Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad · marts 2013 · 27. årgang

odus

d
e
m
w
e
i
v
r
e
t
In

B
M
A
IS

Artikelserien om musikpædagogik ”HVAD ER…?” fortsætter

2013
Udgives af:
Dansk Musikpædagogisk Forening
Nørrebrogade 45 A 3. tv.
2200 København N
Telefon: 35 35 63 33
dmpf@dmpf.dk
www: www.dmpf.dk
Gironr.: 4 02 62 84
Telefontid:
Alle hverdage 9-12
Redaktør:
Dan Johnsen (DJ), dan@dmpf.dk
Redaktionssekretær:
Inger Bjerrum Bentzon
Ansvarshavende:
Ole Helby
Grafisk tilrettelæggelse:
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
www.sb-s.dk
Forsidefoto:
Isam B
Foto: Erik Norsker
Vignetter:
Inara Petrusevich, Galleri Gl. Lejre

Indhold
Isam B – I Danmark er jeg født ....................................4
Hvad er..?: Øvning ......................................................8
Skatten 2012 ............................................................12
TR-samling 2013 .......................................................14
Ballerup Musikskole
– eleverne præsterer på et andet niveau....................16
Klasseprojekt på Københavns
Kommunes Musikskole .............................................20
Udgivelser .................................................................24
Løn & vilkår: Sygdom og opsigelse ............................27

Annoncer:
modus@dmpf.dk
Tryk:
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
www.sb-s.dk
Næste blad udkommer:
Mandag d. 15. april
Næste deadline for artikler/læserbreve o.l.:
Mandag d. 11. marts
Vejl. deadline for annoncer:
Torsdag d. 21. marts
Synspunkter i modus udtrykker ikke nødvendigvis foreningens
eller bladets holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at
foretage mindre redaktionelle rettelser/forkortelser i uopfordret
indsendt materiale. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

marts 13 : modus

Leder

Ole Helby

Husk Musikskolen!
DMpF´s kampagne ”Husk Musikskolen” er nu i fuld gang og stadig under under udvikling.
Hovedsigtet med kampagnen er:
• At få belyst de muligheder og problemer, som hurtigt
kan blive til virkelighed, hvis regeringens udspil til en
folkeskolereform føres ud i livet.
• At indlede en dialog med regeringen og centrale
ordførere fra de politiske partier om inddragelse og
medtænkning af musikskolerne i den politiske aftale
om en ny folkeskolereform.
• At skabe et forum hvor alle på musikskoleområdet og
alle med interesse for musikskolerne kan være med til at
præge debatten med holdninger og forslag til udformningen af en folkeskolelov, der inviterer musikskolerne
ind i et formaliseret samarbejde med folkeskolerne.
På nuværende tidspunkt kan vi med glæde konstatere,
at musikskolerne er kommet med ind i de politiske
overvejelser. Det var allerede tydeligt i sidste nummer
af Modus, men fremgår også klart på kampagnesiden
www.huskmusikskolen.dk, hvor politikere og musikskolefolk giver deres mening til kende, og alle er velkomne til
at deltage.
Den 6. februar havde vi positivt møde med børne- og
undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved. Nu kommer så en konference
d. 7. marts om ”Den sammenhængende skoledag”.
Målgruppen for konferencen er praktikere i og uden for
folkeskolen, foreninger og kulturinstitutioner, interesseorganisationer, professionshøjskolerne, politikere og andre
interesserede. Den 5. april holder socialdemokraterne en
kulturkonference” Folkeskolen og Kunsten” på Christiansborg, hvor ikke mindst musik- og kulturskolerne kommer i fokus. Også her forventes ministerdeltagelse.
modus: marts 13

Det er vigtigt, at musikskolerne er kommet på lystavlen
nu, hvor forhandlingerne med de seks partier i folkeskole forligskredsen så småt er gået i gang. Hvordan den
politiske aftale ender med at blive skruet sammen, ved vi
tidligst om 2-3 måneder, som også er det tidsrum, hvor
aftalen stadig kan påvirkes. Lige nu er det dog sikkert, at
reformen kommer til at se anderledes ud end i regeringens udspil. Det kan man aflæse af de politiske meldinger fra forligspartierne. Lige så sikkert er det, at regeringen endnu ikke har taget endelig stilling til, hvordan
musikskolerne skal medtænkes. Derfor er det vigtigt, at
vi får beskrevet nogle brugbare modeller, så den positive
politiske velvilje kan konkretiseres og udmøntes i den
endelige politiske aftale.
den endelige model bør
tage udgangspunkt i:
• At folkeskoler og musikskoler skal forpligtes til at
samarbejde om skemaer, lokaler og andre praktiske
forhold.
• At musikskolerne skal inddrages i planlægningen af
aktivitetstimerne.
• At der i hver kommune skal laves en samlet målsætning for, hvordan musikskolerne kan varetage en del
aktivitetstimerne som støtte og supplement til folkeskolens musikundervisning.
Hvis musikskoleundervisning med betaling skal indgå i
aktivitetstimerne, handler det om at definere en del af
aktivitetstimerne på en sådan måde, at de ikke er obligatoriske skoletimer. På den måde får eleverne en valgmulighed på samme måde, som vi allerede kender det fra
skolefritidsordningerne. ■
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I I Danmark er jeg født ...
Modus aﬂagde i decembernummeret besøg på Rødding Højskole for at søge den danske folkesjæl, som den kommer til udtryk i Højskolesangbogens tekster og melodier.
I dette nummer præsenterer vi en kunstner, der har sat sit helt personlige præg på
folkesjælen – især gennem sin fortolkning af sangen I Danmark er jeg født.
Isam Bachiri – kendt som Isam B – er født i Danmark af marokkanske forældre og har
i mange år høstet anerkendelse, dels som solist og dels som medlem af rapgruppen
Outlandish.
På en formiddagsstille, lille Frederiksberg-café sidder jeg
og venter på Isam B.
Da han træder ind ad døren og hilser med sin bløde
stemme, klinger hans personlige fortolkning af sangen,
I Danmark er jeg født, for mit indre øre. Han har lavet
en pop-version, hvor kun de tre første vers er med. I det
midterste vers rapper han teksten, og de andre to vers
bliver sunget med bløde berbisk-marokkanske fraseringer. Takket være ham er H.C. Andersens og Schierbecks
udødelige sang blevet introduceret til en hel gruppe
unge, der ikke kendte den før. Og han har fået meget
fine og overvældende reaktioner.
”Du har en masse unge mennesker, der render rundt
derude og tror, det er mig, der har skrevet den sang,
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Af Kirsten
Brunbech
FOTO:
ERIK NORSKER

både tekst og melodi – hele moletjavsen”, siger Isam
med et grin, da han har taget plads ved cafébordet.
Selvom han har gået i dansk folkeskole, var han selv i
slutningen af tyverne, før han hørte sangen første gang.
”Teksten slog mig. Den var meget powerfuld. Især de
første linjer; ”I Danmark er jeg født – der har jeg rod
– derfra min verden går”. Min karriere har ført meget
rejseri med sig, men min base er København. Du kan
være i Asien eller Afrika, men du har altid en del af dit
hjem med dig overalt.
Jeg ser sangen som en hyldest til det at finde ud af, hvor
man kommer fra. Det er sundt at vide.
Når jeg skriver sange, har det med identitet at gøre. Det
er ikke for pengene eller andre folk, men for min egen
marts 13 : modus

skyld, for at finde min identitet. Og den søgen gør også,
at man nogle gange kan finde sig selv i de gamle værker,
der allerede er derude. Musik er et meget powerfuldt
værktøj, men nogle gange kan industrien få den ned på
et lavt niveau, hvor det handler om, at vi alle sammen
skal ligne hinanden og lyde som hinanden”.
sprog er magt
Isams far rejste i halvfjerdserne fra Marokkko op igennem Europa i sin søgen efter et sted at bygge rede. Og
han lærte sig sproget i hvert land, han kom til. Så han
talte både arabisk, spansk, fransk, tysk og engelsk, da
han kom til Danmark - og investerede som det første 200
kroner i kassettebånd med lynkursus i dansk. De marokkanske venner, som også lige var kommet til landet, og
som han delte en lille lejlighed med, kiggede på ham
og tænkte: ”Han er jo bindegal. Smider han penge ud
på kassettebånd”. De troede, båndene indeholdt musik
til tidsfordriv. Men han havde en klar strategi, så han
lærte sproget meget hurtigt og steg i graderne på den
måde. Han vidste, at det var vejen frem. ”Du får jo mere
respekt, når du kan sproget, lige meget hvor i verden,
du er”, understreger sønnen. ”Min far kunne også godt
lide at lære fra sig, han gik i gang med læreruddannelsen
på et tidspunkt og underviste andre indvandrere i dansk.
Grammatik har altid været en af hans stærke sider”.
Flersproget musikalsk modersmål
Isam B har to modersmål; marokkansk-berbisk og dansk.
Og hans musikalske modersmål er også flersproget. Når
man lytter til hans musik, er det tydeligt, at den er en
syntese af de marokkanske rødder, den danske baggrund
og den amerikanske hiphop. Jeg spørger ham, om han
mon var blevet musiker, hvis forældrene havde født ham i
Marokko.
”Nej, det tror jeg ikke. - Men det er et godt spørgsmål.
Det er der ingen, der har spurgt mig om før”, svarer han
eftertænksomt. ”Ingen i min familie dyrkede musik. Men
musikken har været inde og ude af mit liv siden børnehaveklassen.
Det har meget at gøre med, at man får lov at prøve en
masse forskellige ting. For hvordan skal man finde ud af,
hvad man er god til, hvis ikke man får lov at prøve sig frem.
Jeg plejer også at sige til de unge derude: Det gælder om
modus: marts 13

at få prøvet en masse ting, mens man er i folkeskolen
- finde ud af: er der noget her, der behager mig. Det finder
man kun ud af ved at prøve sig frem. Der kan godt ligge et
kæmpe talent i noget, du aldrig havde set komme.
Jeg voksede op på Amager og gik i skole dér. I de små
klasser kom der en lærer og ville have mig med over på
Sangskolen Sankt Annæ, fordi jeg havde en god sangstemme. Men jeg ville ikke skifte skole.
Jeg brugte hele min barndom på at komme væk fra
musikken. Mine forældre prøvede at kaste en guitar efter
mig i 4.-5. klasse. Vi boede i en treværelses. Det havde
de ikke lige tænkt over. Hvor skulle jeg øve henne? Så jeg
sad der og plingede men lagde den fra mig igen.
8

isam bacHiri,
kendt som isam b
Født i København 1. august 1977
af marokkanske forældre

?

