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Leder
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med torne

I starten af december fremsatte regeringen et udspil til en
folkeskolereform. I udgangspunktet ser det ud til, at der
kan samles et stort flertal for en politisk aftale, der bygger på det fremlagte udspil.
På mange måder er der lagt op til en omfangsrig og
ambitiøs reform, hvor også de praktiske/musiske fag er
tiltænkt et løft.
Umiddelbart positivt, men de kritiske røster er begyndt at
trænge igennem. Mange af dem kommer fra musikskolerne, hvor der med rette hersker stor bekymring. En bekymring, der deles af andre udbydere af fritidsaktiviteter.
Årsagen til bekymringen er, at børnenes skoledag udvides,
så de små elever i 0.-3. klasse skal gå i skole helt til kl.
14 og de store børn endnu længere. Det lægger på flere
måder hindringer i vejen for musikskoleundervisningen.
• Musikskolerne presses til at skubbe hele dagsskemaet,
så alle kommer senere i gang og nogle elever får meget sene tider i forhold til deres alder
• Især de mindste og mellemstore elever må forventes at
være godt brugte oven på en lang skoledag
• Der bliver endnu større pres på skolernes lokaler og
skemalægningen bliver en alvorlig udfordring
Vi må tage for givet, at regeringen ikke går efter at
afskaffe det lokale kultur- og fritidsliv. Selvfølgelig ønsker
man ikke at skade børnenes muligheder for et aktivt
fritidsliv. Tankerne om kulturelt demokrati og Danmark
som verdens førende foreningsland er en af landets styrkepositioner og afgørende for at udvikle børnene til hele
mennesker og udfordre dem på de felter, hvor de har
særlige interesser.
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Så når forhandlingerne om reformen kommer i gang, er
det nødvendigt, at man finder en model, hvor der tages
behørigt hensyn til den del af det lokale kultur- og foreningsliv, der retter sig mod vores børn. DMpF opfordrer
helt konkret til, at regeringen og landspolitikerne skriver
de kommunale musikskoler ind i den politiske aftale, som
skal danne grundlag for den endelige udformning af
reformen.
Vores børne- og undervisningsminister, Christine Antorini, har givet klart udtryk for, at skolen skal tænkes på
en ny og anderledes måde, hvor der indføres såkaldte
aktivitetstimer. Ifølge Christine Antorini er hele ideen
med denne udvidelse, at skolen skal vende sig mod det
omgivende samfund ved blandt andet at inddrage det
lokale idræts- og foreningsliv og musikskolerne i skoledagen. På denne måde vil musikskolerne både kunne nå
flere børn, og skolernes mange kompetencer sættes i
spil til gavn for både elevernes musikalske evner og deres
generelle indlæring.

Der er altså skabt mulighed for, at musikskolerne
kan indgå med musikundervisning i aktivitets
timerne, men det bliver i sidste ende en lokal be
slutning at afgøre hvordan og hvor meget. Derfor
må ministeren følge de positive tanker op med at
sørge for, at musikskolerne skrives ind i den kom
mende politiske aftale, både i forhold til aktivitets
timerne og i forhold til den betalingsmusikskole,
vi kender i dag. Det ville formentlig løse mange
problemer, hvis man slækker lidt på det samlede
timetal i forhold til det anførte i udspillet. ■
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MODUS har i forbindelse med planlægningen af dette
temanummer rundsendt 4 spørgsmål vedrørende
regeringens forslag til en folkeskolereform.
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TEMA

Dan Johnsen

1 2 3

Hvad kunne være de
negative aspekter af
heldagsskolen – set i
forhold til musikskoleundervisningen?

Hvad kunne være de
eventuelle positive
effekter af heldagsskole- tanken – set
i forhold til musikskoleområdet?

Hvordan kan vi
HER og NU påvirke
musikskolernes
placering i en evt.
heldagsskole?

Folkeskolereform

TIDSLINJE for regeringens arbejde med en folkeskolereform, der skal løfte den danske folkeskole
OKTOBER 2011

JUNI 2012

Den nye regering fremlægger sit regeringsgrundlag, hvoraf
det fremgår, at “regeringen vil sikre vores børn bedre
daginstitutioner, og at børn og unge lærer mere ved at
gennemføre en folkeskolereform i dialog med lærere og
forældre. Viden og uddannelse er grundlaget for fremtidens velstand. Derfor skal flere unge have uddannelse og
færre falde fra.“

Regeringen indgår aftale om reform af læreruddannelsen,
hvilket dels kan ses som en nødvendig justering i forhold
til linjefagsstrukturen og dels kan ses i sammenhæng med
regeringens intention om en gennemgribende reform af
folkeskolen.

JANUAR - NOVEMBER 2012
Regeringen forbereder sit udspil til en folkeskolereform.
Det fremgår af det politiske arbejde, at en hovedhjørnesten
i regeringens reformtanker er, at man ønsker at styrke
undervisningen i dansk og matematik.
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DECEMBER 2012
Regeringen fremlægger sit udspil til en folkeskolereform.
Udspillet er meget omfattende, men indebærer blandt
andet at børn i børnehaveklassen til og med 3. klasse typisk
vil få en skoledag, der slutter kl. 14. Børn i 4.-6. klasse vil
typisk have fri fra kl. 15. Og de ældste børn vil normalt få
fri fra skole omkring kl. 15.30.

januar 13 : modus

På de følgende sider ses resultatet;
en "blandet buket" med besvarelser
fra politiske ordførere, musikskoleledere
og medarbejderrepræsentanter.
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Hvordan kan vi PÅ
LÆNGERE sigt påvirke musikskolernes
placering i en evt.
heldagsskole?

Der lægges op til at skoledagen ud over de traditionelle
undervisningstimer også kommer til at indeholde aktivitets timer. I børnehaveklasserne får eleverne ca. 13
aktivitetstimer og i 1.- 9. klasse vil de få mellem fem
og ni aktivitetstimer om ugen.

JANUAR 2013
De politiske forhandlinger med folketingets partier går
så småt i gang.

MAJ-JUNI 2013
Regeringen sigter på at indgå en politisk aftale om en
folkeskolereform inden sommerferien.

OKTOBER 2013
Folketinget åbner. Det er regerings ambition at aftalen
om en ny folkeskolereform kan vedtages i folketingsåret
2013 - 2014.

AUGUST 2014
Hvis regeringen lykkes med sit politiske projekt, kan den
nye reform måske allerede træde i kraft fra skoleåret,
som begynder i august 2014. ■
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Citat:
ChriStine antorini
børne og unDerviSningSMiniSter
SoCialDeMokraterne:
“… Vi ved, at arbejdet med praktiske, kunstneriske og musiske udtryksformer generelt kan
styrke børnenes læring. Så vi ønsker på ingen
måde at lukke og slukke musikskolerne med
vores udspil.
Rigtigt nok vil vi udvide skoleugen, så de mindste elever går i skole til kl. 14 og de ældste til
mellem kl. 15 og 15.30. Men hele ideen med
denne udvidelse er, at skolen skal tænkes på en
ny og anderledes måde. Vi vil indføre såkaldte
aktivitetstimer, styrke den praksisnære og
anvendelsesorienterede undervisning og skabe
mere plads til de praktiske og musiske elementer i skolen.
Skolen skal vende sig mod det omgivende samfund ved blandt andet at inddrage det lokale
idræts-og foreningsliv i skoledagen. I denne
sammenhæng vil det være oplagt, at skolerne
samarbejder med de kommunale musikskoler i
f. eks. aktivitetstimerne.
På denne måde vil musikskoler både kunne nå
ﬂere børn, og skolernes mange kompetencer
sættes i spil til gavn for både elevernes musikalske evner og deres generelle indlæring.
Samtidig vil der stadig være mulighed for
undervisning efter skoletid.
Regeringen er nu kommet med sit folkeskoleudspil, men vi vil fortsat gerne lytte til synspunkter og være i god dialog med musikskolerne i forbindelse med arbejdet“. ■
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Folkeskolereform

Ordførerne svarer ...

MiChael aaStruP JenSen
Mf, kulturorDfører
venStre
Det er nogle interessante spørgsmål, MODUS stiller. Vi
fra Venstre er generelt positivt stemt over for reformen,
men har lige som jer vores betænkeligheder og spørgsmål, som kræver, at regeringens tanker vedrørende
heldagsskolerne bliver finpudset og mere nuanceret.
Med udgangspunkt i de fire spørgsmål kunne de positive
effekter af regeringens reform være, at økonomisk
udsatte børn får mulighed for at deltage i aktiviteter som
musik og andre kulturarrangementer, de ellers ikke ville
have mulighed for. Hvis blandt andet musikundervisningen bliver en del af “aktivitetstimerne“ imellem undervisningen, betyder det også, at musikken vil fylde mere i
skoleskemaet, og vække interesse for musikspil uden for
skolen.
Til gengæld er det jo negativt, hvis musikundervisning får
præg af at være et frikvarter frem for reel undervisning,
og vil blive opfattet som useriøst. Derudover vil børn,
som allerede har en fritidsaktivitet, som eksempelvis
musikundervisning uden for skolen, være forhindret i at
deltage, hvis skoleundervisningen fortsætter til sent ud
på eftermiddagen.
Måden, vi kan påvirke musikskolernes placering i en
heldagsskole, er ved at gøre musikundervisningen så
alsidig og kvalificeret som muligt, blandt andet ved at
styrke samarbejdet mellem musikskoler og heldagsskoler.
Måske ved at “outsource“ eventuelle senere musiktimer
på en heldagsskole til musikskoler, eller ved at ansætte
lærere fra musikskolerne på heldagsskoler.
Løsningerne er både noget der kan igangsættes med det
samme og på længere sigt.
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aleX ahrenDtSen
Mf, kultur og
unDerviSningSorDfører
DanSk folkeParti
Musikskolen er ifølge loven forpligtet til at samarbejde
med folkeskolen, men folkeskolen er ikke tilsvarende
forpligtet. Det vil sige, at musikskolen er afhængig af, at
der for eleverne er tid efter skolen til at få musikundervisning. En heldagsskole vil fuldstændig ødelægge dette.
Hvis heldagsskolen gennemføres, vil det betyde, at vi ikke
vil have 100.000 musikskoleelever længere. Det vil være
et umisteligt tab for kulturlivet i Danmark. En heldagsfolkeskole kan ikke på nogen måde opveje dette.
Jeg har svært ved at se positive ting ved en skoledag fra
8.00-15.30. Regeringens udspil opererer med pædagogiske aktiviteter midt på dagen. Det gør det jo umuligt at
indarbejde musikskoleaktiviteter her.
Musikskole og folkeskole skal gennem lovgivning forpligtes til at samarbejde med hinanden. Gerne som det
fx sker i Horsens eller andre steder i landet. Det betyder,
at musikpædagoger og folkeskolemusiklærere skal have
et nært samarbejde. Musikskolerne skal have indrettet
musiklokaler på udvalgte skoler i distrikterne og gerne
også med musikbørnehaver. Musik- og instrumentalundervisning skal knyttes sammen med musikfaget og
musiklivet på skolen. Man kunne sagtens forestille sig, at
en elev i indskolingen gik i skole fra 8.00-13.00, hvorefter
der var musikundervisning fra klokken 13.00 på skolen,
men i musikskoleregi. På samme vis i mellemskolen og i
udskolingen, hvor undervisningen kunne slutte klokken
14.00, hvorefter der foregik musikskoleaktiviteter fra
klokken 14.00 i nært samarbejde med folkeskolen. En
model, man også kunne bruge på andre fritidsaktiviteter
eller på fx lektiecafeer. Det skulle selvfølgelig være frivilligt for forældrene, som også kunne vælge andre ting for
deres børn.
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Jørgen arbobæhr
Mf, kulturorDfører
enheDSliSten

Pernlle vigSø bagge
Mf, børne og unDerviSningSorDfører
Sf

Musikskoleundervisningen foregår i børns fritid, og er
en vigtig del af mange børns fritid. Men heldagsskolen
og den meget længere skoledag er et indgreb i børns
fritid, og jeg frygter desværre det vil gå hårdt udover de
fritidstilbud der er til børn i dag, herunder musikskolerne,
da børnenes dag vil blive længere

Mange frygter at heldagsskolen vil gå udover børnenes
fritidsaktiviteter, og at musikskoler, fritidsklubber, idrætsforeninger, o.lign. derfor vil blive overflødiggjort. Det vil
dog langt fra ske. Der vil fortsat være tid til fritidsaktiviteter, når børnenes skoledag er slut. For børn i børnehaveklassen og til og med 3. klasse vil skoledagen typisk
slutte kl. 14. Børn i 4.-6. klasse vil typisk have fri kl. 15.
Og de ældste børn vil få fri omkring kl. 15.30.

Hvis der skal være nogle positive effekter af heldagsskolen for musikskolerne skal musikskolerne kunne spille
en aktiv rolle i den daglige undervisning. Man kunne fx
forestille sig at musikskolerne blev en del af valgfagene i
heldagsskolen.
Det vigtigste lige nu er at gøre regeringen opmærksom
på, hvor store konsekvenser heldagsskolen har for børns
fritid og dermed for musikskolerne. Enhedslisten vil i
hvert fald gøre så meget som muligt for at bevare børnenes fritid, så de kan gå til de mange fritidstilbud
– herunder musikskolerne.

