsdækkende, virtuelt  
fællesskab for omkring 100.000 elever og lærere. 

et	fællesskab	for	musikelever
Formålet med SINUS er at støtte op omkring elevernes  
musikalske udvikling ved at tilføje en ekstra social dimen-
sion til det at være musikelev. På SINUS kan eleverne 

mødes omkring deres fælles musikalske interesse og få 
inspiration og faglige inputs fra både læreren og hinanden.

sinus	starter	i	region	Midtjylland
Lærere og elever i Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Aarhus 
og Herning bliver de første, der rider med på SINUS-bølgen. 
I løbet af 2013 åbner SINUS herefter dørene for samtlige 
landets elever og lærere på musik- og kulturskolerne.

Eksempel på elevprofil

”Er det ikke underligt?
Jeg kender ikke forfatteren, 
men han kender mig
Vitus, 6. klasse

Månedens citat:

“
Hele Kulturministeriets Musikhandlingsplan  
”Én musikscene - mange genrer” kan læses her: 
http://www.kum.dk/da/Servicemenu/Publikatio-
ner/2012/En-musikscene---mange-genrer/
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Kort Nyt



Vil du være leder 
for Lyngby-Taarbæk Musikskole?
Musikskolen i Lyngby-Taarbæk søger en ny ud-
viklingsorienteret leder, der kan stå i spidsen 
for en veldrevet Musikskole med ansvar for: 
visioner, musikpædagogisk udvikling, strate-
gier, økonomi og personaleledelse.

Lyngby-Taarbæk Musikskole tilbyder undervis-
ning for de 0-25-årige. Udover musikundervis-
ning tilbyder Musikskolen også undervisning 
i billedkunst for de 6-12-årige. Se mere om 
skolen på www.lt-musikskole.dk.

Du kan læse mere om jobindholdet og se job- 
og personprofil på kommunens hjemmeside 
www.job.ltk.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås 
hos Børne- og Fritidsdirektør Ulla Agerskov på

4597 3075, mobil 4026 9147, uag@ltk.dk eller 
Kultur- og Fritidschef Tine Vind på 4597 3082, 
mobil 2167 8036, tivi@ltk.dk.

Lyngby-Taarbæk Kommune behandler kun 
ansøgninger, der er modtaget elektronisk. Du 
kan søge elektronisk via www.job.ltk.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 
16. april 2012.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt ad to 
omgange med første samtalerunde torsdag 
den 19. april 2012 og anden samtalerunde 
fredag den 27. april 2012.

www.ltk.dk
...her finder du flere jobtilbud 
Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din 
uddannelse og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

Flere gode 
udfordringer

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE
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Glostrup Kommune

Musikskoleleder
Glostrup kommune søger musikskoleleder pr. 1. august 2012.

Ansøgningsfrist: 
2. maj 2012 kl. 10.00

Se mere på www.glostrup.dk, www.glostrupmusikskole.dk 
eller www.uc-glostrup.dk

30113_musi_HLI_86x62.5_modus_86x62.5mm.pdf - 12:51:25 - March 22, 2012 - Page 1 of 1 - Coated preflight
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søger lærer til forskolen
fra sæson 12/13
Vi forventer en ansættelsesgrad på omkring 10 lektioner pr. uge 

Stillingen omfatter:
•	 rytmikundervisning	0	–	6	år
•	 kompagnonundervisning	i	folkeskolens	børnehaveklasser
•	 undervisning	i	institutioner	og	mødregrupper
•	 korte	kurser	for	pædagoger	og	dagplejere
•	 sparring	med	de	øvrige	forskolelærere	i	faggruppe

Vi	søger	en	person,	der	vil	deltage	i	arbejdet	med	at	præge	en	
udvikling	på	forskoleområdet,	der	åbner	sig	mod	omverdenen.

Bil	(og	kørekort)	er	en	forudsætning
Løn-	og	ansættelsesforhold	efter	gældende	overenskomst
Yderligere	oplysninger	hos	forskolekoordinator	Ditte	Caspersen	
(dica@vordingborg.dk)		eller	musikskoleleder	Henrik	Christiansen.	

Ansøgning	med	relevante	bilag	sendes	til:

Vordingborg	Kommunes	 
Musikskole
KulturArkaden
4760	Vordingborg
5536 3456

musikskolen@vordingborg
www.musikskolen.vordingborg.dk	

ansøgningsfrist 27. april 2012. 

Sjællands Kirkemusikskole opslår et antal stillinger som timelærere 
i orgel, Sang, Klaver, hørelære, teori, muSiKKundSKab, 
KirKemuSiKorientering, orgelKundSKab, gudStjeneStelære, 
liturgi og SalmeKundSKab til besættelse pr. 1.08.2012. 

opslag sker under forudsætning af tilstrækkeligt timegrundlag.

Spørgsmål kan rettes til: rektor ole brinth, Sjællands Kirkemusikskole, 
tlf. 29 10 34 18 

ansøgninger vedlagt relevante bilag fremsendes pr. post  
og skal være skolen i hænde senest d. 22. april 2012 kl. 12.00
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

efterlønnen – hvad vælger du?

Løn & vILKårLØN & VILKÅR

Af Jesper Christensen, 

faglig konsulent, cand.jur.

For personer over 58 år har reformen slet ingen 
betydning. Er du under 58 år, ændrer vilkårene 
for din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet sig 
gradvist. Reformen hæver nemlig efterlønsalderen 
gradvist alt efter din alder, og efterlønsperioden 
forkortes fra 5 til 3 år. Og så skærpes modreg-
ningen for pensioner.