Vokset op på Amager og i Brøndby Strand
Stiftede i 1991 rapgruppen Outlandish
sammen med vennerne Waqas Qadri, der
stammer fra Pakistan og Lenny Martinez,
der stammer fra Honduras
Har udgivet adskillige cd’er både med Outlandish og som solist
Har studeret sprogøkonomi med arabisk
som sprog på Syddansk Universitet
Har i 2007 indspillet en pop-version af sangen I Danmark er jeg født
I 2012 modtog sangen guld for 15.000
solgte downloads
Teksten er skrevet i 1850 af H.C. Andersen
Melodien er skrevet i 1926 af P. Schierbeck
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Interview
 Jeg ville hellere spille fodbold. Så flyttede vi til Brøndby

”Som menneske
kommer man dér,
hvor man kan noget
- hvor man skiller
sig ud på den
positive måde.
Man er dér,
hvor man
har succes”

Strand, og her mødte jeg drengene (fra Outlandish, red.).
Sammen gik vi fra fodbolden over til musikken. Og den
disciplin, fodbolden havde lært os, førte vi direkte ind i
musikken”.
Gennem ungdomsskolen og gymnasiet fik de tre venner
gode rammer og faciliteter til deres musikalske udfoldelser. Men det var i fritiden og ikke i undervisningstimerne,
musikken udviklede sig: ”Jeg var meget musikalsk engageret i min fritid, men det var som om, når man sad derinde i
musiktimerne, så blev det lidt kedeligt”.
Danske lærere er ambassadører for Danmark
Isam fortæller, at i teenageårene blandt de flerkulturelle
venner i Brøndby Strand var ordet ”dansker” et skældsord.
”Det var da trist”, udbryder jeg, ”kan vi ikke få udvidet
forestillingen om, hvad det vil sige at være dansk, så det
ikke bliver så negativt?”
”Jo, men ved du, hvad det er - det er noget med, at der
manglede nogle fællesskabsoplevelser, som var positive”,
forklarer han. ”Det kørte meget på ”dem og os”. Hvis
man vil samle folk på kryds og tværs, så bliver dem, der
har autoritet – og her tænker jeg især på lærerne - nødt til
at sige noget positivt. Sådan er vi som mennesker programmeret; hvis du siger noget godt om mig, så siger jeg
højst sandsynligt også noget godt om dig.
Det er jo virkeligt et svært fag at undervise. Det skal man
ikke underkende.
Som lærer i Danmark er du ambassadør for Danmark. Du
skal inspirere. Du kan være med til at ændre tingene. Eleverne bedømmer dig; er du en af dem eller os – er du en,
der danner bro. Læreren som Hassan eller Muhammed har
et forhold til hver eneste dag, spiller en kæmpe rolle.
Jeg kan love dig for én ting, og det tør jeg næsten æde
min hat på”, udbryder han med fasthed i stemmen, ”at
alle med anden etnisk baggrund i Danmark har haft en
eller anden kedelig racistisk oplevelse i skolen. Og der
skal ikke så meget til at jævne det hele - men meget til at
bygge det op!”
Isam har aldrig været i nærkontakt med en musikskole,
men han understreger flere gange i samtalen både lærerfagets og musikfagets vigtige rolle. Musikken er nemlig
et universelt sprog, og musikkens evne til at samle kan
føres ind i timen, mener han. ”Hvis du åbner nogle døre
til en elev og når ind til hans eller hendes musikalske modersmål, så bliver vedkommende også interesseret i dit
musikalske modersmål. Så kan man pludselig øjne nogle
paralleller. Jeg kan godt se, at det som lærer er en stor
udfordring, for musik har meget med følelser at gøre.
Så hvis man vil have folks engagement, må man også
ramme deres følelser.
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Man siger jo, at den hurtigste vej til hjertet er gennem
lyd – gennem ørerne. Men jeg tror også, der er et filter.
Hvis du ikke præsenterer det rigtigt, bliver det blokeret”.
”I min opvækst har der manglet fællesskabende ting,
som gør, at man connecter på en anden led end bare at
sidde og have time sammen. Og dér kan musik lidt mere
end matematik.
Musik er en kunstart. Og den fælles glæde ved kunsten
bringer folk sammen på tværs af kulturer”.
outlandish
Sammen med to venner fra Brøndby Strand dannede
Isam B i halvfemserne rapgruppen Outlandish. Hele
fundamentet for dette band er det stærke venskab, de
tre har med hinanden. Waqas er muslim og Lenny er
katolik. ”Vores diversitet har selvfølgelig haft en effekt
på os. Vi har hængt meget ud sammen, så vi smittede af
på hinanden og lærte at respektere forskellighederne. Vi
kommer hinanden ved, og vores familier ses. Det betyder
enormt meget”.
At vise den menneskelige vinkel er vigtigt for bandet,
forklarer Isam. ”Det handler ikke om, om man er muslim,
dansker, har en anden hudfarve. Det er det menneskelige, der har været i hovedsædet, og det har været vores
force på en eller anden måde”.
”Jeg er meget optaget af identitet. Der er ingen tvivl om,
at jeg er dansker – men jeg er også marokkaner, og hvis
vi skal komme dybere ind i det danske, så er jeg københavner. Men mine marokkanske rødder har jeg insisteret
på at hive med ind i min musik frem for at lade mig assimilere ind i den amerikanske hiphop”.
Flerkulturelle danskere
Der er flere og flere personer, som vokser op mellem to
eller flere kulturer. Flere og flere familier lever dele af
deres liv i forskellige lande på grund af større mobilitet
på hele jorden. En voksende gruppe her i landet vokser
op som flerkulturelle danskere, og dermed udvides vores
definition af begrebet danskhed.
I bogen ”Flerkulturelle rødder”, som Isam B medvirker i,
står der: ”Begrebet danskhed afhænger af dem, der definerer det. Er det den ældre sønderjyske pensionist, der
har gennemlevet to verdenskrige, højskolebevægelsen og
velfærdsstatens opblomstring? Eller er det den unge nydansker, der som Isam B har fundet sin plads i samfundet
og elsker det land, der har giver ham denne mulighed?”
Fotografen ankommer til caféen, og vi går ud på gaden
for at tage billeder. Isam B sætter sig ved det udendørs
cafébord – uanfægtet af kulden. Han kigger op mod
himlen: ”Vinteren er smuk i år!” Hvide snefnug daler ned
i det sorte hår.
modus: marts 13

Et ikke færdiggjort universitetsstudium har han med i
bagagen. Studiet har været med til at forme ham og
udvikle de kreative sider, men musikken trak det længste
strå.
”Som menneske kommer man dér, hvor man kan noget
- hvor man skiller sig ud på den positive måde. Man er
dér, hvor man har succes”, erklærer han.
At sangen I Danmark er jeg født har modtaget guld for
15.000 solgte downloads, vidner om Isams succes.
Vi tager afsked, og han sætter sig ind bag rattet af sin
store firehjulstrækker og kører vinkende af sted, mens
Modus-reporterne står tilbage og skraber sne af cykelsadlerne. ■

Kort nyt

Finale

– for unge strygere og blæsere
under 20 år.
Øresunds Solist afholder finale i den dansk/svenske
musikkonkurrence søndag den 17. marts 2013 på
Ishøj Kulturskole. Der er fri entré.
Konkurrencen har eksisteret siden 2002 med det formål at
stimulere børn og unges interesse for at spille klassisk musik.
Øresunds Solist har deltagelse af ca. 150 unge musikere
fra begge sider af Øresund. De indledende konkurrencer
er afholdt i København og Lund.

konkurrencen Falder i to dele:
Aldersgruppe I: 12-16 år
Aldersgruppe II: 17-20 år
Konkurrencens protektorer er den danske violinist
NIKOLAJ ZNAIDER og den svenske trompetist
HåKAN HARDENBERGER.
Yderligere information:

www.oresunds-solist.com
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Hvad er ..?

og Charlotte Mejlbjerg
FOTOS: TORBEN MOUGAARD

det er vel et helt overﬂødigt
spørgsmål – alle ved da hvad
øvning er!

Øvning
For musikskolelærere er det at øve sig så indlysende en
aktivitet, at aktiviteten ofte bliver taget for givet. Elevens
øvning en læringsaktivitet, hvor eleven er sin egen lærer,
og øvning skal derfor læres lige såvel som alt andet. Elevens personlige og musikalske udviklingstrin er en faktor,
der har betydning for, hvordan øveaktiviteten gribes an
- både af elev og lærer.

Amalie går i 2 klasse og spiller blokfløjte på 1. år i
musikskolen. Denne tirsdag starter hun timen med
at sige til sin lærer: ”Du skal spille med, for jeg har
ikke nået at øve, for vi var til fødselsdag i søndags”.
Læreren og Amalie spiller stykket igennem et par
gange, og så kan Amalie selv.