I 3. og 6. klasse udvides antal ugentlige lektioner i praktisk/musiske fag med 1 lektion. Det er ikke en særligt stor
stigning, hvorfor musikskolernes tilbud på ingen måde
overflødiggøres. Tværtimod forventer jeg, at børnenes
interesse for musik og andre praktisk/musiske fag kun
vil stige ved at beskæftige sig mere med det. Vi ønsker,
at de praktisk/musiske fag skal være gennemgående
gennem hele barnets skolegang, idet faget understøtter
barnets faglige udvikling og fremmer dets kreativitet.
Regeringen foreslår at en stor del af de flere timer
børnene skal bruge i skolen skal være såkaldte aktivitetstimer. Hvad disse skal bestå af, er ikke bestemt på
nuværende tidspunkt. Men musikaktiviteter kunne jo
være en del heraf! Derved får alle børn glæde af musikken, og måske får flere endda lysten til at fordybe sig
yderligere, og derfor melde sig ind i en musikskole. Jeg
tror, at en varieret og aktiv skoledag i høj grad vil komme
til at udvikle børnenes praktiske og kreative udfoldelse
og have forøget fokus herpå.

larS barfoeD
Mf, kultur og MeDieorDfører
forManD for Det konServative folkeParti
Min holdning er, at vi ikke skal have en obligatorisk heldagsskole i hele landet. Det ville være at begrænse børnenes og familiernes frihed til selv at tilrettelægge deres
dagligdag og fritid. Derunder kan det naturligvis risikere
at underminere musikskole og andre tilbud, som der ikke
bliver plads til, hvis skolen overtager hele dagen.

modus: januar 13

Musikskolen kan nå bredt ud ved at inddrage sig selv i
børnenes skoledag. Vi lægger op til at aktivitetstimerne
både kan varetages af lærere, pædagoger og personale
med andre kvalifikationer. Der er altså mulighed for, at
man eksempelvis kunne inddrage en musiklærer fra den
lokale musikskole. Musikskolen vil derved også ramme
bredere, og børn, der ikke tidligere benyttede musikskolens tilbud, vil kunne få glæde af dennes kompetencer.
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af Mai henrikSen
Mf, børne og
unDerviSningSorDfører
Det konServative folkeParti
Musikskolerne risikerer at synge på sidste vers
Musik, sang og glæde går hånd i hånd. Om få måneder bliver jeg mor for første gang. Jeg er med andre ord i lykkelige
omstændigheder. Allerede nu synger jeg for mit ufødte barn
mens min kæreste spiller guitar, og mon ikke vi skal gå til
babybongo eller på musikskole sidenhen, hvis den lille arver
faderens kærlighed for musik? Gennem musikken udvikles
ikke blot glæden, men også en række andre kompetencer
som sprog, motorik, empati, matematik/logik kommer i spil.
Kvaliteter som enhver forældre ønsker sine børn beriget med.
Det var også tankegangen bag de mange musikskoler, der i
1970-erne skød op landet over til glæde for generationer af
børn og unge. I tusindvis er såvel store som små børn blevet
fortrolige med et instrument – og måske rigtig dygtige til
at spille på det. Et tilbud, der risikerer at blive ramt, hvis
regeringen får held til at gennemføre sit udspil om helhedsskolen ved de kommende forhandlinger om en ny folkeskolereform. Hvis børnene skal være i skolen hele dagen,
bliver fritiden klemt, og mulighederne og overskuddet til at

af Merete riiSager Mf,
børne og
unDerviSningSorDfører
liberal allianCe
barndom under pres
Regeringen har fremlagt en skolereform, hvis krumtap er
heldagsskolen. Kort og godt, skal børnene være længere i
skole – primært på grund af et stort antal “aktivitetstimer“,
der lægges ind i løbet af dagen. Gennemføres heldagsskolen
ved tvang på alle folkeskoler i landet, vil følgerne være katastrofale. Både for fagligheden og for børnelivet som helhed.
børns ret til fritid
Heldagsskolen går kort og godt ud på at flytte fagtimer ud
midt på eftermiddagen og lægge børns frie tid ind midt i
skoledagen i form af “aktivitetstimer“. Det lærer børn ikke
mere af, og de får en meget længere skoledag, der kom-
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deltage i fritidsaktiviteter formentlig sat på vågeblus. Musikskolernes tilbudsvifte vil også blive klemt. Hvis tidsrummet
for musikundervisning bliver mindre, så vil det uværgerligt
have betydning for udbuddet. Med mindre man forestiller
sig at eleverne skal gå i musikskole til sent om aftenen, og
her forestiller jeg mig at mange familier vil vælge at prioritere familietid.
Hvis regeringen får gennemført en helhedsskole bliver det
en udfordring for musikskolerne såvel som for fodboldklubber og gymnastikhold. Derfor vil Konservative under forårets
forhandlinger kæmpe imod, at Folketinget umuliggør tilværelsen for de mange familier, der gerne selv vil tage hånd om
deres børns lektier og andre aktiviteter i fritiden. Forældrene
skal have mulighed for fortsat at tilrettelæge deres familieliv
og give deres børn plads til at gå til de aktiviteter i fritiden,
som passer den enkelte familie bedst. Børn har brug for ro
til lade op og indgå i sammenhænge helt uden for skolen.
12 steder i landet har forsøgsvis etableret heldagsskoler. Det
har mange steder været i socialt belastede områder, hvor
mange børn traditionelt ikke har benyttet sig af forældrebetalte pasningsordninger eller fritidstilbud i øvrigt. Alternativet har derfor været, at de drev rundt på må og få efter
skoletid. Her har en lang skoledag altså en funktion. Så fint
med heldagsskole, når det på den måde giver mening. Men
det er ikke i sig selv et argument for, at alle børn har bedst
af at være i skole fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Der
skal fortsat være plads til, at familierne indretter sig, som
det passer familien bedst.

mer til at gå hårdt ud over deres fritid. Nogle børn dyrker sport,
tager med en kammerat hjem, bliver hentet af bedstemor eller
går på musikskole om eftermiddagen, mens andre nyder den
frihed, der ligger i SFO´en, hvor børn selv kan vælge, hvordan
de vil bruge deres tid og hvordan de vil lege. Heldagsskolen
statsliggør børns fritid og beslaglægger den værdifulde tid om
eftermiddagen.
heldagsskolen giver ikke højere faglighed
Flere skoletimer giver ikke et højere fagligt niveau. Det er en af
konklusionerne fra de internationale undersøgelser PIRLS og
SIMS. Det er derimod kvaliteten af timerne, der er afgørende
for det faglige niveau. Samtidig viser en undersøgelse af 12
heldagsskoler i Danmark at det faglige niveau samlet set ikke er
blevet øget, efter at de overgik til at blive heldagsskoler. Der er
altså ikke noget fagligt belæg for at sige, at heldagsskolen vil
øge fagligheden, hvilket burde få regeringen til at overveje, om
en obligatorisk heldagsskole er den rigtige vej at gå.
De svage børn svigtes
Det primære formål med heldagsskolen er at styrke de 20 % af
eleverne, der i dag kommer ud af folkeskolen med mangelfulde
færdigheder. Ved at integrere praktiske øvelser og udflugter
i undervisningen vil man gøre undervisningen mere relevant
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af MogenS JenSen
kultur og MeDieorDfører
SoCialDeMokraterne
”en mere kreativ og kunstrig skole …”
Jeg vil gerne give en samlet kommentar til temaet om musikskoler og løft af folkeskolen.

svage elever. Regeringen foreslår derfor blandt andet, at det
vejledende timetal for de praktiske/musiske fag øges med én
lektion om ugen fx i 3. og 6. klasse.
Med den sammenhængende skoledag bliver der bl.a. tid til
lektiehjælp, så eleverne i deres fritid ikke skal bruge så meget
tid på lektier. Der vil desuden fortsat være god tid til fritidsaktiviteter, når skoledagen er slut, idet elevernes skoledag
normalt vil slutte mellem kl. 14 og kl. 15.30 afhængig af
klassetrin.

Jeg vil gerne starte med at præcisere, at regeringen ikke
foreslår en heldagsskole. Vi vil give børnene en mere sammenhængende skoledag, hvor børn og lærere har mere tid
sammen. Vi lægger op til at give børnene 800 flere undervisningstimer, end de får i dag set over et helt folkeskoleforløb. Men flere timer kan og skal ikke gøre det alene. Derfor
indfører vi som noget nyt aktivitetstimer, så der er plads til
fagligt at understøtte indlæringen gennem praktiske, kulturelle aktiviteter, røre sig eller få lektiehjælp. På den måde får
børnene en sammenhængende og aktiv skoledag med en
mere spændende og afvekslende undervisning.

Skolen skal vende sig mod det omgivende samfund ved
blandt andet at inddrage det lokale foreningsliv i skoledagen.
I den sammenhæng vil det være oplagt, at skolerne bl.a. gør
brug af de kommunale musikskoler i fx aktivitetstimerne.
Samtidig vil der stadig være mulighed for undervisning på
musikskolerne efter skoletid. En mere kreativ og kunstrig
skole kan udformes forskelligt, og meget vil være op til skolelederne og lærerne at beslutte lokalt. Regeringens udspil
giver oplagte muligheder for at styrke kunstens og kulturens
rolle i skolen.

Regeringen ønsker at styrke folkeskolens praktiske/musiske
fag, herunder musik, da de praktiske/musiske fag bidrager
til at engagere eleverne, fremmer deres kreativitet og styrker
deres alsidige udvikling. Derudover kan fagene bidrage til at
styrke motivation og indlæring hos både bogligt stærke og

Regeringen vil indlede en dialog med de relevante kulturaktører bl.a. musikskolerne om dette og jeg kan bebude at
Socialdemokraterne afholder konference om temaet den 5.
april 2012 på Christiansborg hvor såvel undervisningsministeren som kulturministeren deltager.

og motiverende. Men ser man på de 20 %, er årsagerne til de
faglige vanskeligheder meget forskellige, og det gælder kun
for et mindretal, at vanskelighederne kan imødegås med mere
praktisk undervisning. Nogle børn er ordblinde, nogle taler et
mangelfuldt dansk, nogle har det svært hjemme og andre igen
lider af eksempelvis ADHD. Nogle af disse grupper vil få det
endnu sværere i en skoledag med stor afveksling og en mere
flydende planlægning.

metode – alle skal gøre det samme, uafhængigt af hvilken
børnegruppe, der er tale om. Lærerne skal lægge mere tid
som undervisning, hvilket kan give mening, men hvis timerne
skal gå til en metode, de ikke kan se fordelene ved, er motivationen i bund. Lærerne skal til at agere friluftspædagoger
og administratorer af børns fritid i stedet for at gøre det, de
er gode til; undervise.

vil de stærke børn være med?
Ved at ændre alle skoler i forhold til et fokus på de 20 % svageste børn overser regeringen, at folkeskolen rummer børn med
helt forskellige kundskaber og motivation. For de elever, der
er udpræget boglige, vil det være et stort tab at aflevere deres
fritid om eftermiddagen til heldagsskolen samtidig med, at den
praktiske undervisning realistisk set ikke vil blive tilrettelagt for
de særligt dygtige. Der er derfor grund til at tro, at en del af de
familier, hvor børnene klarer sig godt i skolen og som værdsætter fritid til andre aktiviteter vil fravælge folkeskolen.
De professionelle køres over
Hvorvidt en skole er velfungerende og præsterer et højt fagligt
niveau afhænger af skoleledelsen og lærerne. Med heldagsskolen er de professionelle sat af i forhold til at vælge pædagogisk
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børnene bliver taberne
Den obligatoriske heldagsskole er som så mange andre
dårlige politiske tiltag før dette, udsprunget af god vilje. Men
hvis regeringen ikke lytter til forskningen, lærerne og dem
det hele handler om; børnene, vil det give et dårligt resultat.
Og det er også dem, jeg er allermest bekymret for. Det er
værdifuldt for børn at have et fritidsliv, hvor de kan fordybe
sig i en interesse og være en del af en anden social kontekst,
end den, de er en del af i skolen. Fritidslivet fungerer som
en ventil, hvor børn kan være en anden, mere sig selv, mere
fri, end de kan i skolen. Det barn, der er usikkert og alene
i skolen, har måske venner i skakklubben. Det barn, der er
uroligt i timerne, finder måske ro og rytme til fodbold. Og
det barn, der forstyrres af larmen i timerne, finder melodien
i musikskolen. Der er meget på spil for børnelivet, hvis den
obligatoriske heldagsskole bliver en realitet.
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Svar til MoDuS
Per Krogh Hansen

Poul Thunbo

af generalSekretær Poul thunbo
og forManD Per krogh hanSen, DaMuSa

hvad kunne være de negative aspekter af heldags
skolen – set i forhold til musikskoleundervisningen?
For at kunne svare på det, er vi nødt til et kort øjeblik at
dvæle ved, hvorfor vi overhovedet har musik- og kulturskoler over hele landet. Det drejer sig om at give børn størst
mulighed for at bibringes kvalificeret musikundervisning og
kreative kompetencer i et møde med højt uddannede og
entusiastiske voksne og i et socialt fællesskab med ligesindede. Det mener vi som samfund er afgørende vigtigt. Dels
fordi musikskolerne fungerer som fødekæde til det professionelle musikliv, men mindst lige så meget for at give
børn og unge mulighed for personlig udvikling og gode
oplevelser af kreativ udfoldelse i fællesskab med i bagagen.
Og en helt central udfordring ved en heldagsskole, eller “
en sammenhængende skoledag“, som det hedder i regeringens reformudspil, vil være den konkrete tidsmæssige
faktor. Man må forstå, at allerede som det er i dag, må
musik- og kulturskolerne lægge et imponerende puslespil
for at få placeret eleverne i et skema, der skal ligge mellem
klokken 14 og 21. Der er simpelthen mangel på dagtimer
til undervisning. Og den tidsmæssige komprimering er
uhensigtsmæssig på mange planer, først og fremmest for
eleverne og deres forældre, men også for lærerne, ligesom
en konsekvens kan være et så stort pres på lokalernes
belægningsprocent i disse timer, at skemalægning næsten
umuliggøres. Dertil kommer det forhold, at vi let risikerer,
at mange familier simpelthen vælger musikskolen fra, når
skoledagen pludselig strækker sig til klokken 16.