Er du 56-57 år vil du blive berørt af den nye alders-
grænse for efterløn, men ikke opleve skærpede 
modregninger for dine pensioner. Er du 55 år eller 
yngre, træder de nye modregningsregler i kraft. 
Som noget nyt vil alle pensioner blive modregnet, 
uanset hvornår de udbetales.

gode	råd

Kontakt eventuelt dit pensionsselskab og din 
bank for en snak om, hvor høj værdien af dine 
pensioner forventes at være, og om det på den 
baggrund kan betale sig at blive i efterlønsord-
ningen.

”Vi må som a-kasse ikke rådgive folk om, hvad 
der er bedst for dem. Men vi vil vejlede vores 
medlemmer så godt som muligt i forhold til at 
kunne træffe et kvalificeret valg om efterløn  
eller ej”, siger Niels Bjerre, forsikringschef i 
AAK. ”Men generelt er det sådan, at jo ældre 
man er, jo flere fordele er der ved at fortsætte 
med at indbetale til efterlønsordningen. Om-
vendt er der større sandsynlighed for, at man vil 
vælge at få sine efterlønsbidrag udbetalt skat-
tefrit, jo yngre man er, og jo større pensioner 
man har.” forklarer Niels Bjerre.

Vælger du at få dine penge udbetalt skattefrit, 
skal du søge om det skriftligt på aak.dk i perio-
den 2. april til 1. oktober 2012.

? 

HoVedoVersigt	Med	ændringerne

Fra	2014	til	2017	
•	 	hæves	efterlønstidspunktet	fra	de	nuværende	

60 år til 62 år. 
•	 	Efterlønsperioden	er	fortsat	5	år.

Fra	2018-2023
•	 	Efterlønsperioden	sænkes	gradvist	fra	5	til	3	år
•	 	Efterlønsalderen	stiger	fra	62	år	i	2017	til	64	år	

i 2023. Samtidig stiger folkepensionsalderen.

? 

I perioden fra 2. april 2012 til 1. oktober 2012 er der mulighed for at udtræde af efterlønsordningen 
og få det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Derfor melder det store spørgsmål sig:  
Vil du have dine penge udbetalt skattefrit og på den måde melde dig ud af ordningen, eller vil du 
beholde muligheden for efterløn og skattefri præmie? 
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AAK har i løbet af februar måned sendt breve ud 
til alle betalende medlemmer på efterlønsordnin-
gen med målrettet vejledning for lige netop den 
enkelte modtagers aldersgruppe. 

Hvad	er	konsekvensen	ved	at	 
framelde	sig	efterlønsordningen?

Efterlønnen er en forsikring om, at du kan 
træde tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, end 
folkepensionsalderen giver mulighed for. Så den 
handler ikke kun om økonomi, men om at sikre 
sig et alternativ. Og skulle du blive ledig i årene 
inden efterløn, får du muligheden for et seniorjob, 
hvis du har ret til efterløn og din ret til dagpenge 
er opbrugt.

Hvis du framelder dig efterlønsordningen og får 
dine bidrag udbetalt skattefrit, kan du altså ikke:

•	 gå	på	efterløn
•	 optjene	skattefri	præmie	
•	 få	et	seniorjob	efter	lov	om	seniorjob
•	 få	ret	til	fleksydelse

Du kan ikke senere fortryde, at du har valgt skat-
tefri udbetaling af efterlønsbidrag. Får du ikke 
udbetalt dine efterlønspenge i perioden 1. april 
til 1. oktober 2012, kan du til hver en tid – inden 
din efterlønsalder – vælge at få den overført til en 
pensionsopsparing.

? 

HVad	er	seniorjoB?

Betaler du til efterlønsordningen, har du ret til 
et seniorjob, hvis du løber tør for dagpenge, når 
der er under 5 år til din efterlønsalder. Et senior-
job er en kommunal ansættelse med overens-
komstmæssig løn. 

? 
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KØBENHAVNS 
KOMMUNES 

MUSIKSKOLE

Søger

Uddannet Musiklærer

til undervisning i klarinet og sammenspil  
med et timetal på ca. 15 løntimer.

Stillingen omfatter soloundervisning 
af børn og unge i alderen ca. 8-20 år, 

klarinetsammen spil samt musikkarrusel, 
teamundervisning og harmoniorkester-

instruktion.

Da vi på musikskolen lægger vægt på  
at være en helhedsarbejdsplads, forventes  
det, at du indgår i et tæt samarbejde med  
faggruppens øvrige lærere, og at tirsdag  
og torsdag er faste undervisningsdage.

Stillingen er ledig til besættelse den  
1. august 2012 eller før, og der forventes 

ansættelsessamtaler i uge 17 2012.

Ansøgning bilagt eksamensbeviser  
samt andre relevante papirer skal være  

musikskolen i hænde senest  
den 16. april 2012 på adressen

Københavns Kommunes Musikskole
Staldgade 29

1699 København V

Oplysninger kan fås ved henvendelse til 
musikskolens leder Ebbe Lund Nielsen eller 

souschef Peter Normann 
tlf. 3543 7073

www.musikskolen.kk.dk 

Københavns Kommune ser mangfoldighed 
som en ressource og værdsætter, at med-
arbejderne hver især bidrager med deres 
særlige baggrund, personlighed og evner
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Hvad er ..?
Af Birgitte Schade 

og Charlotte Mejlbjerg

FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Artikelserien om musikpædagogik ”HVAD ER…?” 
af Birgitte Schade og Charlotte Mejlbjerg holder 
pause – men vender tilbage til efteråret..!

Red.

sæt	û	i	kalenderen

DMpF afholder

landsMøde
Lørdag den 21. april 2012 

i Vejle

Kort Nyt