Amalie er nybegynder og kan i løbet af to til tre gennemspilninger lære det, hun skal spille. For Amalie
handler øvningen først og fremmest om at kunne spille
stykket igennem uden fejl. Men sådan bliver det ikke
ved med at være. Forhåbentlig vil Amalies nysgerrighed
og ønske om at blive dygtigere føre til, at læreren kan
udfordre eleven mere. Gradvist flyttes øvningen fra at
være et spørgsmål om at gengive de rigtige toner til
at være et spørgsmål om musikalsk udtryk og teknisk
finesse. Vi ved godt, at hvis vi ikke sørger for at elevens
tekniske udvikling følges med den musikalske modning,
vil der opstå diskrepans mellem de to sider af musikudøvelsen.
”Det at vide, hvordan man frembringer toner på en saxofon, er ikke ensbetydende med, at man rent faktisk kan
spille på en saxofon. At lære at spille indbefatter derfor
den vidensdimension, der omhandler, at man kan udføre
noget. At kunne udføre noget indebærer en særlig form
for viden, som kan kaldes kunnen og som forudsætter
øvning.” (Fra Hanken og Johansen, 1998. kapitel 14).
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Hvis øvning og tilegnelse af nyt stof for elever ud over
begynderstadiet udelukkende får karakter af uforpligtende leg, er der en fare for, at eleven ikke på længere
sigt får lært fordybelsen og anstrengelsens nødvendighed. For at profitere af sin øvning må eleven lære, at
øvning tager tid - man kan ikke øve sig hurtigt! Det tager
tid for kroppen at lære at huske bevægelser; der skal
muskelkontrol til at kunne spille/synge godt, og samtidig
skal musikken lagres auditivt og visuelt, således at eleven
og elevens krop ved næste gennemspilning genkender
såvel det taktile som det auditive og det visuelle.
“Jeg kunne det altså derhjemme!”
Nogen gange er det også sådan, at selvom eleven har
øvet, så kan hun alligevel ikke spille musikken som hun
(og læreren) kunne ønske sig.
Der er altså forskel på at øve, så man kan spille sådan,
som Amalie kan i eksemplet ovenfor og på at øve sig, så
man kan fortolke og udtrykke musikken - interpretation.
Vi kan tale om interpretation, når udøveren har nået et
stadie, hvor egen tolkning går hånd i hånd med musikkens krav til teknisk kunnen.
Da en stor del af øvningen foregår, når læreren ikke er til
stede, er det afgørende, at man som lærer giver eleven
viden om øveværktøjer og -strategier. Øvningen er elevens egen læringsmæssige udfordring, og den griber ind
i alle læringens forskellige aspekter (se artikel om læring
Modus januar 2012).
Et forsøg på at sætte øvningens elementer ind i læringens fire overordnede kategorier kunne se sådan ud:
kumulativ (mekanisk) læring; eleven lærer at spille
rigtige toner og rytmer.
assimilativ (tilføjende) læring; eleven får indsigt i
musikkens strukturer og bruger sin erhvervede viden/
kunnen.
marts 13 : modus

akkomodativ (overskridende) læring; eleven opnår
en dybere forståelse af musikken i forhold til historisk og
musikalsk kontekst samt mulighed for at kombinere sine
erfaringer.
transFormativ (ekspansiv) læring; eleven danner sit
eget musikalske udtryk og får en egentlig ”musikalsk
personlig stil”.
Da øvning er egenundervisning, har den sin egen didaktik. Det betyder, at eleven skal lære at planlægge sin
øvning på samme måde, som musiklæreren planlægger
sin undervisning. Harald Jørgensen fra Norges Musikkhøgskole har skrevet en bog med titlen ”Øving 19 råd til
sangere og instrumentalister ”hvor et af rådene lyder:
”Du er din egen lærer når du øver, og du må både planlægge, gennemføre og vurdere din øvning”. Se de 19 råd
på www.dmpf.dk under Modus, Artikelserien "Hvad er..?"

Karen spiller lige efter Amalie, og hun har spillet i 5
år. Hun starter timen med at undskylde, at hun ikke
har øvet så meget, da hun har haft mange lektier for.
Hun ”humper” sig igennem lektien, og hun undskylder endnu engang sin manglende forberedelse.

Karen er nået langt i sin musikalske kunnen og kan ikke
præstere et (for hende selv og læreren) tilfredsstillende
resultat uden en hel del forberedelse. I Karens tilfælde
er der tale om, at forberedelsen kræver en koncentreret
indsats. Karens præstation handler også om, hvordan
hun forløser musikken, samtidig med at stykkets karakter
er mere komplekst end Amalies.
Den tyske forsker Otto Friedrich Bollnow (1903-1991)
har den betragtning, at koncentration er en funktion af
øvning: Øvningen fører til øget koncertration og koncentrationsevnen er en kunnen, som bliver frembragt og
vedligeholdt af øvning.
Bollnow: “Man øver ikke bare med det mål for øje at
nå frem til en bestemt færdighed, men snarere for at nå
frem til en bestemt indre tilstand” (Ruud side 138 kap 7).
Hvis vi godtager dette udsagn, får dét at lære eleverne
øvningens kunst lige pludselig en anden betydning end
blot dét at kunne sin lektie. Musikken tilbyder på denne
måde eleven en mulighed for en tilfredsstillelse af selvet
i eksistensfilosofisk perspektiv.
modus: marts 13

Det betyder, at øvningen giver eleverne en unik mulighed
for at opnå meget mere end blot spillemæssige færdigheder. Som Bollnow påpeger, så giver fordybelsen, som er
en af øvningens væsentlige sider, en personlig tilfredsstillelse. Tilfredsstillelse befordrer frigivelse af belønningshormonet serotin. Man taler i den forbindelse om flow som
en slags lykketilstand, hvor alt går op i en højere enhed
og en tilstand, hvor man glemmer alt om tid og sted. For
at opnå flow skal aktiviteten have et klart og overskueligt
sigte. Det stiller læreren i en vigtig position i forhold til at
give eleven opgaver, der muliggør denne tilstand.

øvere er hjernegymnastik
– Når musikere øver sig, så træner de dybest
set bare deres hjerne. Vores forsøg forsøger at
besvare, hvordan man får mest ud af at øve sig,
fortæller Peter Vuust og fortsætter: Musikken har
givet mig den erkendelse, at man rent faktisk kan
lære noget, som man ikke troede, man kunne
lære. Der er mange, som kender til den følelse
af, at de ikke tror, de kan lære det eller blive lige
så gode som den og den musiker. Men når de så
står på toppen og kigger sig tilbage, så tænker
de: selvfølgelig. At blive en god musiker handler
også om inspiration og talent, men jeg tror, der
er mange unge musikere, som bliver stoppet af
sig selv rimeligt hurtigt. De mister lysten, fordi
de ikke tror, de kan blive gode til det. Det, der
virkeligt skiller fårene fra bukkene, er, om de er i
stand til at fokusere og overkomme de ting, som
får dem til at miste troen. […]
– Vi ved også, at hvis du øver dig rigtigt meget,
så bliver hjernebarken større i visse områder af
hjernen. Som kan betyde, at du bliver bedre
motorisk. Det giver ret god mening, hvis du
tænker på en klassisk koncertpianist, fortæller
Peter Vuust.
– Man skal huske, at disse tilsyneladende gavnlige effekter af musikalsk træning er relativt små.
Det skal ikke skal bruges som hovedargument
for at spille musik. Musik skal spilles og nydes for
musikkens egen skyld, slutter han.
http://gaffa.dk/artikel/36401
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At kunne noget er ikke det samme som at øve. Øvning implementerer
kunnen, man kan sige at første trin i øvningen er at kunne, det næste
trin er at øve for at få indsigt i stoffet, det musikalske udtryk kræver, at
man vover noget, satser sig selv. Øvningen forandrer os som udøvere,
netop som den der udfører det øvede”. (Even Ruud ”Musikken vårt nye
rusmiddel” 1983 kapitel 7).

Øvning er ikke et begreb der knytter sig til musik alene. Der
indgår øvning i al læring, for så vidt som øvning er det at
gentage og optimere færdigheder. Fra begynder til ekspert:

Som det ses af ovenstående, er det af stor betydning,
hvorledes læreren implementerer øvning i undervisningen, og hvilken tilgang læreren har til at undervise
overhovedet, da eleven i øvningen afspejler lærerens
undervisning – måske især metodik. Eleven lærer at lære
af læreren og imiterer bevidst og ubevidst denne. ■

dreyfus’ 5-trins ekspertmodel
Brødrene Hubert og Stuart Dreyfus udviklede i 1980'erne
en teori om intuitiv ekspertise. Teorien har haft stor gennemslagskraft som forklaring på, hvordan færdigheder
udvikles i 5 trin:

Er f a r i n

ge r

n
At a n v e

de

litteratur:

1. nYbegYnderen handler regelbaseret ud fra
fakta og karakteristika, der er kontekstuafhængige.

Mikkel Hvid
Intuitiv intelligens
http://www.folkeskolen.dk/28610/intuitiv-intelligens

2. den avancerede begynder benytter foruden
regler også kontekstafhængig personlig erfaring.

Sven-Erik Holgersen
Færdighedsdimensionen
http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/
institutfordidaktik/cursivskriftserie/Cursiv_7.pdf

3. den kompetente udøver har øget erfaring
og viden, som gør det muligt at planlægge og formulere mål. Udøverens adfærd bliver mere flydende
og bygger på involvering med omgivelserne.

Harald Jørgensen
Øving: 19 råd til sangere og instrumentalister.
Norges Musikkhøjskole 2001
Se de 19 råd på www.dmpf.dk under Modus,
Artikelserien "Hvad er..?"