Vi skal deltage i debatten alt det vi kan,
og forsøge at få de relevante personer til
at se problematikken og forstå musik- og
kulturskolernes vigtige rolle i samfundet.
En anden ting man kunne frygte er, at folkeskolens egen
musikundervisning, som længe har været under et urimeligt pres, vil blive lagt sidst på dagen, som en god måde at
slutte skoledagen på, hvor eleverne, ukoncentrerede og
kvæstede efter en lang skoledag, kan få lov til at larme.
Men derudover risikerer musik- og kulturskolerne altså
reelt at stå med et helt banalt, men ikke desto mindre
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meget stort problem, nemlig, at der simpelthen bliver for
få ledige timer, vi kan undervise i.
hvad kunne være de eventuelle positive effekter
af heldagsskoletanken – set i forhold til musik
skoleområdet?
Man kunne vælge at se heldagsskolen som en fantastisk
mulighed for at løse en del af de problemer der er, dels i
forhold til musik- og kulturskolernes manglende dagtimer
til undervisning, men også i forhold til folkeskolens egen
musikundervisning. Der foregår i forvejen en høj grad af
samarbejde mellem folkeskole og musikskole – og det
kunne intensiveres og udbredes til alle skoler. Men det
kræver en øvelse, hvor man med heldagsskolen tænker i
helheder og er opsøgende i forhold til den verden der ligger udenfor folkeskolen og med fokus på samarbejde med
eksterne samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner,
herunder musik- og kulturskolerne. I virkeligheden er der
masser af samarbejde og gode erfaringer at bygge på, og
kunne musikskolerne få mulighed for at indgå som en del
af helhedsskolen i samarbejde med folkeskolernes ledelse
og musiklærere, ville musikfaget kunne styrkes betydeligt
og alle kunne vinde ved den øvelse. Ikke mindst børnene.
Lægger man musikskoleaktiviteterne ind i heldagsskolen, er der dog et par udfordringer, der skal ses i øjnene.
Den ene har med talentudvikling at gøre. Mange større
musikskoler har i dag oprettet særlige talentaktiviteter
med introduktion til musikteori og hørelære og intensiveret sammenspil med lidt større udfordring end de bredere
orkestre. Disse aktiviteter afhænger af, at man har en rimelig volumen, og det er nok tvivlsomt at denne er tilstrækkelig på de enkelte folkeskoler. Et koordineringsarbejde er
således nødvendigt. Musikskoleorkestrene står overfor en
lignende udfordring, især hvad angår det klassiske område
og bigbandaktiviteterne.
hvordan kan vi her og nu påvirke musikskolernes
placering i en evt. heldagsskole?
Vi skal deltage i debatten alt det vi kan, og forsøge at få
de relevante personer til at se problematikken og forstå
musik- og kulturskolernes vigtige rolle i samfundet. I
DAMUSA har vi gennem årene jævnligt haft indlæg i den
landsdækkende presse vedr. musikundervisning i folkeskolen og samarbejdet med musikskolerne, senest også
i Politiken i december direkte relateret til skolereformen,
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ligesom vi i samme anledning har henvendt os til de
relevante ministre. Også de kulturpolitiske ordførere har
haft besøg af DAMUSA, hvor helhedsskolen har været et
væsentligt emne – og vi klør fortsat på. Men det er naturligvis også afgørende, at man i den enkelte kommune
er opmærksom på, at få heldagsskolen diskuteret, så der
kan findes gode løsninger, hvor musik- og kulturskolen
indtænkes i den fremtidige folkeskole.
hvordan kan vi PÅ længere sigt påvirke musik
skolernes placering i en evt. heldagsskole?
Selvom musik- og kulturskolerne ministerielt og de fleste
steder også forvaltningsmæssigt er placeret et andet sted
end folkeskolen, vil folkeskolen altid være musik- og kulturskolernes nærmeste samarbejdspartner. Det er derfor
ikke nyt for os at interessere os for og samarbejde med
folkeskolen. Og på den lange bane har der således længe
foregået en debat om og et arbejde for, at vi i fællesskab
skal løfte musikfaget. Aktuelt er DAMUSAs, Folkeskolens
Musiklærerforenings og DPUs fælles kortlægning og
rapportskrivning om samarbejde folkeskole/musikskole et
godt eksempel. Det drejer sig dybest set om at argumentere for, at musikfaget skal placeres på højde med andre
fag som dansk og matematik og i “de gode timer“, hvor
eleverne er nysgerrige og opmærksomme og dermed
kan få det optimale udbytte af de særlige kvaliteter, som
musik og kreativitet har at tilbyde. ■

Folkekirkens tre kirkemusikskoler
uddanner organister (til PO-niveau),
kirkesangere, kirkekorledere og
klokkenister.
Skolerne afholder forskellige kurser
samt individuelt tilrettelagte forløb for
ansatte i folkekirken.
Tilmeldingsfrist til
skoleåret 2013 - 2014: 1. marts
Se yderligere information på:
www.kirkemusikskole.dk
eller henvend dig til nærmeste skole:
Løgumkloster Kirkemusikskole
mail: lkms@km.dk | tlf: 74 74 40 70
Sjællands Kirkemusikskole
mail: sjkms@km.dk | tlf. 46 32 03 08
Vestervig Kirkemusikskole
mail: vvkms@km.dk | tlf. 97 94 16 85

www.kirkemusikskole.dk

Dansk Hørelæreforening afholder kursus om

INKLUSION VIA MUSIKKEN
lørdag den 9. marts 2013 kl. 10.00–15.00

I samarbejde med Rådhusskolen i Vamdrup iværksatte Kolding Musikskole for to år siden et
særligt musikundervisningstilbud rettet mod omsorgssvigtede børn. Projektet har til formål
at arbejde med inklusion via musikken, herunder arbejde med udvikling af motorikken via
SSB (Sang, Spil & Bevægelse) samt sammenspil i band med ﬂyvende udskiftninger …
Musikskoleleder Jens Bloch og skoleleder Henrik Balle Lauridsen fortæller om tankerne
bag projektet og erfaringer hermed.
Musikskolelærer Charlotte Withen Hansen, der er uddannet fra Center for Rytmisk Musik
og Bevægelse (CRMB) 1996, står for den praktiske del af kurset, som bl.a. indeholder undervisningsdemonstrationer. CWH underviser udover i sang også i SSB på diverse niveauer
(MGK og børn). Hendes erfaringer fra begge fag kommer eleverne på Rådhusskolen til gode
i form af bl.a. rytmisk træning, sange, lege, kropsbevidsthed og koncentrationsøvelser.
Læs evt. mere om projektet i artiklen ”Sejrene er større her” i MODUS maj 2012 (www.dmpf.dk)
Dagen afrundes med en opsamlende dialog og debat.
Kurset henvender sig såvel til musikpædagoger som til musikskoleledere og specialskolelærereog ledere samt personale på døgninstitutioner.

KURSUSSTED:
Syddansk Musikkonservatorium
Islandsgade 2, 5000 Odense C
DELTAGERPRIS
INCL. FROKOST OG KAFFE:
475 kr., medlemmer 425 kr.,
studerende 150 kr.
TILMELDING OG BETALING
SENEST 20. FEBRUAR
Oplys ved tilmeldingen hvorledes gebyret
afregnes.
Ved E-faktura til din arbejdsplads bedes
oplyst EAN nummer (13 cifre).
Netbank: Reg. nr. 9570, konto nr. 4957919761.
Anfør dit efternavn.
Dansk Hørelæreforenings CVR nr. 29085145.

www.danskhoerelaereforening.dk
modus: januar 13
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NYHEDER FRA WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Stemmen
som instrumEnt
Dorte Sehested Brüel
A N D E R S
M Ü L L E R

NYHED

W I L H E L M

Mogens Andersen

Musikinstrumenterne
og deres historie
Vejl. pris kr. 168,00 (inkl. moms)

Musikinstrumenternes historie
berører emner som akustik,
musikteori, instrumentbygning,
spillepraksis og instrumentation
såvel som mere almene emner.
198 sider, gennemillustreret.

Dorte Sehested Brüel

Stemmen som instrument

Hele året rundt

Vejl. pris kr. 299,00 (inkl. moms)

13 sange om årstiderne

Kan man lære at synge bare ved at læse en bog?
Nej, det kan man ikke. For som professionel stemmebruger
ER man nemlig sit instrument, og det kræver, at man ved,
hvordan man skal tage fat, når stemmen ikke gør, hvad man
vil. Hvad enten du er professionel eller amatør, vil du kunne
få noget ud af at læse Stemmen som instrument
instrument. I bogen får
du en gennemgang af dit instrument, som gør dig i stand til
at forbedre din stemmes funktion – at få den til at lyde, som
du ønsker det. Bogen er fyldt med let forståelige forklaringer
og gode illustrationer og er derfor let at gå til.
Dorte Sehested Brüel har mange års undervisningserfaring,
og hendes viden om stemmens funktion og dysfunktion
bliver formidlet på en måde, så du forstår, hvorfor du ikke
altid lyder, som du gerne vil – og bliver i stand til at gøre
noget ved det.

af Jørgen Wedege
WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

BOG & CD

Jørgen Wedege

Hele året rundt
Vejl. pris kr. 99,00 (inkl. moms)

13 sange om årstiderne (bog+cd)
Asger Pedersen
Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

CD

VEDLAGT

ter
alle arrangemen
af
indspillet
bæk
Finn Korne

Finn Kornebæk

Spil klaver
med Finn
for begyndere
og øvede
i alle aldre

Lær at spille

Musikalske strukturer
Vejl. pris kr. 249,00 (inkl. moms)

Bogen behandler indgående
følgende emner og discipliner:
tonesystemet – notation – skalaer
– akkorder – harmonisk analyse
Bogen retter sig inden for disse
emnefelter mod såvel traditionel
som rytmisk musik. Med sin omfattende indholdsfortegnelse og
en systematisk oversigt bagerst
i bogen, samt en lang række
sidehenvisninger, der forbinder
de forskellige dele af stoffet med
hinanden, er den endvidere
velegnet som opslagsværk.
Bogens indhold falder inden for fire
hovedområder:
1. Det lineære grundlag: Tonematerialet,
dets notation, intervaller, skalaer, rytme
og melodiske strukturer.
2. Samklangsstrukturer: Akkordstrukturer, akkord/skala-relationer, akkordbeliggenheder samt becifringsnotation.
3. Harmoniske forløb i tonale rum:
Tonalitet, harmonisk analyse samt
harmoniske funktioner og forbindelser.
4. Akkordudvidelser og stemmeføring
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Erik Axel Wessberg
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M U S I K F O R L A G

Anders Müller

heard

20 melodier
arrangeret
for klaver

WILHeLM HaNSeN MuSIKFORLaG

Blæsten kan man
ikke få at se

H A N S E N

37 sange for børn
med tegninger af
Bolette Marie Madsen

Essays om arrangøren
og det musikalske arrangement
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Folkeskolereform

helheDSSkolen
– knald eller fald for musikskolen?
Virkeligheden lige nu i Svendborg Musikskole
af ChriSta v. DanielSen,
tr v. SvenDborg MuSikSkole

Man kan lade sig gribe af panik, eller man kan smøge
ærmerne op og gå udfordringerne i møde. I første omgang
var det svært ikke at lade sig gribe af panikken, da Svendborg kommune over nat besluttede at indføre heldagsskoler. Børnene skal være i skole indtil kl. 15 (nogle skoler får
de dog en smule tidligere fri) og der må ikke foregå betalt
undervisning inden for det tidsrum. Forskolelærerne mister
mange hold, da det jo er fuldstændigt utænkeligt for de
små pus at kunne lave musik efter sådan en lang dag og da
det heller ikke er muligt at komme til at bruge musiklokalerne før efter sluttidspunktet. Og da forskolen jo i forvejen
er hårdt ramt af kommunens besparelser på de øvrige
institutioner, ser det rigtig skidt ud. Instrumentallærerne kan
først komme i gang med at undervise efter kl. 15 og det
rykker jo også sluttidspunktet på dagen. Og det griber ind
i lærernes privatliv, hvor det i forvejen er svært at få børn
passet uden for normal arbejdstid, og i det hele taget at se
sine børn når de er i skolealderen. For ikke at tale om det
faktum, at børnene også er meget mere trætte efter så lang
en skoledag og måske ikke længere orker at gå til musik.
På instrumentalområdet mærker vi det faktisk ikke så hårdt
som vi frygtede … Der er mange elever fra friskolerne og
privatskolerne og det er så dem dagen starter med. Derefter kommer helhedsskolebørnene.
Ledelsen på musikskolen er trukket i arbejdstøjet og kigger
efter nye muligheder med helhedsskolerne. Det kræver
hårdt arbejde, masser af snak med embedsmænd og politikere og forsøg på at samarbejde med helhedsskolerne og
ikke mindst omstillingsparate og flexible musikskolelærere.
Vi kan ikke længere bare gøre som vi plejer …
Konkret har det lige nu båret frugt: i næste sparerunde
skal Svendborg Musikskole spare på en lidt anden måde
end vi hidtil har skullet og det er et spændende signal fra
politikerne! Vi er nemlig blevet pålagt at finde 200.000 kr.
i vores budget til gratis undervisning fx i samarbejde med
folkeskolerne i 2014. Det er musikskolen allerede i gang
med nu, med nogle spændende tiltag:
Blæserprojekt på Skårup skole, hvor en af vores lærere i
foråret i tæt samarbejde med skolen giver instrumentalundervisning til en 4. klasse i saxofon og klarinet i skoletiden.
Det er målet, at projektet skal udvikle sig til at omfatte flere
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Christa V. Danielsen

lærere og instrumenter som en del af Yamahas Blæserklasse koncept.
Issø skole har budt ind og her startes samarbejde op, hvor
music mind games bliver det centrale i undervisningen.
Og andre skoler har også meldt sig på banen og ønsker et
lignende samarbejde i musikundervisningen.
De lærere, som ikke har fået deres skemaer fyldt op med
elever, er sammen med ledelsen i gang med at bruge deres
ikke skemalagte tid på at starte nye tiltag op i samarbejdet
med folkeskolerne.
Desuden er musikskolen ved at undersøge muligheden for
at opbygge lokale “Kernesteder“ udenfor selve Svendborg
på skolerne, hvor en gruppe af musikskolens lærere har
mulighed for at tilbyde undervisning decentralt.
Der er ingen tvivl om, at vi som musikskolelærere nu ikke
længere kan nøjes med at undervise centralt. Vi er nød til
at skulle ud til eleverne på deres skoler igen. Det kræver
en masse af de enkelte lærere, som skal være gode til at
samarbejde med folkeskolens lærere, sekretærer, rengørings personale, pedeller osv. Vi taler i lærergruppen ofte
om, hvor meget alt det uden for undervisnigen fylder og
hvor vigtigt det er at være god til det. Og at det jo ikke er
noget man bliver uddannet til på konservatorierne og de
andre musikuddannelsesinstitutioner. Og at det bliver mere
og mere vigtigt, hvis man vil bevare sit timetal.
Samarbejdet med folkeskolerne bliver besværliggjort af
det faktum, at musikskolerne er forpligtet til et samarbejde
med folkeskolerne, men folkeskolerne er ikke forpligtet
til et samarbejde med musikskolerne …. Dog møder vi
heldigvis en hel del skoler, som ser muligheder for at styrke
musikundervisningen på deres skole gennem et samarbejde med os – så mon ikke det kan inspirere de resterende
skoler til at følge trop? Når man forener det, som skolernes
musiklærere kan med det, som musikskolernes lærere kan,
så får man helt nye muligheder for at give børnene den
musikundervisning, som er så vigtig for deres udvikling.
Tænk hvis alle børn havde lige mulighed for at lære at spille
på et instrument … Tænk hvis hver eneste skole havde
sit eget orkester/kor/band m.m. Tænk hvis musikskolens
lærere havde normale arbejdstider ... ■
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SkolereforM

= amputerede musikskoler?
af Jan thoMSen,
tr v. MuSikSkolen veJle koMMune
Jan Thomsen

Hver gang danske folkeskoleelever har klaret sig mindre
flatterende i internationale undersøgelser som fx PISA, har
skiftende regeringers forudsigelige mantra været:

Er det alligevel ikke svært at se konturerne af dette “halmstrå“, eftersom det i skrivende stund ikke er muligt at
lægge betalt undervisning i folkeskoletiden?

SÅ skal eleverne bare have flere
timer i dansk og matematik!

Pga. situationens alvor har Musikskolen Vejles tillidsfolk
kontaktet alle folketingsmedlemmer, relevante ministre og
et stort netværk af kolleger.
Flere politikersvar bærer præg af, at man ikke har så megen indsigt i, HVAD musikskolen er for en størrelse. Nogle
mener, at vi underviser hele klasser...(!)
Danmarks Lærerforening erkender, at man desværre ikke
har fået “tænkt os med ind“.
Vi har bedt om foretræde for kulturminister Marianne
Jelved, så vi kan fortælle, hvordan vi ser de vidtrækkende
konsekvenser af den påtænkte reform.

Nu har vi så fået en regering, som har tænkt sig, at det
ikke kun skal blive ved snakken! Senest proklamerede
statsministeren i sin nytårstale, at den nuværende generation af folkeskolelever skulle blive den bedst uddannede i
Danmarks-historien!
Man har tænkt sig at gøre dette muligt ved at eleverne
skal have flere timer: de mindste elever får skoledage, der
slutter klokken 15.00, de større er tvangsindlagte til klokken 16.00.
Som musikskolelærer kan man derfor se frem til, at skulle
starte sine undervisningsdage tidligst klokken 15.15 eller
16.15, samt undervise både flere dage og til langt senere
på aftenen!
Med andre ord:
Musikskolen bliver til noget, der minder om en
aftenskole!
Man kan kun gisne om konsekvenserne. Følgende spørgsmål trænger sig naturligt på:
• Bliver børnefamilierne nu tidsmæssigt SÅ pressede at
musikskole-aktiviteterne fravælges?
• Er der i det hele taget mere “liv“ i de yngste elever til at
deltage i småbørnsundervisning på så sent et tidspunkt?
• Bliver musikskole-deltagelse nu i endnu højere grad
en elitær foreteelse? (= for de rige og/eller evt. meget
visionære forældre!)
• Hvornår skal man samle eleverne til sammenspil?
I weekenden? (Hvornår ellers?)
Såfremt dette scenarie er tænkeligt kan man vel frygte, at
dette så betyder færre musikskoleelever? – og derfor et
mindre behov for musikskolelærere?
Kan vi som musikskolelærere “trøste“ os med at det hele
nok skal løse sig, da der i reformen jo er lagt op til, at der
i den lange skoledag er tænkt indlagt timer, hvor man kan
foretage sig noget andet end direkte skolearbejde?
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Der har i årevis været forskellige forsøg i Danmark med
såkaldte “heldagsskoler“. De steder, det har været praktiseret, har det været som GIFT for musikskoleunderisningen,
der følgelig har kunnet starte langt senere end ellers!
Vi er overbeviste om, at alle musikskolelærere – på hver sin
måde - må forsøge gøre deres indflydelse gældende, ved
at fortælle om den indflydelse reformen vil have på den
enkeltes dagligdag. Måske kan mange personlige historier
i medierne - i tide - være med til at påvirke den offentlige
opinion?
Dette kan naturligvis ikke stå alene. Det er også vigtigt,
at vi – her i 11. time - får vore respektive organisationer på
banen. Måske har de allerede foretaget sig en masse? Jeg
ved det ikke, for jeg har ikke hørt om det!
Landets tillidsfolk samles ultimo januar til et kursus med
overskriften: “arbejdstid og liv“.
Fra kursusbeskrivelsen:
“På samlingen vil en række centrale personer med
særlig kendskab til arbejdsmarkedet holde foredrag
om arbejdstid, arbejdsliv kontra fritid, stress, trivsel
og arbejdsmiljø“.
Dette kursusindhold har med lanceringen af idéen om en
ny Folkeskolereform jo unægtelig fået ny aktualitet!

januar 13 : modus

fritid bliver der i hvert fald nok af (!) - om formiddagen
og halvdelen af eftermiddagen, forstås!

samtalerne også kommer til at ligge i dette tidsrum, og
altså inden jeg selv kan påbegynde min egen undervisning.

Stress, trivsel og arbejdsmiljø er jo også noget, der kan få
fornyet aktualitet!

I min optik må vi alle - og ikke mindst vore organisationer - bidrage til, at der i befolkningen - og ikke mindst i
Danmarks Lærerforening og i Kommunernes Landsforening
- bliver skabt en forståelse for vor eksistens!
Det er UTROLIGT, at det - efter eksistensen af musikskoler i Danmark i SÅ mange år - STADIG er nødvendigt at
gøre opmærksom på egen eksistens!
Lidt af en falliterklæring, synes jeg!
Måske vores organisationer skulle investere i professionel PR-branding af hele vort område? Det er jo desværre
evident, at vi efter de mange års eksistens ikke selv har
kunnet mestre at fortælle vor egen gode historie, så den
bliver accepteret og forstået i alle lag af befolkningen!

• Hvornår er det lige, vi skal kunne læse vore timer?
• Hvornår skal vi kunne deltage i vore egen børns skoleaktiviteter?
• Hvornår kan vi have et socialt liv; med deltagelse i koncerter, samvær med venner osv.?
• Vil der blive tid til at have et fagligt/socialt liv på arbejdspladsen, hvis undervisningstiden bliver så knap? (Hvem
gider bruge ½ time på fællespause med kolleger/kaffe/
planlægning osv. - hvis konsekvensen er, at man kommer til at undervise til klokken 22.00?)
Eneste “positive“ ting jeg pt. kan se ved indførelsen af
reformen, er, at jeg for fremtiden må kunne forvente at
kunne komme til mine børns Skole/Hjem-samtaler.
Man må jo forvente – eftersom folkeskolelærerne skal
være på skolen til klokken 16.00 - og kun til klokken 16.00
(hvor de skal nå at undervise/afholde møder/rette opgaver/
forberede sig, samt have forældrekontakt) - at Skole/Hjem-

Jeg er sikker på, at tiden er ved at rinde ud ...
Om disse tiltag nytter noget? Tjaaah, det kan man ikke
vide, men det skal naturligvis komme an på en prøve!
Hermed opfordres alle musikskolelærere og vores respektive organisationer til at træde i karakter! ■

Jazzbecifring på klaver
– Filmworkshop 1-12
Succesen ”Jazzbecifring på klaver” – nu med
12 filmworkshops, som viser smarte genveje
og cowboytricks du kan bruge, når du skal
finde akkordrundgange og lækre akkorder!!
Pædagogisk inspiration – materialet er
oplagt, hvis du som rytmisk klaverlærer
vil have ny pædagogisk inspiration.
Både bog og filmworkshop viser dig
teknikker til indlæring af
umiddelbart svært materiale.
Filmene kan erhverves
hver for sig eller samlet
på www.tormodpiano.dk
– se under Webshop.

TILBUD

ng på
Jazzbecifri
lle 12 film
klaver + a

349 kr.
se
+ forsendel
k r.
af bog 46
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SkuffenDe
af MuSikSkoleleDer eDna raSMuSSen,
aabenraa MuSikSkole

Overordnet set synes jeg det er ærgerligt, at man politisk præsenterer
en reform, som fagligt set satser
meget lidt på de kunstneriske fag
og specifikt på musikken.

Edna Rasmussen

Musiklivet har i årevis råbt vagt
i gevær omkring værditabet i
forhold til forringelser af musikundervisning ikke bare i folkeskolen
men i hele uddannelsessystemet.
Skiftende ministre har nikket hertil.

Vi har senest oplevet tre ministre til en konference bekræfte, at man gerne vil styrke musikken indenfor hvert sit
ressortområde, men der er ikke mange positive ændringer i
sigte, når det gælder konkrete handlinger, fx i den kommende folkeskolereform.
Det ligger i tidsånden, at musikken (og de kunstneriske fag
i det hele taget) skal være et middel frem for mål i sig selv.
Det skal helst være godt for noget andet, og en styrkelse af
en egentlig grundfaglighed i forhold til disse fag er svær at
få øje på i reformen.
Én ekstra lektion i de praktiske/musiske fag på henholdsvis
3. og 6. årgang til deling mellem fagene idræt, billedkunst,
håndarbejde, hjemkundskab og sløjd er, hvad det kunne
blive til. Ellers er styrkelsen af musikken overladt til aktivitetstimerne, som ifølge reformen skal understøtte “de faglige undervisningstimer“. Med meget god vilje kunne man
tolke det som musiske aktiviteter, der understøtter den
kunstneriske grundfaglighed – men det er næppe det, der
er hensigten. Jeg tror politikkerne ser for sig, at man sidder
og “synger tabeller“. De kunstneriske fag er sukkeret, som
skal få den sure medicin – fx kravet om bedre færdigheder i
læsning og matematik – til at glide ned.
Derfor er reformen generelt set ud fra musikkens synspunkt
skuffende, idet der fra centralt hold ikke er nogen reel styrkelse af faget. Vi må derfor afvente den konkrete udmøntning af reformen, som kommer til at ligge i kommunerne
og på skolerne, og sætte vores lid til det lokale niveau.
For musikskolerne er de umiddelbart negative aspekter –
eller den største udfordring - at skoletiden forlænges.
Den længere skoledag vil kunne tvinge musikskolerne til
at lægge mere undervisning decentralt, og det vil virke ne-
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gativt i forhold til orkesterinstrumenterne og de “truede“
instrumentgrupper. Det duer ikke, at klarinetter og oboer
er spredt på otte forskellige skoler. Det er en erfaring, alle
musikskoler har. Det vil derfor også på sigt kunne give et
smallere instrumentudbud.
Positivt kan man sige, at reformen giver mulighed for lokalt
at indgå nye samarbejder; eksempelvis omkring musikskoleundervisning i skoletiden.
Reformen kan tvinge både folkeskole og musikskole til at finde
løsninger sammen. Folkeskolen, fordi det ser ud til at reformen
bliver sparsomt finansieret - og det derfor vil kræve kreative løsninger lokalt at få udvidelsen af timetal til at hænge sammen – og
musikskolen, fordi man kommer til at mangle elevgrundlaget
i de små klasser, som fremover går i skole til klokken 14.00.
Forhåbentlig kommer vi til at se eksempler på gode løsninger
lokalt, når reformen skal udmøntes.
Musikskolens placering i heldagsskolen kommer efter min
mening helt til at afhænge af lokale forhold. Derfor må musikskolerne også så snart reformen er vedtaget gøre deres
indflydelse gældende lokalt. På sigt gælder det om at dele
erfaringerne med hvad der virker godt, og hvad der virker
mindre godt. På den måde kan de gode tiltag brede sig. ■