4. den kYndige udøver træffer valg, der er
hinsides analytisk rationalitet.

Even Ruud
Musikken vårt nye rusmiddel (kapitel 7)
Norsk Musikforlag, 1983

5. eksperten tænker og handler intuitivt,
holistisk og synkront, som det kendes i udøvelsen
af håndværk, sport og musik.
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Er f a re n

n
At a n v e

de

Harald Jørgensen
Undervisning i øving. En innføring for
sang- og instrumentallærere
Norsk Musikforlag A/S, 2009
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Stemmen
Kan man lære at synge bare ved at læse en bog?

som instrumEnt
Dorte Sehested Brüel

NYHED

NYHED

Følg me

webshop d på
.ewh.dk

SKAt

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Skatten 2012
GENERELT
Årsopgørelsen fra SKAT kan ses i
skattemappen via www.skat.dk fra den
4. marts 2013. Fra denne dato er det
således muligt at oplyse nye tal eller
foretage ændringer for indkomståret
2012. Oplyser man nye tal eller foretager
ændringer inden den 15. marts 2013,
kan det nå at komme med i den første
årsopgørelse, der bliver udsendt.
I øvrigt bør alle tjekke, om oplysningerne
på årsopgørelsen er korrekte, da indbe
retningerne er baseret på oplysninger fra
tredjeparter, f.eks. arbejdsgivere og bank.
Selvstændigt erhvervsdrivende vil dog
modtage et brev med indberettede op
lysninger, hvorefter der er pligt til at af
give selvangivelse inden den 1. juli 2013.
I det følgende gennemgås kun hoved
reglerne for lønmodtagere, idet der
således ses bort fra honorarmodtagere
og selvstændigt erhvervsdrivende.
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FrADrAGSMULIGHEDEr
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig
indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/
aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige
omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og vedligeholde sine indtægter, som udgangspunkt fradragsberettigede. En naturlig betingelse er dog bl.a., at de samlede udgifter, man trækker fra, står i et rimeligt forhold til
indkomsten, og at der ved fradraget tages højde for, at
en del af omkostningen kan have et privat islæt.
For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der
være et naturligt element af privat benyttelse. For hver
udgiftsart er det en god ide selv at foretage en vurdering
af den private andel. Ved selv at have taget stilling til
den private andel – og dermed ikke fratrække denne –
tager man en stor del af brodden af den diskussion, der
ellers kan opstå med den lokale skatteforvaltning. For
lønmodtagere gælder endvidere det udgangspunkt, at
nedenstående udgifter kun kan fratrækkes i rubrik 29
under øvrige lønmodtagerudgifter efter reduktion af den
gældende bundgrænse på kr. 5.500.
UnDErvISnInGSMAtErIALEr
Undervisningsmaterialer (herunder cd´er, bånd, noder,
faglitteratur, tidsskrifter o.l.) kan fradrages med den
andel, der ikke er privat. I den forbindelse skal gøres opmærksom på, at udgifterne skal være nødvendige med
henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt.
EGnE InStrUMEntEr oG PC
tIL ErHErvSMÆSSIG BrUG
Er anskaffelsessummen kr. 12.300 eller derunder, kan
hele beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelsessummen over kr. 12.300, kan det anskaffede højst afskrives med 25%.
Nedenstående gives et eksempel, idet der er forudsat
en saldo overført fra 2011 på kr. 15.000, solgt et aktiv
(f.eks. et instrument) i 2012 for kr. 2.000 og købt et nyt
aktiv i 2012 for kr. 20.000.
marts 13 : modus

Saldoværdi 1/1 2012

15.000

- Salg i 2012

–2.000

+ Anskaffelser i 2012

20.000

= Afskrivningsgrundlag

33.000

Afskrivning, maks. 25%

–8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2012

24.750

Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag
for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og
umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen
af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte
have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel
foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med
reduktion af den private andel. Den private andel beror
på et konkret skøn.
Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter holder prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge
er dog undtaget.
Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel,
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages
hensyn til en eventuel privat andel.
ArBEjDSvÆrELSE I HjEMMEt
ELLEr øvELoKALE
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til undervisnings- eller øvelokale, kan der være mulighed for at
fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er
dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet
til privat benyttelse.

BEForDrInG MELLEM BoPÆL
oG ArBEjDSStED
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden
mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som
den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke
gives fradrag for de første 2 gange 12 km.
Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen
(jf. nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.

ligningsrådets satser for 2012:
0-24 km
25-120 km
over 120 km

Intet fradrag
2,10 kr. pr. km
1,05 kr. pr. km
(2,10 kr. i udkantskommuner)*

Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes på andre fradragsmuligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning til arbejdet. Eksempelvis fradrag for donationer til velgørende
organisationer, børne- og underholdsbidrag, tab på aktier
og investeringsforeningsbeviser, ejendomsværdiskat ved
boligkøb/salg osv.
Der kan endvidere henvises til SKAT´s hjemmeside
www.skat.dk, hvor man kan downloade diverse pjecer
og vejledninger. Endelig kan DMpF’s sekretariat naturligvis kontaktes for yderligere rådgivning.
God fornøjelse! ■
*Se mere på www.skat.dk

Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives
fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har
privat islæt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt
fradrag vil accepteres, såfremt indretningen forbedrer
ejendommens generelle værdi.
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til
leje, som en andel af den samlede husleje, el og varme.
Forholdet beregnes med samme brøk som lokalets
areal i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man
i eget hus eller ejerlejlighed, kan man efter samme
forholdsregning fratrække el og varme. Herudover er
der mulighed for at få et forholdsmæssigt nedslag i
ejendomsskatten.
modus: marts 13

Månedens citat:

“

Så længe man har hjertet
med og gør sig umage, skal
det nok gå alt sammen!
Jytte Abildstrøm
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tr-samling

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.
FOTOS: TORBEN GLARBO

TR-samling
2013

Over 100 tillidsrepræsentanter og suppleanter fra landets musikskoler
var samlet på Hotel Munkebjerg i Vejle 31. januar-1. februar 2013,
hvor FMM afholdt TR-samling med temaerne ”Arbejdsliv og -tid” med
særligt fokus på folkeskolereformen.
Første foredragsholder var Ulrik Blinkenberg, administrerende direktør
fra Institut for Fremtidsforskning. Han kiggede i krystalkuglen og lod os
alle forstå, at verden undergår en større og hurtigere forandring, end
vi måske regner med. Dette gælder både politisk, økonomisk og især
teknologisk. Eksempelvis vil den teknologiske udvikling gå hurtigere
og i langt højere grad præge vores arbejdsliv end udviklingen har vist
os i de seneste ti år. Samtidigt udtalte han, at der ikke er belæg for,
at mere undervisningstid til elever i folkeskolen betyder dygtigere
elever - jf. regeringens forslag til en folkeskolereform. Fremtidens
undervisningsformer vil medføre store forandringer.
Mikkel Mailand, FAOS, Københavns Universitet, gennemgik forløbet
omkring OK13 og Den Danske Model. Anders Petersen, kredsformand
for Kolding Lærerkreds, gennemgik erfaringerne med arbejdstiden i
folkeskolen og kommenterede folkeskolereformforslaget.
Formand Ole Helby orienterede om arbejdstidsprojektet med KL og
situationen omkring de igangværende overenskomstforhandlinger,
herunder udveksling af krav.
Folkeskolereform og musikskolens rolle (muligheder og udfordringer)
var naturligvis et varmt emne. Fokus var på påvirkningen af det politiske niveau, hvor organisationer, tillidsfolk og medlemmer allerede
er i fuld gang.
TR-samlingen bød også på foredrag af tidligere professor ved Arbejdsmiljøinstituttet, Tage Søndergaard Kristensen, om trivsel og produktivitet. Budskabet var at lægge mere vægt på den såkaldte ”sociale
kapital”, hvor vi gennem bedre trivsel på arbejdspladserne kan skabe
en dokumenterbart højere produktivitet – uden ekstra omkostninger.
Vi takker alle tillidsrepræsentanter og suppleanter for et par inspirerende dage. ■
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NY