helDagSSkoletanker
af MuSikSkoleleDer
JeSPer guDe,
hillerøD MuSikSkole
hvad kunne være de negative
aspekter af heldagsskolen
– set i forhold til musikskole
undervisningen?
Hvis man ikke formår at inkludere
Jesper Gude
eksempelvis de praktiske/musiske
fag i samarbejde med musikskolerne, vil det ramme musikskolens
decentrale undervisning særdeles hårdt:
Musikskolens undervisning kan først begynde omkring
kl. 16, hvor vi nu kan starte omkring klokken 13.00-13.30
på de fleste skoler. Det vil betyde at de små elever, der
traditionelt - og meget praktisk - kan starte lige efter
skoletid, er tvunget til at starte lige der, hvor de normalt
vil planlægge at tage hjem fra SFO´en. Ikke alle kan starte
klokken 16.00, så resultatet kan blive, at en del elever på
3.-4. klassetrin får tilbud om undervisning på skolen efter
spisetid - og i vinterhalvåret efter mørkets frembrud. Nu
skal børnene pludselig køres/følges til undervisningen,
hvilket kan give store logistiske problemer.
Det harmonerer heller ikke med familietid, koncentrationsevne og øvrige fritidsinteresser.
Der bliver kamp til stregen om tidsrummet klokken
16-18, med én klar konsekvens: Utilfredse brugere og
faldende elevtal samt trætte lærere, som er tvunget ud i at
skulle undervise til klokken 21.00 eller måske 22.00.
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På skolerne kan man så fortsætte tankerækken; varme/
lys/alarmer/servicemedarbejdere skal strækkes til sent hver
aften … Her kommer økonomi ind i billedet, for i de forvejen hårdt pressede folkeskoler.
hvad kunne være de eventuelle positive effekter
af heldagsskoletanken – set i forhold til musikskole
området?
Hvis folkeskolerne og musikskolerne formår at samarbejde
omkring de praktiske/musiske fag kan det få nogle spændende og positive effekter, for både folkeskole og musikskole.
Her kunne man tale om en bonus til folkeskolens musikundervisning, hvor musikskolelærernes mere specifikke faglighed kunne supplere folkeskolens musiklæreres bredere
faglighed og omvendt.
Man kunne måske ligefrem forestille sig, at musikskolelærerne kunne være en del af heldagsskolen, så musikskolens undervisning kunne foregå i den normale skoletid,
hvor både elever og lærere er friske for input … og output!
Her kunne bygges meningsfulde broer!
hvordan kan vi her og nu påvirke musikskolernes
placering i en evt. heldagsskole?
Jeg tror, det er nødvendigt at agere lokalt, og gerne i god
tid. Musikskolerne kunne tage fat i deres lokale politikere,
specielt skolecheferne, for at få dem til at indse det rigtige
i, at inddrage musikskolerne i heldagsskolen.
Selvfølgelig skal det også foregå på “højere plan“.

Music Work Out består af et undervisningssæt
med 770 forskellige kort til brug i musikundervisning
eller træning hjemme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rytmekort
Intervalkort
Pausekort
Taktartkort
Solmisation
Underdelingskort
Nodetræning
Tilbehør

hvordan kan vi PÅ længere sigt påvirke musik
skolernes placering i en evt. heldagsskole?
Det er vigtigt at fortsætte i det spor, de fleste musikskoler
kører i nu – nemlig; en større kontaktflade til folkeskolerne
med henblik på samarbejde.
Endnu vigtigere er det, at man fra politisk side forpligter
folkeskolerne til at samarbejde med musikskolerne ... ■

KORT NYT
Der er pr. 1. januar 2013
nye takster for tjenestekørsel:
Indtil 20.000 km. ............................. 3,82 kr. pr. km
Over 20.000 km. .............................. 2,13 kr. pr. km



Taksterne kan ligeledes ses
i løntabellen på dmpf@dmpf.dk
under onlineservice.

Domino, Memory, Bingo
3 sjove og lærerige musikspil til leg og træning
hjemme eller i undervisningen. For børn og
voksne. Købes separat.

Anette Præst Nielsen · APN-Music · Gravenstensvej 5 · DK-3450 Allerød
info@musicworkout.dk · Tlf. +45 4814 1897

Se mere på www.musicworkout.dk
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alle har ret til
en goD barnDoM!!
af SuSanne klauSen,
tr v. viborg MuSikSkole

”Alle har ret til et fedt køkken!” siger de i TV reklamen, og
den selvfølgelighed der ligger i det materielle krav ligger vel
også i det eksistentielle …
Eller …??? Ovenstående udsagn burde være en selvfølge.
Men er det nu også det??
Hvad er en god barndom? Ifølge respekterede eksperter –
som fx Erik Sigsgaard og Per Schultz Jørgensen – er det en
barndom, hvor man har ret til leg, ret til fritid, ret til frihed
– til selv at vælge, hvor og hvordan man tilbringer sin fritid
– og med hvem.
Den fritids/frihedsret bliver nu kraftigt forringet med regeringens påtænkte skolereform og det stigende antal timer,
der skal tilbringes på skolens grund. Ja, mange mener, at
man direkte berøver børnene deres barndom. Og det er vel
i bund og grund omsorgssvigt …??
Et samfunds sande rigdom kendes på den måde, det behandler dets kultur, siges det. Og så står det godt nok skidt
til … ALLE de mange fritidstilbud – det være sig ridning,
spejder, musik m.m. - der beriger vores børn og giver dem
mulighed for at udvikle sig, udfolde sig og blive til hele, dannede (og ikke bare uddannede) mennesker, er i alvorlig fare!
Der er mange, mange vinkler på denne reform, men
derfra, hvor jeg står, er det umådeligt svært at få øje på
de positive. De argumenter, der indtil nu er blevet fremført
til fordel for skolereformen, har en kraftig undertone af
bekvemmelighedsdagsordner. Og ikke mindst økonomisk
spekulation, hvilket er dybt forstemmende!! Børnene er
vores suverænt mest kostbare råstof – så lad os dog give
dem det bedste, vi har og kan!
Og som musikskolelærer er det absolut ikke sød musik i
mine ører. Det er svært at forestille sig et scenario, hvor vi
vil kunne have en fornuftigt sammenhængende arbejdsdag
indenfor en rimelig tidsramme.
Hvis de skolesøgende elever – som jo trods alt udgør det
største grundlag i vores kundegruppe – først kan komme
til undervisning efter klokken 16, får vi alvorlige problemer med at nå at læse timerne, inden eleverne skal hjem i
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Susanne Klausen

seng!! For slet ikke at tale om, hvordan energiniveauet er
efter en lang, lang dag i skolen …
Som bekendt må bjerget jo komme til Mohammed, hvis
ikke osv … så den anden mulighed er, at vi kommer ud til
eleverne på deres arbejdsplads – altså skolerne. Men det
logistiske mareridt her er vist til at få øje på… så kan vi
lærere køre fra en skole til en anden til en tredje for at undervise en til to elever hvert sted. Og inden vi får set os om,
har vi brugt 6 timer på at læse 3 løntimer! Og sammenspil
vil være en saga blot – kvalt i logistik.
Så med det første scenario vil vi uden tvivl se et kraftigt
faldende elevtal i løbet af meget kort tid, hvilket vil være
direkte livstruende for vores eksistensgrundlag som musikskolelærere.
Og med begge scenarierne vil vi derudover også uden tvivl
se en lærerflugt væk fra de urimelige arbejdsvilkår, der vil
komme.
Og så er musikskolerne som vi kender dem i dag med deres
unikke undervisningsform i fare for helt at uddø ...
Er det nu ikke lige lovlig negativt tænkt, vil nogen sikkert
hævde, vi er jo lovbefalede! Ja, det er vi, men hvis der ikke
er kunder i butikken, er der ingen butik. Det er simpel
matematik ...

?

Så kære politikere:
tænk jer om!!
– med omtanke …

ALLE HAR RET TIL
EN GOD BARNDOM!!!
IKKE???? ■
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... Det gælDer oM at være
oMStillingSParat ...
af JonaS viggo PeDerSen,
MuSikSkolerÅDSforManD
v. københavnS koMMuneS MuSikSkole

hvad kunne være de negative aspekter af heldags
skolen – set i forhold til musikskoleundervisningen?
Det har i mange år været et godt slagnummer blandt
musikskolefolket at fortælle om samarbejdet med folkeskolen: I musikskoleloven står der, at vi SKAL samarbejde
med folkeskolen – men der står ikke noget om at folkeskolerne skal samarbejde med musikskolerne i folkeskoleloven!
Det giver blandt musikskolelærerne en naturlig utryghed ved omvæltninger i folkeskolen, for det har mange
steder været en hård og lang kamp at få musikskolen ind
på folkeskolerne, og sine steder er det også en kamp at få
lov at blive på skolerne.
Og når skoledagen bliver længere for børnene, er det
naturligvis et mindre tidsrum der er til rådighed for musikskoleundervisningen, og børnene er mere trætte. Det
gælder, uanset om musikskoleundervisningen foregår på
folkeskolen eller i musikskolens egen bygning.
Også på sæsonplan vil musikskolerne blive klemt – der
bliver ikke plads til så mange musikskoleprojekter, hvis
folkeskolerne skal fylde mere tid ud med praktisk/musiske
projekter.
Det er i øvrigt værd at bemærke, at begrebet praktiske/
musiske fag omfatter idræt, sløjd, hjemkundskab, håndarbejde, billedkunst og musik. Den styrkelse af fagområdet, som der lægges op til i regeringens udspil, er på 1
ugentlig time på 3. og 6. klassetrin, fordelt på disse 6 fag
(selvom håndarbejde og sløjd foreslås samlet til ét fag,
Håndværk & Design). Det er ikke noget, der batter særlig
meget for vores fagområde.
hvad kunne være de eventuelle positive effekter af
heldagsskoletanken – set i forhold til musikskole
området?
På den anden side har vi nu den sprække i konstruktionen,
som vi kan få vrikket en løftestang ind i! Der er nemlig et
nyt tiltag – de såkaldte aktivitetstimer. I udspillet står der:
“Aktivitetstimerne kan både varetages af lærere, pædagoger og personale med andre kvalifikationer.“
Der er i udspillet et klart fokus på lektiehjælp, motion/
bevægelse og almendannelse/trivsel, men det er på den
anden side så rummeligt, at den enkelte skole kan beslutte
et stærkt fokus på f.eks. et samarbejde med amatørmusiklivet eller musikskolen.

modus: januar 13

Jonas Viggo Pedersen

Konkret kunne man forestille sig en noget mere udflydende grænse mellem folkeskole og musikskole med f.eks.
kompagnonundervisning i musik og bevægelse på de
mindre klassetrin, kortere klasseprojekter med musikskolelærere på f.eks. 3 dage, eller man kunne gå hele vejen og
lave et skoleorkester, der øver f.eks. 2 gange om ugen, og
som spiller hver gang der er en begivenhed på skolen.
Der er masser af muligheder for den driftige musikskole,
men det er så også her og nu, der skal slås til.
hvordan kan vi her og nu påvirke musikskolernes
placering i en evt. heldagsskole?
Som netop nævnt er det nu, toget skal til at køre, og hvis
vi vil med må vi i de enkelte kommuner kigge på hvem
vi kan samarbejde med. Vi må invitere skolelederne til
uformelle drøftelser af ønsker og tilbud, og vi må gøre
det klart, hvad vi kan levere. Folkeskolerne skal på kort tid
omstille sig til noget, de ikke helt ved hvad er, og vi kan
hjælpe dem med at få varer på hylden.
Hvad vi kan levere er selvfølgelig forskelligt fra musikskole til musikskole, men overordnet set kan vi tilbyde dem
en faglighed, som kan give eleverne overblik, ansvarsfornemmelse, tillid til hinanden og også et fagligt fokus, som
vil smitte af på de øvrige fag.
De folkeskoler, som går hele vejen og inviterer musikskolerne ind i helhedsskolen, vil kunne dokumentere en fremgang på faglighed, på trivsel og på forældretilfredshed.
hvordan kan vi PÅ længere sigt påvirke musik
skolernes placering i en evt. heldagsskole?
Hvis musikskolerne kan dokumentere, at vi i samarbejdet
med folkeskolerne har nået store og gode resultater i
første fase af heldagsskolen, så vil vi nemmere få politisk
medvind fremover i de enkelte kommuner. Det betyder
ikke bare øgede bevillinger, men også en øget bevågenhed, en form for opmærksomhed, når nye tiltag på børne-/
ungeområdet skal planlægges. Så alt i alt: det gælder om
at være omstillingsparat, at fokusere på muligheder og
ikke på begrænsninger i forhold til folkeskolereformen. ■
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UNGE SYNGER KLASSISK
2013

Ballerup Musikskole afholder landsdækkende

KONKURRENCE

for unge sangere - 13 til 22 år
lørdag 23. februar 2013
kl. 9.30 - 17.00
BALTOPPEN, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup

1. præmie 18-22 år 8.000 kr.
1. præmie 13-17 år 4.000 kr.
samt 2. præmier i begge kategorier

Dommerpanelet består af
Margrete Enevold og Tonny Landy
Tove Lønskov og Henriette Nederby
Du skal synge én dansk sang/romance og én udenlandsk lied/sang/arie på originalsproget
Der stilles akkompagnatør til rådighed
Alle deltagere får skriftlig udtalelse fra dommerne
Tilmelding senest den 10. februar 2013
på www.ungesyngerklassisk.dk
hvor du kan læse mere om konkurrencen

Protektor

Ditte Højgaard Andersen

Arrangementet er støttet økonomisk af Ballerup Kommunes Kultur- & Fritidsudvalg
Ballerup Musikskole, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, tlf. 4477 3222, fax 4477 2725, email ballerupmusikskole@balk.dk, www.ballerupmusikskole.dk