– eleverne præsterer på et andet niveau …
TEKST & FOTO: MICHAEL TUNGELUND

Jeg er kommet på besøg på Ballerup Musikskole. For en
mindre revolution er efter sigende sket for musikskolen
lidt vest for København. Efter i 45 år at have henlagt al
undervisning til folkeskolernes lokaler er der nu skabt et
musikskolehus i midten af byen i 1200 m2 af en nedlagt
skole. Her er vægge revet ned og bygget op, og akustikere har været inddraget, så musikskolehuset nu består
af 29 lokaler i tre etager - indrettet til musikudøvelse.
Jeg møder musikskolens leder, Bjørn Holmegård, på
lærerværelset
det er blevet sejt at skulle hen til musikskolen
Bjørn fortæller:
”Det har altid været et ønske at skabe et musikmiljø,
som er vanskeligt at skabe, når eleverne ikke undervises
et fælles sted. Hvis man tidligere spurgte en af vore 2100
aktivitetselever om, hvor mange elever der gik på musikskolen, kunne svaret være: Tre; ham før mig, mig selv og
hende efter mig”. Eleverne mødte stort set ikke hinanden, med mindre de deltog i sammenspil og lignende.
Mange af eleverne kan have følt sig nørdede, anderledes
og alene med deres hobby. Nu får de en oplevelse af at
være en del af en helhed og en interesse som mange
deler – det er blevet sejt at skulle hen til musikskolen.
Det har været vigtigt, at huset kom til at fremstå topprofessionelt og dermed kunne sende et signal til såvel
elever, forældre og lærere om, at her arbejdes der seriøst.
Derfor er både undervisningslokaler, administrationslokaler, lærerværelse, køkken, gangarealer, undervisningsgrej
osv. helt i top.”
vi føler os respekteret
”Og lærerne er glade” fortsætter musikskolelederen,
”for de føler sig respekteret. De har jo higet efter respekt
i mange år, men ikke følt at de fik den. For de mødte på
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en arbejdsplads – folkeskolerne - hvor det var andre der
var prioriteret højere, hvor de følte sig som gæster. De
vidste ikke hvad de kom til – var instrumentariet til stede,
var det i orden, ville undervisningen blive forstyrret,
ville andre gøre hævd på lokalet, kunne man få lov at
kopiere sit materiale, havde der været temperatursænkning i vinterferien, så klaveret ikke længere stemte osv.?
Hvilke andre lønmodtagere må på den måde frygte, at
deres arbejdsredskaber ikke er til stede? De færreste
ville kunne magte en så usikker tilværelse. Vore APV’er
(arbejdspladsvurderinger, red.) havde i mange år afspejlet
utilfredshed med arbejdsmiljøet på skolerne. Jo mere
folkeskolerne blev presset på lokalerne, jo mere uønsket følte musikskolelærerne sig, og jo mere var de på
arbejde på andres præmisser.
Med det nye musikskolehus har piben fået en anden lyd.
Lærerne føler pludselig, at nogen har set, at de er værd
at ofre noget på – de føler sig respekteret.
Tankerne omkring et musikskolehus opstod i 2008, hvor
Ballerups kommunaldirektør, Anders Agger, tog de dårlige APV’er alvorligt og øjnede mulighederne i en centralisering og dannelse af et musisk miljø i kommunen.
I første omgang var det tidligere Ballerup Seminarium i
spil - et kæmpe sted med ufattelige muligheder, og vi
glædede os som små børn. Så kom recessionen med
elendig kommunal økonomi, og bukserne kunne ikke
holde i forhold til de store renoveringer, der var behov
for på seminariet. Skuffelsen var enorm, men kommunaldirektøren lovede, at det ikke skulle forpurre etableringen af et musikskolehus, hvilket holdt stik, da vi i 2011
påbegyndte processen her – lige ved siden af rådhuset.
Beliggenheden gør, at man kan gå hertil på 5 minutter fra stationen - uden at krydse en vej - tæt på Damgårdsparken, hvor der kan opsættes scener og afholdes
koncerter.”
marts 13 : modus

Attraktivt sted
”Økonomien har været begrænset,” siger Bjørn Holmegård. ”Der har derfor måttet prioriteres, og akustikken
har haft højeste prioritet. At kunne udøve musik i lokaler,
der befordrer musikken og ikke modarbejder den, har
været vigtigt, men er også en stor udgift.
Inventar og grej er tip top. Stort set alle møbler i huset er
prima, aflagte møbler fra rådhuset, som skulle ombygges, og da det er en kæmpe post at købe møbler, var det
særdeles heldigt, at vi kunne overtage dem.
Da processen har varet i over fem år, har vi brugt denne
tid til at indkøbe grej og instrumenter. Der måtte købes
nyt, da vi ikke kunne fjerne grejet fra folkeskolerne, hvor
der fortsat undervises. Havde processen været kortere,
havde vi aldrig kunnet ekvipere lokalerne. Til gengæld er
udstyret super lækkert.
Folkeskolerne frygter at vi med de nye lokaler ikke længere vil være synlige på skolerne, og vi er opmærksomme
på det. Det er en svær balance, men vilkårene er ikke de
samme på skolerne som på musikskolen, så det vil være
naturligt, at både lærere og elever ønsker, at undervisningen foregår i det nye hus. Da jeg var dreng, var jeg
meget misundelig på de kammerater, som havde et fællesskab ved at skulle til fodbold. Den følelse vil vi gerne
sprede på skolerne, når det rygtes, at vore elever glæder
sig til at komme hen på musikskolen.

musikskole, så også disse elever og deres lærere kan blive
en del af fællesskabet.
En egentlig koncertsal har der ikke kunnet findes, men der
er etableret en lydisoleret foldevæg mellem to lokaler. Når
den er trukket til side, kan der afholdes koncerter med 100
publikummer. Derudover har vi fået adgang til Baltoppen
– det store spillested i kommunen – hvor vi kan afholde et
antal koncerter pr. sæson. Ikke i musikskolehuset, men i
gåafstand derfra.”
Orkanens øje
Ballerup Musikskole var i mange år en lidt speciel musikskole.
Den startede som 13 musikskoler – en på hver folkeskole
- der ikke arbejdede sammen. Igennem årene lagdes flere
og flere sammen, og i mange år blev musikskolen ledet af
først fem, siden fire og til sidst tre ledere, indtil ”normaliseringen” i 1999. Fordelen ved opdeling i satellitter har
været, at lederne i højere grad kunne være tæt på elever
og lærere – dér, hvor det hele skete.

”Når man som leder sidder centralt i en stor kommune med
decentral undervisning, kan det være svært at have føling
med, hvad der sker, og hvordan skal man kunne lede en
flok og være rollemodel, hvis man ikke ser medarbejderne
i dagligdagen?
Med den nye placering kan jeg i dagligdagen mærke, hvad
det hele handler om. Jeg sidder nu midt i orkanens øje, idet
jeg insisterede på, at mit kontor skulle ligge ved siden af
Hele vores store danselærerværelset, og jeg møder hele tiden lærerne, som komafdeling befinder sig
mer forbi og stikker hovedet ind. Og
desværre stadig på
helt banalt: Det føles utroligt
folkeskoler ne.
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8 lækker indretning
Et samarbejde med Ballerup bibliotek gjorde det muligt
at etablere et nodebibliotek på lærerværelset. ”Vi har
gennem flere år overtaget aflagte – men absolut anvendelige - noder fra Ballerup Bibliotek, og haft dem liggende til senere anvendelse. Nu har to flexmedarbejdere
indtastet dem i vores administrationssystem, hvor lærerne
så kan søge dem. Der findes for tiden 2000 bøger, og der
indtastes løbende adskillige flere.
På lærerværelset er også opstillet et Kawai Anytimeklaver, som er et almindeligt akustisk klaver, men som
kan dæmpes og anvendes med brug af høretelefoner,
hvorved kollegaerne ikke forstyrres.
I alle lokaler er der opstillet computere, som lærerne kan
anvende i undervisningen. Computerne er koblet op på et
trådløst netværk, hvis hjerte er en server, hvor hver lærer
har en mappe, som kun den enkelte har kode til. Her kan
lægges undervisningsfiler og andet. Derudover er der en
fællesmappe på serveren. Denne mappe kan tilgås af alle
medarbejdere, som her kan udveksle filer og erfaringer.
Vi underviser også i computermusik. Dette foregår naturligt i lydstudiet, som er placeret op ad – og med vindue
ind til - et af de større sammenspilslokaler, så orkestre i alle
størrelser kan optages og mangfoldiggøres.”
Et klaverlaboratorium – med moderne el-klaverer - er der
også blevet plads til i erkendelse af, at det ofte er svært at
finde sammenspilsmuligheder for de mange tangentelever.
ejerskab til huset
Det var vigtigt, at lærerne fik ejerskab til huset og lokalerne, og faggrupperne har derfor besluttet, hvad der
skulle være i lokalerne, og hvordan de skulle indrettes. En
lille velkomstoverraskelse var det, at der hang fyrre kopper
i køkkenet med hver sin medarbejders navn på. En lille bagatel, men et signal: velkommen, nu er du kommet hjem.
”Musikskolerne har en tendens til at drukne i minuttælleri. Det nye hus har åbnet for mulighed for spontanitet
– at elever og lærere kan udnytte ledige lokaler, når den
spontane trang til musikudøvelse opstår – ikke kun når
den iflg. skemaet skal opstå. Lærerne har mulighed for at
dygtiggøre sig i lokalerne, bl.a. ved at spille sammen med
andre – også i konstellationer udenfor musikskolens regi,
når lokalerne er ledige.”
elevernes egen afdeling
Musikskolehuset rummer også en elevafdeling. ”En af
musikskolens visioner handler om, at vi gerne vil have, at
eleverne kommer til musikskolen - også når de ikke skal
undervises. At de kommer og spiller, synger, hygger og
laver lektier. Eleverne skal selv være med til at indrette og
hænge billeder op i de tre lokaler, som er til rådighed – 1
sammenspilslokale med PA og div. rytmisk grej, 1 lokale,
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hvor man med høretelefoner spiller sammen gennem en
fælles mixer og kan optage resultatet og tage det med
hjem på et SD-kort, og endelig et hyggerum med sofa,
lektielæsningsborde og bordfodbold. Eleverne har egen
adgangsbrik og kan komme og gå som de lyster. Det
er en stor succes, og eleverne har derigennem fundet
et fællesskab, der ikke tidligere er set i musikskolen. En
facebookgruppe for elever, der har bestilt adgangsbrik,
har de hurtigt oprettet. Jeg tror på, at der nu er basis
for at etablere det elevråd, der aldrig tidligere har været
muligt.”, slutter Bjørn Holmegård.
På lærerværelset dropper nogle lærere ind. De fortæller
alle begejstret om deres hus:
carsten Henriksen, slagtøj:
”Jeg har mødt flere kollegaer på en dag i musikskolehuset, end jeg har gjort på folkeskolerne i alle mine år i
musikskolen.”
Hans axelsen, saxofon, klarinet og musikteori:
”Jeg oplever, at der opstår ideer nu som ikke opstod, da
lærerne ikke mødte hinanden. Nu opstår nye ting og projekter på kryds og tværs. For de mindre elever er det fedt
at være, hvor de større elever er – at kunne se op til dem,
at se rollemodeller, som de ikke så før og blive inspireret.
Det kan blive sejt og stort at opleve, at andre deler min
interesse og ser, hvad det kan blive til. Der skabes en
masse forbindelser her, som ikke opstod før.
Og så er det godt at
have administrationen og ledelsen tæt
på sig i dagligdagen
og opleve, at musikskolen er et fælles
projekt. Man får lyst
til at komme lidt før
og møde lederen –
Hans Axelsen
lige få en kop kaffe
og runde ideer af.
I 1600-tallet var det vigtigt at bygge slotte til kongen
- det kom der en vis respekt af. Sådan signalerer rammerne, at vi er seriøse. Blikket i elevernes øjne er ændret.
De kan se, at vi er mere stolte af vores fag, og elevernes
niveau er højnet.
Vores leder har virkelig knoklet for dette projekt, og han
har lyttet til vore ønsker om, hvad vi havde brug for af instrumenter og computere. Nu har jeg f.eks. fået et klaver,
hvor vi kan optage og afspille tingene, og det betyder,
at jeg bl.a. kan indspille en rundgang, som vi kan spille
til. Det giver muligheder og større forståelse for tingene.
Nodetavlerne i alle rummene gør en stor forskel, selvom
det kan synes som en lille ting. Alting har været i orden
fra starten – ud i detaljen. Bjørn har virkelig præsteret et
imponerende arbejde.”
marts 13 : modus

katrine scHÄFer dinsen, rytmik:
”Det er enkelt og indlysende hvor vigtigt det er, at have
et tilhørsforhold. Det lyder næsten banalt, men hvor er
det bare dejligt at være her. Det er vores sted, rammerne
er indrettet til det vi skal, når man tager imod sine elever.
Man er stolt over at tage imod dem, stolt over at have et
sted som dette, som sætter en masse ting i gang.
Stedet har jo en kolossal positiv effektiv. En glad lærer
har mere overskud til at undervise og møde eleverne og
forældrene.
Tidligere i musikskolen, havde jeg godt nok et rum, et
gammelt – ja, hvad var det egentlig – ikke noget rytmikrum. Der sker noget med en, når man kommer ind i rum
indrettet til formålet, med grej og instrumenter, der er
inspirerer til musik og leg.
Her har vi fået faglokaler, der er indrettet til det enkelte
fag. Det er enormt dejligt at være sammen og se kollegaerne. Det betyder utroligt meget for samarbejdet
IKKE at se hinanden fysisk til daglig. Når man så endelig
skal arbejde sammen, skal man først bruge megen tid
på at spore sig ind på hinanden, når man ikke er særlig
bekendt med hinanden. Derudover er faglig sparring jo
yderst vigtig - uanset branche.
Rummet forstærker ens faglighed, når det er indrettet
professionelt. En følelse af, at DET her er min arbejdsplads, har jeg ikke haft før som noget selvfølgeligt. Det
var faktisk LIGE før jeg kneb en tåre, da jeg fik et krus
med mit navn på!

"Jeg ﬁk et krus med mit navn på ..."

Vi har ikke tidligere været vant til , at gulvene var rene.
Det er de i vores nye hus. At den slags basale ting er i
orden, frigiver en masse energi til det det handler om –
at undervise. Jeg oplever en helt anderledes kvalitet nu
- hold op, hvor det løfter sig.
Der er købt en masse undervisningsmateriale ind, motoriske legeredskaber, som kan udfordre og underbygge de
musikalske lege, vi laver. Det betyder meget. Dermed kan
vi tilbyde noget helt andet, end vi kunne før.”
Helene armFelt, sanglærer:
”Jeg har en ung elev. Tidligere var hun meget modvillig
overfor at prøve de ting af, som jeg bad hende om. Efter
at vi er kommet her, hvor der signaleres meget mere
professionalisme, er hun gået decideret positivt med på
ideerne. Hun lever sig helt anderledes ind i det, giver
modus: marts 13

”Det nye hus er bedre,
større og mere åbent.
Før blev jeg undervist i
et lille lokale med
mørke vægge.”
AMALIE, SANGELEV

Amalie og Helene i sang-spejlet

sig hen og præsterer ganske enkelt på et andet niveau.
Det er bare en af de ting, som er bemærkelsesværdige
ved elevernes tilgang til tingene i det nye hus. At vi så
kan afspille musik via computeren gennem PA-anlægget
løfter en del af sangundervisningen, så eleverne kan give
den meget mere gas.
Jeg har tonsvis af materialer derhjemme og kan ikke
slæbe alt med på arbejde. Nu har vi fået arkiver til tingene og plads på computeren til filer og andet.”
kunderne
Jeg tager en rundtur i musikskolehuset og imponeres
over hver eneste lokale jeg forevises.
På første sal møder jeg en forælder, som venter udenfor
sin datters undervisningslokale:
”Det er bare så lækkert at sidde i et hyggeligt og velindrettet miljø og kunne høre aktiviteterne og de forskellige
typer musik fra de mange lokaler. Det er inspirerende og
smittende, og så er det lækkert med sofaer på gangene.”
Bjørn tilføjer, at det netop har været afgørende, at der
ikke blev lydgennemtrængning mellem lokalerne, men
at man gerne på gangene skulle kunne fornemme det
kreative miljø i lokalerne.
dorte - mor til laura (sangelev):
”Her er indbydende og tingene fungerer. På det tidligere
undervisningssted var du aldrig helt sikker på, om klaveret nu også var der, eller du skulle i et andet lokale. Det
er jo ikke optimalt for den elev, som både har øvet sig og
glædet sig til at vise det. Det ville man jo heller ikke byde
voksne.
Min anden datter spiller klaver på en af skolerne. Hun
glæder sig helt vildt til at blive så gammel, så hun selv
kan køre til musikskolehuset med de bedre forhold og
kunne sidde i de nye lokaler ved nye instrumenter.
Det er fedt som forælder at være her - særdeles indbydende. Jeg tror, engagementet bliver større, her hvor
tingene bare fungerer hundrede procent!” ■
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Man tager en håndfuld dygtige musikere, en musikskole, en million kroner, en stor portion
interesserede skoleklasser, ryster hele posen sammen … og vupti, har man en musikpædagogisk succes. Det har de erfaret på Københavns Kommunes Musikskole. Her startede “Klasseprojekt” i 2003, som et gratis tilbud til alle folkeskoler i kommunen. Initiativet kører nu på
tiende år takket være en øremærket bevilling fra kommunalbestyrelsen.

Af Kirsten
Brunbech
FOTOS:
ERIK NORSKER
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Et gjaldende signal fra en trækbasun runger i Kalvehallen
i Kødbyen. I den smukt restaurerede hal holder Københavns Kommunes Musikskole til, og denne tidlige onsdag
formiddag er 2. klasse fra Holbergskolen på besøg
sammen med to lærere. Både børn og voksne reagerer
straks på hornets kalden og rejser sig fra foyerens stole.
Basunen signalerer, at pausen er slut, og at musikundervisningen nu fortsætter i det store musiklokale, hvor
tre musikskolelærere, som spiller på kontrabas, obo og
trækbasun, er i gang med ”Klasseprojekt”.
24 skoleklasser i København kan hvert år nyde godt af
tilbuddet om tre dages intensiv musikundervisning på
Musikskolen. Og folkeskolerne tager begejstret imod det.
En vitaminindsprøjtning for både elever og lærere – eller som nogle lærere har udtrykt det: ”Det er så rart at
komme her. Vi får de fleste af trinmålene opfyldt på de
tre dage, hvor børnene både komponerer, er aktivt udøvende og aktivt lyttende”.
Musikskolelærerne kommer som musikere med deres professionalisme, så det bliver et møde mellem den kunstneriske verden og den pædagogiske verden. Og det gør
indtryk på børnene at høre levende musik på nært hold.
Musikskolen udbyder tolv forskellige projekter, som skolerne kan vælge mellem. I dag handler det om ”Hverdagens lyde”. Kontrabaslærer Karen Wetke sporer børnene
ind på emnet og spørger dem, hvor man kan høre musik
i hverdagen. ”På en Boomblaster, en iPod nano, en
MP3-afspiller, en computer og i fjernsynet”, kommer det
prompte fra børnene. ”Ja, og kan der også være musik
udenfor”, spørger Karen. ”Ja, fuglene synger”, råber en
pige og glemmer helt, at man skal række hånden op.
Da de tre musikere har præsenteret deres instrumenter
og spillet lidt for eleverne, er det tid til at rulle en stor
marts 13 : modus