Folkeskolereform
8

kvaliteten MÅ være
i CentruM...
af thoMaS gooSeMann,
tr v. hillerøD MuSikSkole

Det er et hektisk nyt år musikskolerne går i møde. Ikke tidligere i musikskolens sådan rundt regnet 50-årige historie
har så mange forandringer vel tårnet sig op i horisonten
som lige netop nu, hvor skolereform, arbejdstidsforandringer og samfundskrise hæver sig som grå uvejrsskyer over
den lille danske musikskole.
Vi er vant til, at tingene ændrer sig fra år til år. Ny musik,
nye døgnfluer og diller skal lyttes af og videregives. Også
nye måder at undervise i “det gamle“ skal afprøves; “Music Mind Games“, “Kodaly“, “Colorkeys“ - eller hvad det
nu hedder i år. Og nye elever - ikke at forglemme - kommer hver sæson og banker på døren ind til musiklokalet,
hver især med nye talenter, diagnoser, forhåbninger og forældre. Vi kender det. Og vi kan lide det, på godt og ondt.
Imidlertid blæser der nye vinde på området. Vinde, som
gerne vil lufte ud i det hengemte og støve musikskolerne
af, så de kan blive en del af resten af den kommunale virkelighed. Det handler om synlighed i kommunen, normalisering af arbejdstid og -opgaver. Men nogle vinde blæser
hårdere end andre, og nogle blæser i pludselige ryk. Skolereformen er et sådant vindstød af kulingstyrke, der lige
netop nu hyler omkring musikskolens sarte ydervægge.
Alle musikskoler (som jeg kender til) arbejder på at få et
større samarbejde med folkeskolen og har forskellige grader af succes med det. Samarbejde skal forstås bredt som
noget, der spænder fra det at have en praktisk aftale om,
at musikskolen låner lokaler og folkeskolen låner instrumenter, til et decideret fagligt samarbejde mellem lærerne
om kompagnonundervisning, projekter, musicals etc.
Indtil nu har samarbejdet været en luksus til gavn for
begge parter. Men med skolereformen og dens hovedelement, heldagsskolen, skal jeg love for, at dette samarbejde
pludselig kommer til at betyde liv og død - for musikskolen, vel at mærke!
Hvis ikke musikskolen kan finde plads på heldagsskolerne,
er der simpelthen ikke nogen musikskole, al den stund
at alle vores aktiviteter finder sted i de lokaler og i det
tidsrum, som heldagsskolen vil lægge beslag på. Hvor skal
vi være? I kosteskabet?

modus: januar 13

Thomas Goosemann

Hillerød Musikskole har stor fokus på samarbejdet med folkeskolerne i kommunen; det er en del af visionsplanen for
musikskolen, og er højt prioriteret i det daglige. Men ting
tager tid, og her er det afgørende: at haste et samarbejde
igennem vil uvægerligt resultere i problemer og dårlige relationer. For hvis der er en ting, vi må til at se i øjnene, så er
det, at folkeskolens og musikskolens værdier er forskellige.
Skal man se positivt på skolereformen, kan man sige, at vi
bliver tvunget til at gennemgå et nødvendigt stykke erkendelsesarbejde omkring hvilke værdier, vi som musikskole
egentlig står for, og navnlig vil stå for!
Jeg tror ikke, at vi bare kan blive en del af folkeskolen;
det vil dræbe os. Og hvorfor skulle vi? Vores værdier, som
klart adskiller sig fra folkeskolens, handler blandt andet
om højt niveau indenfor instrumentbeherskelse (herunder
også stemmen som instrument), traditionsbevidsthed og at
give eleverne et solidt teoretisk fundament. Vi sigter mod
MGK, konservatorier og videregående uddannelser (hvad
tendensen til talentlinjeudvikling landet over tydeligt viser).
Det sigte har folkeskolen ikke, da den tænker alment og
langt bredere.
At forene de to værdisæt, folkeskolen og musikskolen
står for, tror jeg er den egentlige udfordring. Det vil sige;
erkende forskelle og skærpe kompetencer i stedet for at
blande dem sammen i en grumset faglig pærevælling.
Kvaliteten må være i centrum for al udvikling; kvaliteten
i det inkluderende og brede og kvaliteten i det specialiserede, individuelle. Værdierne kan for resten dårligt eksistere
uden hinanden. Musikskolen har brug for rekruttering,
og musikfaget i folkeskolen har i den grad brug for en
saltvandsindsprøjtning. Og begge trænger til fornyelse for
at tackle områder, de ikke tidligere har skullet tage stilling
til, eksempelvis integration.
Hvis sammensmeltningen lykkes, er noget nyt og meget
større opstået, men hvis det hele fiser ud i en skyttegravskrig imellem rockband og blokfløjteorkester, korentusiaster
og klavernørder overlever ingen. Vi skal vide, hvad vi vil, og
vi skal ville det, vi er bedst til.
Skolereformen er over os, og så skal vi være klare i mælet!■
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Reform i folkeskolen:

OP I GEAR
med musikskolerne!
Regeringen er kommet med et udspil til en folkeskolereform. Dansk Musikpædagogisk forenings formand
Ole Helby opfordrer til, at de lokale muskler strammes, så udspillet kan præges i gunstig retning for
musikskolerne. Det er her og nu, spillet står.
For musikskolerne er der to væsentlige forhold i regeringens udspil til en
folkeskolereform. Det ene forhold er, at
folkeskolens elever får forlænget deres
skoledag. De mindre klasser skal ifølge
udspillet være i skole til klokken 14, de
Af Benedicte
større til klokken 15 eller 15.30. Det
Christiansen
kan blive en meget alvorlig hindring
for, at musikskoleundervisningen, som
vi kender den nu, kan fortsætte. Det andet forhold er,
at 80 procent af de mange ekstra timer, eleverne skal
være i skole, tænkes anvendt til såkaldte aktivitetstimer,
og at børne- og undervisningsminister Christine Antorini mener, det vil være oplagt, at skolerne samarbejder
med musikskolerne i disse aktivitetstimer. Et sådant
samarbejde kunne vise sig at være til fordel for børns
møde med musikskolernes tilbud. Det kræver imidlertid,
at musikskolefolk i hele landet nu tager teten, hanker
beslutsomt op i skoler og beslutningstagere og byder ind
på, hvordan et sådant samarbejde kan udmønte sig i de
enkelte kommuner.

DMpf arbejder for at få musikskolerne
skrevet med ind i den politiske aftale,
partierne forhandler henover foråret.
Den politiske aftale mellem partierne
kommer til at danne grundlag for den
endelige udformning af folkeskole
reformen.
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ingen brug for overdrivelser
Der har været røster ude i debatten om, at reformudspillet
hindrer al musikskoleundervisning inden klokken 16. Det
er vigtigt at mane den slags overdrivelser i jorden, mener
formanden for Dansk Musikpædagogisk forening, DMpF,
Ole Helby.
”Vi har ikke brug for overdrivelser, men for en seriøs
dialog med de ansvarlige politikere. Det er så rigeligt en
kritisk situation for hele musikskoletilbuddet, hvis vi først
kan tilbyde musikundervisning efter klokken 14. Som det
er nu, kan musikskoleforløb med de mindre børn typisk
begynde klokken 13 og for enkelte større elever også så
tidligt som klokken 12.30,” forklarer Ole Helby. At de
sidste undervisningstimer på musikskolen også vil komme
til at ligge ud på aftnen er én ting. Det har man sådan set
i forvejen med bands og orkestre, der kan have tider til
både klokken 21 og 22. Det drejer sig typisk om gymnasieelever og store børn. Anderledes alvorligt er det, at en
klaverelev på 7-8-9 år, der har været i skole fra klokken 8
til klokken 14 godt kan gå hen og blive rigtig gammeltræt.
”Faren er, at de ikke ganske enkelt ikke kan rumme mere
efter seks timer. Sådan en lille én på syv eller otte kan være
godt brugt efter en lang skoledag og bare have brug for at
lege eller være sig selv. Og musik kræver koncentration,”
siger Ole Helby.
Musikskolerne skal byde ind på aktivitetstimer
Når børne- og undervisningsminister Christine Antorini
siger til Modus, at det vil være oplagt, at skolerne samarbejder med musikskolerne i aktivitetstimerne, åbner
reformudspillet omvendt op for, at musikskolerne kan
januar 13 : modus

Musikskolen skal skræddersy
tilbud lokalt, men oplagte
muligheder er:
• instrumentalspor på tværs af klasser. Børnene
får et tilbud om at lære at spille et instrument
og deltage i sammenspil
• den velafprøvede kompagnonundervisning,
hvor børnene får rytmikundervisning eller
deltager i ”værkstedshold” i et samarbejde
mellem folkeskolen og musikskolen
• karruselundervisning
• korsang

få bredt greb i børnene. Det kræver imidlertid at musikskolerne slår fuld kraft frem i de enkelte kommuner.
Reformen lægger nemlig vægt på, at kommunerne skal
definere indholdet i aktivitetstimerne lokalt. I børne- og
undervisningsministeriet vil man ikke sige noget om økonomien endnu, ”da der i øjeblikket pågår forhandlinger”.
Men det bliver næppe uden udgifter for kommunerne,
når pædagoger eller andre ”ikke-lærere” skal byde ind
på aktivitetstimerne, som reformen lægger op til.
”Et musikskoletilbud i løbet af en skoledag skal selvfølgelig være for alle. Det kan jo ikke være sådan, at nogle
elever får tilbud om musikaktiviteter i løbet af skoledagen
mod betaling, og dem, der ikke kan eller vil betale, så
kan gå ud og spille lidt bold imens. Det giver ligesom sig
selv, at den går ikke,” understreger Ole Helby. Tilbuddene skal skræddersys lokalt, og det afgørende er, at
musikskolens folk – både ledere, lærere og bestyrelsesmedlemmer – griber initiativretten nu og her. Hver gang
der er nogen, der siger ”folkeskolereform”, skal der være
nogen, der lige får sagt ”musikskole” også.
”DMpF har gode kontakter til centrale ordførere i folketinget. Vi samarbejder med de andre organisationer på
området om det her. Vi har resurser og stiller hellere
end gerne op med råd og vejledning. Vi kender de gode
eksempler i hele landet på fremragende samarbejder
mellem skoler og musikskoler. Men det er meget vigtigt
for mig at understrege, at kampen skal tages lokalt. Både
nu i foråret mens udspillet forhandles, og også senere
når det skal udmøntes konkret. Som det politiske billede
tegner sig lige nu, kommer der en reform, hvad enten vi
vil det eller ej. Så det er nu, vi skal op i gear.”■
modus: januar 13

DiSSe Punkter
i regeringenS uDSPil
har betYDning for
MuSikSkolen
1. 30 timers skoleuge for 0. til 3. klasse, 35 timer
for 4. til 6. klasse og 37 timer for 7. til 9. klasse
a. en 0. klasse får knap 12 klokketimer i skolen
mere i forhold til de nuværende 18,3. En 3.
klasse får 5, 5 timer mere. De øvrige klassetrin
får mellem 6,8 og 10,5 timer mere om ugen.
b. 0.-3. klasse får typisk skoledag på seks timer
med fri kl. 14, 4. til 6. klasse syv timer med fri
kl. 15 og 7.-9. klasse syv en halv time med fri kl.
15.30
2. aktivitetstimer: omkring 80 procent af den
ekstra skoletid skal gå til aktivitetstimer.
a. Ifølge børne- og undervisningsminister Christine
Antorini vil det være oplagt, at skolerne gør
brug af de kommunale musikskoler i aktivitetstimerne. “På den måde vil musikskoler både
kunne nå flere børn, og samtidig vil der stadig
være mulighed for undervisning efter skoletid,“
siger ministeren til Modus
b. Udspillet om aktivitetstimer:
i) Timer, der ikke har samme karakter som de
normale, faglige undervisningstimer, men
som supplerer undervisningen med en række
spændende aktiviteter, der kan fremme elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer og deres trivsel.
ii) Aktivitetstimerne kan varetages af lærere,
pædagoger og personale med andre kvalifikationer.
iii) Kommuner og skoler får udstrakt frihed til at
anvende aktivitetstimerne til de formål, som
de ønsker i lyset af lokale forhold.
iv) Aktivitetstimerne skal indgå i et konstruktivt
samspil med undervisningen
3. 45 minutters undervisning mere om ugen i
3. og 6. klasse til deling mellem de praktisk/
musiske fag.
a. De praktisk/musiske fag er: sløjd, hjemkundskab
og håndarbejde, idræt, billedkunst og musik.
b. Det nuværende vejledende timetal per skoleår for
faget musik er: 30 timer (en time= 60 minutter) i
1., 5. og 6. klasse og 60 timer i 2., 3. og 4. klasse.
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Ingen helhed
uden musik

Af Torben
Svane
Christensen

Regeringens reformforslag om en heldagsskole vækker bekymring i musikskolemiljøet, men måske
kan planerne ligefrem ende med at blive en fordel, der kan trække nye “kunder“ ind.
I regeringens forslag til en folkeskolereform er der naturligt nok fokus på dansk og matematik. Børnene skal
blive bedre til at læse og regne. Det er klart, og klart er
det også, at det skal lærerne i folkeskolen stå for. Men
i politikernes udspil, bliver det også anerkendt, at de
praktiske/musiske fag skal styrkes. Her kan underviserne
fra musik- og kulturskolerne komme med en faglighed,
der vil højne niveauet af musikundervisningen. Men
spørgsmålet er, om de bliver lukket ind. Mange medlemmer taler med bange røst om en kommende fremtid
med trætte elever, længere arbejdsdag for den enkelte
underviser og en langsom afvikling af musik- og kulturskolerne.

Den bekymring deler
aSbJørn keiDing,
musikskoleleder,
Køge Musikskole.
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“spille os selv ind“, men det kræver, at det bliver ok at
opkræve penge for musikundervisning i skoletiden. Hvis
det kan lade sig gøre, kan vi måske komme ind tidligere
på dagen og undervise. Det ville så primært være for de
mindre elever.
Asbjørn Keiding peger på, at hvis det bliver muligt at lave
en god aftale med skolerne og kommunerne, så ville det
også være muligt at udvide musik- og kulturskolernes
kundekreds. Han mener, at det er vigtigt, at skolerne
bliver meget synlige i debatten.
- Når der er noget i medierne om heldagsskolen, så er
Anders Bondo Christensen (formand for Danmarks Lærerforening, red.) altid klar med en kommentar. Lokalpolitisk skal vi selv stå klar til at tage en politisk diskussion
om emnet.

- Børn får senere fri, så de bliver trætte. Lærerne i musikskolen får en længere arbejdsdag, fordi de får eleverne
senere. Det bliver svært at lave en arbejdsuge, der kan
hænge sammen.

- Hvis vi ikke får lavet en god aftale, så vil vi blive pressede. Så det er pinedød nødvendigt, at vi åbner for et
tættere samarbejde med skolen og ikke mindst SFO’erne.
Vi skal tænke i undervisning af større hold, og ja, jeg ved
godt, at holdundervisning er et farligt ord i de her kredse.
Men det behøver ikke nødvendigvis at være et onde. Vi
skal opfatte fødekæden til musikskolerne på en anden
måde. Det afskrækker ikke mig, og det vil stille nye krav
til fagligheden. Det er måske i virkeligheden meget sundt
for noglemusikpædagoger, siger han, og så skal det være
slut med en faglig indelukkethed, der er sat op på en
piedestal.

Men han ser også en mulig åbning for musikskolerne.
- Der tales i forslaget om aktivitetstimer, hvor vi skal

- Musikskolerne har jo udviklet sig utroligt flot. Vi er
blevet højfaglige, og nogle musikskoler opfatter endda
januar 13 : modus

sig selv som minikonservatorier, der har bygget mure op
omkring sig. Undervisning skal være soloundervisning.
Nu er det tid til at sænke paraderne og imødekomme, at
det faktisk er fællesskabet i musikken, som tiltaler mange
af vores “kunder“. Her står mange musikpædagoger
dårligt rustede, fordi de ikke lærer det, der skal til på
konservatorierne, så de må også gøre noget ved deres
uddannelse, siger Asbjørn Keiding.

Der er risiko for, at det kun bliver folkeskolelærernes og
pædagogernes overenskomster, der kommer på plads,
og musikskolerne bliver skudt til hjørne. Hvis det sker,
vil processen, med at udvikle samarbejdet, blive endnu
vanskeligere.
2. Alle folkeskoler bør forpligtes på at udvikle ligeværdige
samarbejdsformer med musik- og kulturskolerne.

grib MuligheDen

Skoler MeD Profil

Jørn SteffenSen,
musikskoleleder,
Horsens Musikskole,
er først og fremmest
positiv overfor ideerne
om en heldagsskole.

- Nu er der en mulighed for, at musikskolen kan komme
i kontakt med langt flere børn, og politikernes gode vilje
til at styrke musikundervisningen i Danmark kan blive en
realitet.
Jørn Steffensens vision for skoleområdet kunne være, at
alle børn har lært at spille et instrument i mindst et år inden 4. klasse – og at alle skoler får et orkester/og eller et
kor. Hertil kommer, at musikskolernes medarbejdere med
deres kunstneriske faglighed kan være med til at styrke
skolernes musikmiljø – og derved øge musikfagets status.
- Den største hurdle er kulturforskellene. Folkeskolelærere og deres ledere har som historisk vane og rutine,
at det er dem der styrer skolen og eksterne samarbejdspartnere opfattes som gæster, siger han, og han
understreger, at det ikke er et udtryk for dårlig vilje, og
at der findes rigtig mange gode eksempler på innovative
samarbejder imellem folkeskoler og musikskoler.
Men Jørn Steffensen fastslår, at hvis reformen skal blive
en gevinst for musikken, skal det lykkes musikskoleog folkeskolelærere at finde sammen i et forpligtende
samarbejde på alle skoler. De skal sammen finde helt
nye undervisnings- og samarbejdsformer. Han er selvfølgelig udmærket klar over, at det er et paradigmeskifte, som vil kræve en langvarig indsats af alle aktører
omkring folkeskoler og musikskoler. Han ser to vigtige
indsatsområde i reformprocessen: 1. Hvis musikskolernes
medarbejdere skal blive en ligeværdig medarbejdergruppe i folkeskolen, er det tvingende nødvendigt at alle
aktørers løn- og arbejdstidsforhold er aftalt fra dag et.
modus: januar 13

Martin gaDe,
musikskoleleder, Holstebro Musikskole, opfordrer til at tage tænkehatten på, og lade en lind
strøm af gode forslag til,
hvordan musikskolerne
kan byde ind med gode
projekter, tilflyde beslutningstagerne.

- Jeg er ikke så naiv, at jeg forestiller mig, at musikskolerne på nogen måde kan bremse denne reform. Dertil
er de samfundsmæssige konsekvenser for vigtige. Vi skal
derimod byde ind med konstruktive forslag til, hvordan
musikskolerne kan give de praktisk-musiske fag et kvalitativt løft og sætte en kreativ dagsorden, der kommer
mange børn til gavn. Mange af os er allerede godt i gang
med musik-profilskoler, “El Sistema“ og mange andre
gode tiltag, siger han.
Allerede nu bør musikskolerne, ifølge Martin Gade,
melde klar overfor skoleforvaltningerne med konkrete
forslag til, hvordan de såkaldte aktivitetstimer kan udnyttes til musikskoleundervisning.
På nationalt plan skal de organisationer, der repræsenterer ansatte, ledere og bestyrelser søge indflydelse ved forhandlingsbordet, så de mange problemerne med betalt
undervisning i skoletiden, stive faggrænser, mangelfuld
uddannelse af musiklærere med nødvendig klasserumsledelse og didaktik kan blive løst.
- Vi skal alle være vakse i medierne og italesætte de gode
historier om samarbejde med folkeskolen og de mange
flotte resultater. Internt skal musikskolerne bruge regeringens aktuelle forslag som kærkommen lejlighed til en
diskussion af, hvad vores mission i samfundet dybest set
er, siger Martin Gade. ■
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NY NORDISK SKOLE
– en skole med musik i?

Af Anne
Fischer
Thomsen

Anne Fischer Thomsen er lektor i samfundsfag og musik på Tårnby Gymnasium. Hun har i samarbejde med Københavns Lærerforening undersøgt forskellige former for musikundervisning, der
fokuserer på kreativitet og innovation. Hendes budskab er, at når regeringen har fokus på innovation, må det komme kreative fag som musik til gode. Samtidig må der ske en nytænkning af
musikken i skolens liv - her spiller musikskolerne en vigtig rolle.
“Flow“, “klangbund“ , “timing“, “dynamik“, “orkestrering“ er udtryk, der ofte anvendes i forbindelse med
innovation. Det er ikke tilfældigt, for med musikken som
redskab kan vi arbejde med ideskabelse på en organisk
og legende måde. Lade ideerne finde deres form og nå
frem til et produkt, der udtrykker noget for os væsentligt,
og derfor også har noget at sige andre.
Innovation har vi brug for. Vi møder nu en ny og stigende
global konkurrence fra bl.a. Kina og Indien på viden og
kreativitet og befinder os samtidig i en global økonomisk
krise. Hvordan skal vi opretholde vores velfærd i fremtiden?
Løsningen er naturligvis: Uddannelse, at vi løfter vores
kulturelle kapital og styrker det kreative potentiale, ideskabelsen - evnen til at finde nye løsninger, som omsættes i praksis.
Den ny regering lægger op til en reform af folkeskolen
med deres oplæg til “Ny Nordisk Skole“. Innovationstænkningen omkring det nordiske køkken ses som et
forbillede:
Christine antorini (S) og nanna Westerby (Sf)
“Visionen var enkel: Lad os forny det nordiske køkken. Med storforbrug af de traditionelle nordiske
råvarer og med et mål om, at det nordiske køkken
skal være et af de bedste i verden“
“Nøgleordene er tradition og fornyelse. Hold fast i det
bedste fra den danske uddannelsestradition og forny,
hvor det er nødvendigt, så uddannelse bliver for alle“ 1
1.
2.
3.
4.
5.
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I de politiske strategipapirer efterlyses innovation, men
når man så ser på, hvad der er faktisk er sket med de
praktisk-kreative fag, er det forstemmende. De praktiskkreative fag er over de sidste 10 år blevet kraftigt beskåret og undersøgelser peger på, at de har fået en mere
rekreativ status2.
I gymnasiet forsvandt musik som obligatorisk fag med
gymnasiereformen i 2005-06, således at vi i foråret
2008 fik den første student, der er gået hele vejen igennem folkeskole og gymnasiet uden at have musik siden
6. klasse.
Det virker simpelthen ikke, som om at sammenhængen
mellem musikundervisning og et kreativt, innovativt
potentiale er anerkendt i den eksisterende folkeskole- og
gymnasielov.
I regeringens udspil til en ny folkeskolereform “Gør en god
skole bedre“3 ligger der en intention om at “vores børn
skal blive den bedst uddannede generation i Danmarkshistorien“. Vi skal stå op imod de globale udfordringer.
Svaret er en heldagsskole, hvor især undervisning i
dansk og matematik opprioriteres markant (en ekstra
ugentlig lektion fra 4.-9. klasse). Hvad der skal ske med
de praktisk musiske4 fag er mere uklart og synes ikke så
højt prioriteret. De får samlet tilført en ekstra lektion i
3. og 6. klasse. Desuden indføres der aktivitetstimer “til
at understøtte de faglige undervisningstimer bedst muligt, og til leg bevægelse og lektiehjælp.5

Folkeskolen.dk 20/9 2011: “Den kommende regering vil have Ny nordisk skole“.
Bamford, Anne m. fl.:“The Ildsjæl in the Classroom“, s. 32 Kunstrådet 2006 http://www.kunst.dk/db/files/the_ildsjael_in_the_class_room.pdf.
Regeringen: “Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen“. Ministeriet for Børn og Undervisning 2012/2013:8.
De praktisk/musiske fag omfatter sløjd, håndarbejde, billedkunst, musik, hjemkundskab og idræt.
Regeringen: “Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen“. Ministeriet for Børn og Undervisning 2012/2013:8, s. 12.
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Innovationsdagsordenen er der – på politisk plan med
processen henimod Ny Nordisk Skole og i strategipapirerne for undervisningssektoren. Men for at det kan give
mening, ja så skal musikken med.

“Jeg har kunnet bruge en sang, vi hørte her, til at
synge inden i mit hoved, for jeg kunne ikke koncentrere mig og så udelukkede jeg alt undtagen
den.“ (Pige 9 år)7

Musiklaboratoriet
I et traineesamarbejde med Københavns Lærerforening
har jeg fulgt et forsøg med innovativ musikundervisning i
Musiklaboratoriet.

De bruger musikken til social refleksion og til at udbygge
deres fællesskab, hvilket ligger på linie med større empiriske undersøgelser af musikkens betydning for den sociale
sammenhæng, fx Berlin-undersøgelsen (1992-98). 9

Musiklaboratoriet er et undervisningstilbud under Gentofte Musikskole i tilknytning til Skovshoved Skole. Det er
ledet af musiker og komponist Jesper ørberg, og undervisningen foregår efter principperne i KIE-modellen6,
som anvendes i forhold til komposition og lydproduktion.
Børn ned til 2. klasse arbejder direkte med musikskabelse.

“Hvis man er uvenner og vil blive gode venner,
kan man skrive en sang for at blive gode venner.
Hvis man ikke vil være venner, kan man skrive en
sang for ikke at sige det for hårdt“ (Pige 8 år)7

Børnene udvikler musikalske og tekstlige ideer, som optages og bearbejdes på computeren. Det, der kommer ud af
det, er en original og vedkommende musik, der ikke står
tilbage for, hvad voksne er i stand til at frembringe. De
arbejder organisk med processen fra ide til produkt, får
ideer, reflekterer, udvælger, sætter sammen og bygger til.
De skal selvfølgelig have hjælp til at strukturere og til den
tekniske tilpasning af pulsen på de enkelte optagelser,
men de er dybt involveret også i denne proces.
“Jeg spiller bare et eller andet, og når der er
noget jeg godt kan lide, hører jeg det lidt mere
og så deler jeg det fra det andet, og så kan jeg
bruge det.“(pige 8 år)7
Det er svært at forestille sig, at dette ikke kan få betydning for børnenes innovative kompetencer også indenfor
andre områder. Et gennemgående træk hos de børn, jeg
har talt med, er, at de er meget stolte og glade over, at
det er dem selv, der har fundet på sangen. Og heri ligger
måske musikkens særlige potentiale for kreativ udvikling
- at det bliver en del af den personlige fortælling.
“Det er lidt underligt, at det er os der har lavet
det. Er det mig, der selv har lavet det?“ “Jeg har
det fint med det.“8 (pige 9 år)7
Nogle af børnene bruger deres musik til at fokusere, når
der er for meget larm i skolen:

6.
7.
8.
9.