Musikskoleleder Ebbe Lund Nielsen

tv-skærm frem og se et minut af en Tom & Jerry-tegnefilm. Det lille klip er fyldt med lydeffekter og musik. Og
da klippet bliver vist igen – denne gang uden lyd, er alle
enige om, at det er ret kedeligt uden musik. Tredje gang,
klippet vises, er det de tre musikskolelærere, der leverer
lydeffekter og underlægningsmusik på obo, basun og
kontrabas, og alle børn synes, at det er sjovt og meget
bedre med levende musik. Karen benytter situationen til
at reklamere for den levende musik:
”Ja, når musikken er tæt på, med levende mennesker, så
giver det en større oplevelse. Så hver gang, I har chancen
for at høre levende musik, så gør det!”
Obolærer Eva Holck forklarer børnene, at oboens mundstykke af bambus kan sættes i svingninger, så det giver
vibrationer, der får hele oboen til at svinge med og give
”obolyd”. Og trækbasunlærer Gustav Rasmussen fortæller, at på hans instrument er det læberne, der laver de
forskellige lyde.
”På bassen er det nemmere at se vibrationerne. Se, det
er strengen, der vibrerer. Bag ved strengen er der en stor
kasse. Det er ligesom en højtaler. Luften kommer ind i
kassen og vibrerer. Det er det, der giver lyden”, forklarer
Karen om sit instrument.
Så bliver eleverne delt i tre grupper. Nu er det deres tur
til at lave underlægningslyd til Tom & Jerry ved hjælp af
diverse percussion-instrumenter, gryder, pander og koste.
De to af grupperne går ind i andre lokaler for at spille,
og Eva bliver tilbage med en lille gruppe på fem børn.
”Luk øjnene. Nu er filmen inde i hovedet. Kan I se det
for jer?”, spørger hun eleverne. ”Ja, musen stikker
hovedet op af hullet. Så kaster den to æg. Så kommer
der et pift, og så kommer der flere æg”. Børnene har en
modus: marts 13

forbavsende god hukommelse og kan huske mange små
detaljer, som de nu skal forsøge at sætte lyd på.
Bagefter mødes grupperne igen for at spille deres lydeffekter for hinanden, mens filmen bliver vist uden lyd.
Børnene er dybt koncentrerede og går til opgaven med
stor indlevelse.
politikerne sender penge
Inde på sit kontor sidder musikskolens leder, Ebbe Lund
Nielsen. Han fortæller med glæde og stolthed om musikskolens Klasseprojekt: ”Vi får en unik mulighed for at
komme i kontakt med samtlige børn i kommunen gennem dette projekt. Over en treårsperiode kan vi nå rundt
til alle 72 skoler, da vi udbyder 24 hold om året.
Vi vil gerne udvikle os, så vi bibeholder noget, men tager
også nye ting ind. Og vi forsøger at have en balance
mellem rytmisk og klassisk. Undersøgelser viser stort set
på alle parametre, at brugerne er tilfredse. Skolelærerne
bliver til en vis grad medinddraget, men kan også have
stor glæde af at være på sidelinjen og få mulighed for
at observere eleverne i nye situationer. Mange børn viser
helt nye sider af sig selv, når de kommer her hos os”.
Oprindelig blev Musikskolen inspireret af Billedskolen,
der havde startet klasseprojekt-konceptet. Musikskolen
havde problemer med meget lange ventelister, og Ebbe
Lund Nielsen talte med bestyrelsen om, hvad man kunne
gøre ved det. Københavns Kommunes Musikskole ligger
på en ottendedel af landsgennemsnittet i tilskud, set i
forhold til indbyggertallet. Som kompensation ville man
lave noget, så flere kom i berøring med musikskolen.
”Så kom politikerne selv med forslaget om, at vi skulle
lave klasseprojekter. ”Fint”, sagde jeg. ”Det gør vi, hvis I
sender nogle penge!” – Og det gjorde de så”.
8
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8 musikskoleundervisning i aktivitetstimerne
I forbindelse med den nye folkeskolelov kunne man
sagtens forestille sig at Klasseprojekt kunne lægges ind i
folkeskolens undervisning, mener Ebbe Lund Nielsen:
”Det er jo gratis, og det er hele klasser, vi tager hånd om”.
Han har også et håb om, at man ligesom i Sverige vil tillade decideret musikskoleundervisning i skoletiden, selvom
det indbefatter brugerbetaling. Så kunne det foregå i
aktivitetstimerne for de elever, der havde meldt sig til det.
”Man kunne også vælge at omstrukturere det, så musikskolelæreren kommer ind på lige fod med en folkeskolelærer eller pædagog. Skolen har jo mulighed for at
invitere eksterne eksperter ind. Når man for eksempel
skal lave teater eller lignende, inviterer man tit fagpersoner ind.
Jeg tror, vores opgave er at gøre os så attraktive som
overhovedet muligt, så man på skolerne kan se en fordel
i at samarbejde med os”, siger han og tilføjer, at den
enkelte skole kan vælge at tilbyde noget ekstra og på
den måde tiltrække elever. Rådmandsgades Skole er et
godt eksempel. Her har man brugt ekstra ressourcer på
musikken, som man prioriterer meget højt: ”Vi har en
filialskole derovre. Et antal af vores lærere underviser dér.
Og skolen betaler af egen lomme for kompagnonundervisning til samtlige børnehaveklasser”.

klasseproJekt pÅ købenHavns
kommunes musikskole
er et gratis tilbud til alle kommunens 1.-6. klasser om tre intensive dage i musikkens verden.
Deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger.
Det anbefales at lade klassen ledsage af to
voksne - det behøver ikke være musiklærere.
I løbet af skoleåret får 24 klasser mulighed
for at opleve ét af Musikskolens 12 forskellige projekter.
Musikskolen har sammensat lærerteams med
to-tre musikskolelærere.
Undervisningen foregår på Musikskolen onsdag, torsdag og fredag kl. 9-13 i samme uge.
Projektet finansieres af en øremærket pulje
fra kommunalbestyrelsen på omkring en million kroner årligt.
Lektor Dorthe Carlsen og lektor Else Marie
Okkels fra University College Syddanmark
har i 2010 udarbejdet en evalueringsrapport
med henblik på en fortsat udvikling af projektet.
Dan Johnsen er ansat som projektkoordinator
på ”Klasseprojekt”

22

marts 13 : modus

?

præstationsangst
Da eleverne og lærerne fra Holbergskolen kommer igen
næste dag, fortæller den ene lærer, at hun har følt sig
meget inspireret af undervisningen: ”Da jeg gik hjem i
går, var jeg i så godt humør resten af dagen”, siger hun
smilende. ”Ja”, supplerer hendes kollega; ”det var dejligt
at se børnene udfolde sig og at kunne observere uden
at have rollen som den, der skulle disciplinere og være
skrap”.
I dag skal børnene prøve at spille på en lille børnekontrabas, en ventilbasun, som er nemmere at spille på for små
børnearme end en lang trækbasun og en børneobo lavet
af kunststof, så den ikke er for tung. Forventningens
glæde lyser ud af øjnene på de fleste. Men der er også en,
som får lidt præstationsangst, da han skal prøve kontrabassen. ”Nej, jeg har ikke lyst”, udbryder han med fast
stemme.
Men Karen siger: ”Jeg synes, du skal gøre det, for det
er så sjældent, man får chancen for at prøve sådan et
instrument”. Drengen tager forsigtigt fat i buen og stryger
henover en streng. Den smukke dybe klang, der vibrerer
fra bassen, opildner ham. ”Kan du mærke, man får gode
kræfter i fingrene af at spille bas”, siger Karen. Og snart
har han glemt alle forbehold og filer løs på instrumentet.
børneorkester og soundpainting
”Nu skal vi spille i et stort orkester og lave lyd til tegnefilmen”, siger Gustav til børnene. Foran dem er et hav af
instrumenter stillet op; basuner, xylofoner, congas, fløjter,
tamburiner, en børnebas og en børneobo. Det er rent slaraffenland og kræver meget selvdisciplin at styre trangen
til at kaste sig over instrumenterne.
På pædagogisk vis forklarer Gustav: ”Det er vigtigt, at der
er mange forskellige lyde. Det giver flot orkesterlyd. Så det
er kedeligt, hvis vi alle spiller det samme. Husk, alle instrumenter er lige vigtige!” Derefter får børnene lov at vælge
instrument efter tur i den rækkefølge, de har fødselsdag.
Det går meget godt indtil en lille ”november”-dreng er
ved at bryde i gråd, fordi alle fire basuner for længst er
taget, da det endelig bliver hans tur. Musikskolelærerne
forbarmer sig over ham, og fra depotet bliver der hentet
en flot, skinnende basun, som han må spille på.
Inden orkesteret går i gang, siger Karen: ”Noget af det
vigtigste i et orkester er ikke at spille – men at være stille,
når man skal”.
Gustav lærer børnene fire forskellige håndtegn, som han
bruger til at styre orkesteret med; et tegn, når man skal
spille, et tegn til korte toner, et tegn til en bestemt rytmefigur og et tegn til lange toner.
”Det vigtigste er at lytte til de andre”, forklarer han, ”så
hvis man ikke kan høre de andre, må man skrue ned for
sin egen lyd”.
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Lærerne: Gustav Rasmussen,
Eva

Holck og Karen Wetke.

Med stor myndighed stiller han sig op foran sit orkester og
insisterer på at få alle deltageres fulde opmærksomhed. Et
par af børnene er lidt ukoncentrerede. Dirigenten afbryder
orkesteret og henvender sig til to xylofonspillende drenge:
”Elias og Rasmus, I spiller nogle gange, når jeg ikke peger
på jer, er der mon noget galt med mine arme!” Efter kort
tid retter alle orkestermedlemmer ind og følger dirigentens anvisninger med dyb koncentration. I rummet opstår
der en magisk følelse af fællesskab og musisk samhørighed; alle har fuldt fokus på det fælles produkt.
Gustav arbejder til daglig med soundpainting med voksenorkestre. Det er et direktions-tegnsprog, som er udviklet
af Walter Thompson fra New York. Under struktureret improvisation og spontane kompositioner kan dirigenten ved
hjælp af en række forskellige håndtegn styre sit orkester
og få musikerne til at spille sammen med stor lydhørhed
og præcision. Gustav bruger soundpainting i en forenklet
udgave med børn, der aldrig har spillet sammen før.
kaosangst
Ebbe Lund Nielsen fortæller, at klasseprojekterne plejer at
slutte med en lille koncert, hvor forældre og kammerater
kan komme og høre eleverne spille.
”Vi kan mærke på folkeskolelærerne, at det er overraskende for dem, hvordan vi starter et sted og lader kaos
herske – for så til sidst at samle det hele i en koncert. De
er vant til, at det skal være meget planlagt og struktureret. Det er altid sjovt, når kulturer mødes og støder sammen. Vi er jo som musikere vant til, at alting kan være
opløst i atomer i en periode under forløbet, for så til sidst
at samle sig og falde på plads. Det kan være en øjenåbner for lærerne at se os arbejde - at vi instinktivt ved, at
tingene nok skal falde på plads og lykkes”.
Efter tre dages intensivt Klasseprojekt får børnene altid
lejlighed til en mundtlig evaluering. Musikskolelederen
fortæller om en lille pige fra 2. klasse, som sagde, at der
havde været to gode ting og én dårlig.
”Nå, hvad var det”, spurgte læreren.
”I onsdags var jeg der, i går var jeg syg, og i dag var jeg
der!” ■
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Udgivelser
mmbyg sangbogen
– sange fra musikteoriens univers
9 musikteoretiske sange, med og uden vokal.
Materialet er udarbejdet på baggrund af
forfatterens uddannelse som "Music Mind
Games Teacher Trainer” hos skaberen af
”Music Mind Games (MMG)”, Michiko Yurko,
samt en idé om, at man ”ligeså godt kan
synge om hørelære og musikteori, som man
kan spille spil.”

kurser og bruger MMG som supplement i
undervisningen.
”Håbet er, at denne bogs supplerende numre
vil understøtte indlæringen, og at eleverne
ikke kan lade være med at synge disse sange,
som hjælper dem med at huske!”
målgrupper: SSB-undervisning, børnekor,
instrumentalundervisning, musikteori mv.