Det, at musikken udvikler den sociale refleksion og sammenhæng, er en vigtig forudsætning for den kreative
tænkning. Det skaber en tryghed, hvor der er “plads til
at begå fejl“10
Musik som innovation i folkeskolen
Der foregår i øjeblikket en spændende satsning på profilskoler i Københavns Kommune, hvor udvalgte skoler støttes
i opstarten og derefter med 1,5 mio. kr. om året til udvikling, videndeling og samarbejde med eksterne partnere.
Bellahøj Skole blev i 2007 en skole med “Sundhed, bevægelse og idræt“ som særlig profil. Idræt er integreret i
skolens undervisning og liv med det formål at højne det
faglige niveau. Der er en særlig idrætslinje, professionelle
inddrages på nye måder, og der sker en rig udveksling
med de lokale idrætsforeninger og professionelle organisationer. Lærerroller nytænkes, og der sker en differentiering efter læringsstile. Sankt Annæ har i mange år haft
en musisk profil/sangskole, mens ørestad Skole er under
opbygning med en æstetisk/virtuel profil og satser bl.a.
på undervisning i lydproduktion.
Sønderbro Skole blev i 2009 profilskole med en musik/
kreativ profil, og har i år modtaget Springfrø-prisen for
sin opsætning af musicalen “Svanesøen“. Musicalen blev
til som et 14-dages obligatorisk forløb for 7.-9. klasse,
hvor alle elever indgik med forskellige opgaver: scenografi, dans, musik, restaurant mv.
Sønderbro Skole har nytænkt de kreative/musiske fag
med det formål at få alle i spil i en skole med en stor
andel to-sprogede. Fagene forbindes på nye måder. Fx er
der fra 1.-4. klasse 4 sammenhængende ugentlige timers
krea (skiftevis et semester med billedkunst og musik
kombineret med dansk).
8

Udarbejdet af Irmelin Jensen og Ebbe Kromann. KIE refererer til tre læringsrum: Det kreative, det innovative og det entreprenante rum.
Citaterne stammer fra interviews foretaget med elever fra Musiklaboratoriet i april-maj 2012.
Nielsen, Frede V. Nielsen (2004).: “Musik og transfer: Hvad siger forskningen?. For skolen og livet. Om korsang, dannelse og læreprocesser“
i H. Palsmar: Festskrift Sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium 75 år. København Sankt Annæ Gymnasium: s. 73.
Ifølge Lindstrøm (2007) et vigtigt element i at fremme kreativ tænkning. Lene Tanggaard: “Kreativitet skal læres“. Ålborg universitetsforlag 2008.
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RUNA FORSIKRING
– en del af LB Forsikring

Vi
sænker
prisen
på bilforsikring

Færre skader
- billigere bilforsikring
Medlemmerne i Runa Forsikring
har passet rigtig godt på deres
biler, og det har givet færre
skader.
Derfor sænker vi prisen på alle
bilforsikringer med et samlet
beløb på 100 mio. kr. i 2013.

Se hvad din bilforsikring
kommer til at koste på
www.runa.dk under
”Mit Runa”
Bestil et tilbud
Er du blevet nysgerrig på,
om du kan få en attraktiv bilforsikring hos Runa Forsikring?

Kontakt os på 33 32 22 00
eller beregn selv din pris og
bestil tilbud på www.runa.dk
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Folkeskolereform

 Ifølge Henrik Vesterløkke, koordinator og lærer på Sønderbro skole, giver det anledning til nye typer projekter,
hvor eleverne fx laver musik til digte eller skriver raptekster. Musikken betyder, at projekterne kommer tættere
på elevernes hverdag og en musik, de kender. Det er en
anledning til, at de bliver bedre til at åbne op for deres
egen kultur og tilegne sig nyt stof.
På den ugentlige morgensamling, optræder klasserne på
skift med indslag, og der opstår et fællesskab med udgangspunkt i de musisk/kreative aktiviteter. Bevidstheden
om, at de skal optræde, er motiverende for eleverne, der
på denne måde bliver set og samtidig opøver en sikkerhed ved at stå på en scene.
Med afsæt i disse erfaringer vil det være oplagt i processen mod Ny Nordisk Skole at udbrede skoleforsøg med
fokus på musik og kreativitet, hvor musikken anvendes til
at bringe projekter tættere på eleverne, hvor den giver eleverne lejlighed til at blive set, hvor den skaber fællesskab og
befordrer associativ og kreativ virksomhed. Samtidig kunne
man på nye måder indtænke musik i skolens liv, og undersøge hvilke forhold, der understøtter kreative processer.
Ingredienser i et sådant skoleforsøg bør være en folkeskole med en kreativ-musisk profil, der samarbejder med
musikskolen og uformelle miljøer uden for skolen og
har en særlig musiklinie i udskolingen, der tilrettelægges i samarbejde med musikskolen. Musikken indgår på
forskellige måder i skolens liv til at skabe flow og kreative
læringsprocesser.
• Der sker en afklaring af hvad eleverne vil opnå, som de
kan vende tilbage til, kombineret med klar og løbende
feed back10.
• Der sker en afklaring af interessante netværk, som
skolen kan gå i dialog med/samarbejde med (evt. i
forældregruppen).
• Musikundervisning gennem hele folkeskoleforløbet
tilrettelægges i blokke i samarbejde med fx dansk,
så eleverne kan arbejde med fælles projekter på nye
måder, og der samtidig er tid til fordybelse.
• Lydproduktion bliver en del af musikundervisningen fra
2. klasse, hvor der arbejdes målrettet og bevidst med
ideskabelse .
• Musikalske/rytmiske indslag i skoledagen med det
formål at øge variation og koncentration.
• Fællessamlinger giver mulighed for, at eleverne kan
optræde med deres projekter og blive set. Ligeledes

laves der en årlig musikalsk begivenhed: Musical, revy
eller festival.
• Der laves en særlig linie i udskolingen med krav om
optagelse. Her får eleverne tilbud om solistisk undervisning på musikskole.
• Øget inddragelse af professionelle musikere som lærere gennem bla. to-lærerordning. Her kan musikskolens lærere indgå som lærere på skolen.
• Intensiveret samarbejde med formelle og uformelle
miljøer uden for skolen for at engagere, fx laves der
lydkunst og installationer i byrummet.
Hvilken rolle, musikken kommer til at spille i heldagsskolen,
er desværre ikke klart defineret. Finaniseringen er helt klart
en opgave, der skal løses. Men muligheden for et tættere
samspil mellem skolens undervisning og musikskole er
tilstede. Musikskolen kan komme med tilbud og organiseret undervisning i børnenes frirum på skolen og evt. gå ind
i et samarbejde i forbindelse med aktivitetsfaget.
To-lærerordningen giver mulighed for, at der bliver et
tættere samarbejde mellem skolens og musikskolens
lærere. Aktiviteterne i musikskolen kan give et tilskud
til musikmiljøet på skolen, idet musikskolens elever kan
optræde til samlinger mv.
Det kan sprede sig som ringe på vandet, idet eleverne
fra musikskolen kan give undervisning til de af skolens
elever, der ikke følger musikskolens tilbud.
Lad os lave en ret med det bedste fra den danske musikog undervisningstradition sat sammen på nye måder. ■

Ny Nordisk Skole
– Ja, tak,
men med musik i! ■

10. Hvilket ifølge Mihaly Csikzentmihalyi er et bærende element til at skabe flow i undervisningen. Kristensen, Rene: “Mihaly Csikzentmihalyi:
En personlig beretning om flow“. Kognition og pædagogik årg. 20 nr. 78, 2010, s. 46.
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LARS JØNNER ALVING

Det dovne dovendyr
OM DYR
LIVLIGE LEGESANGE
INDSKOLING
TIL BØRNEHAVER OG

Hvilke målgrupper?
Skoler, musikskoler, kirker, gymnasier, børnehaver, fritidsordninger og
private, kort sagt alle med interesse for musikpædagogik.
Hvordan bestiller jeg?
• Abonnement 4 MIX udkom senest i november 2012.
Næste MIX kommer i maj 2013.
• Tegn abonnement nu og vælg blandt nyhederne i Dansk Sang
Magasinet nr. 35 på www.dansksang.dk
• Vælg mindst 5 titler (bøger eller cd’er).
• Samme titel kan højst vælges én gang.
• Bestil din pakke på www.dansksang.dk på samme måde som en
almindelig bestilling. Skriv ”MIX” i feltet ”Bemærkninger”.
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Hvad koster det?
• Pris fra ca. 500 kr. + moms og forsendelse 2 gange om året.
• Prisen på pakken er variabel. Den afhænger af,
hvor mange produkter du vælger, men du er altid
sikret abonnentrabatten på mindst 60 % i forhold til
løssalgsprisen.
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Tlf. 97 12 94 52 • Fax 97 12 94 55
master@dansksang.dk • www.dansksang.dk
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Stillingsannoncer

LSL

Musik før ni
afholder:

FORÅRSKURSUS OG
GENERALFORSAMLING
Hvornår: Torsdag den 21. og
fredag den 22. marts 2013

Slagtøjslærer
Pr. 1. april 2013 – 15 lektioner

Kursustitel: ”Music, Movement and Creativity
in Childrens’ Songs and Games.”

Lyngby-Taarbæk Musikskole søger en klassisk uddannet slagtøjslærer til nyoprettet stilling som underviser i
slagtøj på alle niveauer. Stillingen omfatter både soloundervisning og begynderhold samt slagtøjsensemble.
Vi lægger vægt på, at du har en relevant musikfaglig
uddannelse på konservatorieniveau.

Målgruppe: Alle, der underviser småbørn

Se stillingsbeskrivelsen på

Hvor: Det Jyske Musikkonservatorium, Århus
Kursusholder: Musikpædagog Soili Perkiö, Finland

Priser, tilmelding og tider, samt en beskrivelse
af kursus/kursusholder kan ses på hjemmesiden:

www.ltmusikskole.dk
Ansøgningsfrist er fredag d. 1. marts 2013 kl. 12.00.
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 11.

www.musikforni.dk

SORØ MUSISKE SKOLE

Livsglæde, mangfoldighed og kvalite t – i e t forpligtende fællesskab
Søger: Lærer til klaver
Vi søger fra 1. marts 2013 en klaverlærer med klassisk baggrund, der kan
varetage undervisning af både begyndere og viderekomne.
Vi forventer, at du som lærer på Sorø Musiske Skole indgår i et tæt samarbejde med dine kolleger omkring udvikling af dit fagområde, sammenspil,
opfølgning på igangsatte projekter etc.
På Sorø Musiske Skole er vi midt i en proces, hvor vi arbejder med nye
måder at tænke musikskole på. Dette indebærer at du som lærer på Sorø
Musiske Skole kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer
omkring fælles planlægning, at du som lærer får en stor frihed til selv at
strukturer dit arbejdsår, at du som lærer tænker ”ud af boksen” og har lyst
til at afprøve nye og anderledes måder at være musikskolelærer på.
Det er derfor et krav til vores nye lærer at du både er fagligt velfunderet, er
interesseret i, sammen med os at udvikle nye pædagogiske metoder, og er
indstillet på at dette foregår i et forpligtende kollegialt fællesskab.
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Ansættelsesgrad: Ca. 7 lektioner pr. uge.
Undervisningssted: Sorø Musiske Skole,
Banevej 30 (5 minutters gang fra Sorø Station).
Ansøgningsfrist: 8. februar kl. 12.00
Ansættelsessamtaler: I uge 8
Tiltrædelse: 1. marts eller umiddelbart
derefter. Løn- og ansættelsesforhold i henhold
til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan
fås ved henvendelse til
Leder: Peter Mensink, tlf. 5782 1630
Souschef: Nikolaj Wolf, tlf. 5782 1630
Ansøgning sendes til:
Sorø Musiske Skole, Banevej 30, 4180 Sorø
Hjemmeside: www.soroemusiskeskole.dk
Mail: musisk.skole@soroe.dk
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KORT NYT
Netværk for Mellemledere
i Musik- og Kulturskoler
I regi af DMpF - Lederforeningen er der etableret et Netværk for Mellemledere i Musik- og Kulturskoler.
Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i musik- og kulturskolerne. Deltagelse i netværket er ikke begrænset
til mellemledere, som er organiseret i DMpF. Som følge af kommunalreformen er gruppen af mellemledere vokset betragteligt, og antallet af
mellemledere er nu større en antallet af musikskoleledere.
Netværk for Mellemledere er et forum, hvor mellemledere kan diskutere,
erfaringsudveksle og igangsætte initiativer i relation til de opgaver og
udfordringer, der er i jobbet som mellemleder. Netværket fungerer via en
styregruppe som planlægger 2-3 årlige møder. Derudover kommunikeres
der til medlemmerne via elektroniske nyhedsbreve mm.

fredag den 8. marts 2013 kl. 09.3013.00 (inkl. frokost)
Temaet for mødet er: “Bliv klogere på hinandens opgaver i relation til
musik- og kulturskolen“ Under dette tema vil emner som kerneopgaver,
jobbeskrivelse, krydspres og stressfare blive afdækket og drøftet.
Invitation med dagsorden udsendes via DMpF og DMF. Tilmelding kan
ske til Lene Simonsen, Køge: lene.simonsen@koege.dk eller Allan Ørslev,
Odense: aoj@odense.dk
Yderligere information om netværket kan fås ved henvendelse til Lene
Simonsen eller Allan Ørslev.

Modtog du ikke vores mail?
Sekretariatet udsendte d. 4. januar en mail med de nyligt udvekslede overenskomstkrav til alle musikskolelærere og musikskoleledere i foreningen. Er du medlem af én af disse grupper – og
modtog du ikke vores mail, kan det skyldes enten, at din mailboks
var fuld eller at vi ikke har din aktuelle mailadresse. Hvis du er i
tvivl om dette, er du velkommen til at sende os en mail med dit
navn og oplysning om, at du ikke modtog vores mail, så retter vi
dig i medlemskartoteket og genfremsender mailen.

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

Netværk for Mellemledere i Musik- og Kulturskoler afholder næste netværksmøde i Odense.

Sekretariatet, dmpf@dmpf.dk
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