Udover at bringe musikken ind i MMG, lægges der vægt på at udforske kroppen musikalsk, da indlæring formodes styrket gennem
bevægelse.

Forfatter: Gitte Chen

mmbyg sangbogen henvender sig primært
til musiklærere, der har deltaget i MMG-

Forlag: Book on Demand
www.gittechren.com

Bog med cd,
pris: kr. 299,-

DJ

Helt klart
– mere hiphop i skolen
Hiphop-grundbog til alle musiklærere.
Bogen indeholder ti nye hiphop-sange, lige til
at ”trykke af” og kaste håndtegn til!
Beats, funky moves samt opgaver til produktion af elevernes egne hiphophits og tekster.
En historisk gennemgang af genrens grundelementer og store navne, samt tips om brug
af YouTube/kamera/mobiltelefoner/tuscher
og dansesko.

målgruppe: 9-15 år; musikskole/obligatorisk
musikundervisning/SFO mv.
Forfatter: Bjarne List Nissen
illustrationer: Mads Haystrup
Bog (134 sider) med cd
pris: kr. 240,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

det det det Handler om
En sangbog for både sangeren og sanglæreren, med noder og tekster til 12 originale,
dansksprogede jazznumre.
Materialet indeholder desuden:
• Et forord til hver sang
• Inputs til historiefortælling
• Fokus på arbejdet med sangerens
personlige lyd
• Anvisninger til, hvordan man kommer
i gang med improvisation
• Skalaer, akkord- og melodibevidsthed
i forhold til parafrasering
• 2 cd´ er med 12 lytte-versioner
+ 12 singback-versioner af sangene
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Forfatter: Helle Henning
grafik: Ulla Holger
Bog (46 sider), med spiralryg
pris: kr. 199,- (+ porto)
Forlag: SMKS
salg:
www.hellehenning.dk/sangbog
og
www.saxo.dk
DJ
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Gå foråret i møde med ...

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

Fløjtebogen 2

Folkeskolens MusiklærerForening

Grete Granerud

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

Fløjtebogen 3

FOLKESKOLENS MUSIKLÆRERFORENING

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

Tlf. 97 12 94 52 • Fax 97 12 94 55

www.dansksang.dk • master@dansksang.dk

KUrSEr
på Rebild Vandrerhjem, Nordjylland
Music Mind Games giver dig et inspirerende og
gennemarbejdet værktøj til at supplere din undervisning med musikteori og hørelære via leg og spil.
12 timers kursus: 7.-8. juni 2013
unit 1: 1.-2. november 2013
og 23.-25. januar 2014
12 timers kursus: 23.-24. maj 2014
Se mere om kursusbeskrivelser og priser på:
www.musicmindgames.blogspot.dk
tilmelding:
musicmindgames@gmail.com / 2972 5213
music mind games teacher trainers:
Inge Brink Nielsen, Carsten Viuf og Gitte Chren

NIVEAU 1 & 2
5-dages sommerkursus i Estill Modellen
STED: Verdenskulturcentret, Nørre Alle, København
TID: Søndag d. 30/6 – Torsdag d. 4/7 2013
PRIS: kun: 4.700 kr. (incl. kursus, 2 bøger + kaffe/the og snack)
Den anerkendte amerikanske sangforsker, Jo Estill,
har forsket i stemmen i mere end 30 år og metoden er
spændende for alle, der ønsker at udvikle stemmen.
“Er du træt i stemmen”
– “Mangler du power og flere farver”?
På dette kursus arbejder vi med konkrete stemmeøvelser
og 6 stemmekvaliteter, Tale, Falset, Sob, Twang, Belting og
Opera. Kurset vil veksle mellem teori, praksis og videoer
samt ”Open Session”. Kurset henvender sig til sangere,
musiklærere, korledere, skuespillere, logopæder, m.v.
DEADLINE: 1. april, 2013
TILMELDING: Dorte Hyldstrup: Tlf. 26415382/
evt@dortehyldstrup.dk
UNDERVISERE: Danske EVT -lærere,
Dorte Hyldstrup og Helga Westmark
Læs om Jo Estill og Estill-kurser på

www.estillvoice.com

musik før ni afholder:

KUrSUS MED SoILI PErKIÖ (FInLAnD)
oG GEnErALForSAMLInG,
21.-22. MArtS 2013
på DEt jySKE MUSIKKonSErvAtorIUM, Aarhus
torSDAG DEn 21. MArtS 2013 afholdes
Kursus med SoILI PErKIÖ kl. 10.00-16.00
FrEDAG DEn 22. MArtS 2013 afholdes
GEnErALForSAMLInG kl. 9.30-10.30
& Kursus med SoILI PErKIÖ kl. 11.00-15.00

kurset ”Music, Movement and Creativity in Childrens´ Songs and Games” arrangeres
i samarbejde med det Jyske musikkonservatorium.
kursusbeskrivelse, priser og tilmelding se www.musikforni.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Sygdom
og opsigelse
En ny dom fra Østre Landsret fastslår, at man ved en
sygemelding pga. stress og depression ikke blot kan
afskedige en ansat, når der er udsigt til, at vedkommende kommer tilbage inden for en overskuelig fremtid,
og den ansatte har en lægeerklæring herom. Dette er
på trods af en meget stor driftsmæssig belastning for
arbejdspladsen.
Dommen omhandler en yngre advokat, der blev sygemeldt pga. stress og depression og måtte lade sig
indlægge på et sygehus. Advokaten fik en lægeerklæring
(varighedsattest), hvoraf det fremgik, at han kunne vende
tilbage til arbejdet to måneder senere, dog på nedsat tid
i de første uger. Alligevel valgte arbejdsgiveren at fyre
ham, idet arbejdsgiveren mente, at hensynet til driften
vejede tungest. Retten fastslog imidlertid, at fyringen
ikke var rimeligt begrundet, hvilket i særlig grad skyldtes
indholdet af lægeerklæringen.
Herved er dommen et udtryk for, at man som arbejdsgiver, på trods af store driftsmæssige belastninger, er
forpligtet til at have tålmodighed, og at stress og depression skal tages lige så alvorligt som fysiske lidelser.
Hvilke kriterier skal der lægges vægt på?
Selvom sygdom er lovligt forfald, er det som udgangspunkt tilladt at opsige en ansat pga. sygdom, hvis
opsigelsen efter en konkret og individuel vurdering kan
betragtes som rimelig. Ved en rimelighedsvurdering skal
der ske en afvejning af hensynet til henholdsvis den syge
og arbejdspladsen.
modus: marts 13

ved afvejningen skal der bl.a. tages
udgangspunkt i følgende forhold:
sYgdommens varigHed
120 dages-reglen er afskaffet på det offentlige
område, men den kan stadig give et pejlemærke om,
hvornår en opsigelse pga. sygdom begynder at blive
rimelig.
arbeJdspladsens størrelse
En mindre kommune og musikskole er som udgangspunkt mere sårbar overfor sygdom end en stor. Derfor
kan en mindre kommune/musikskole som udgangspunkt tage skridt til opsigelse af en syg medarbejder
på et tidligere tidspunkt end en stor.
den ansattes erstatteligHed
En specialiseret ansat kan være vanskelig at erstatte
med en vikar. Derfor kan det være rimeligt, at arbejdsgiveren tidligere tager skridt til opsigelse af en
specialist end en generalist.

derudover vil rimelighedsvurderingen
afhænge af følgende forhold:
• Den konkrete driftsmæssige belastning for
arbejdspladsen
• årsagen til sygdommen (der må tåles mere
ved en arbejdsbetinget sygdom)
• Sygdomsperioder i øvrigt (f.eks. mange korte
og udokumenterede sygdomsperioder)
• Udsigten til raskmelding (er der eller er der
ikke udsigt til raskmelding)

Spørgsmål om sygdom og opsigelse
kan rettes til DMpF’s sekretariat. ■
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“Bliver skoledagen
længere, vil jeg
ikke have energi
til mine fritidsaktiviteter”

“Vi skal bevare
fleksibiliteten i
børnenes fritid”
r
Christian Kraglund, klaverlære
og udviklingsrådsformand på
Aarhus Musikskole
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Dansk Musikpædagogisk Forening, Nørrebrogade 45 A 3. tv., 2200 København N

og
Alexander Damsgaard, 13. år
elev på Aarhus Musikskole

www.huskmusikskolen.dk
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