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Kære læser.

”Det er svært at spå – især om fremtiden…”
Et af de store spørgsmål, som i denne brydningstid op-
tager tankerne hos landets musikpædagoger, er: ”Hvor-
dan bliver den nye virkelighed for mig, mine elever og 
mit fag, når regeringen gennemfører sine planer om en 
længere skoledag?”
Mange kolleger ser med bekymrede miner på de mu-
lige problemer omkring eksempelvis skemalægning og 
lokalemangel.
MODUS vil i dette og to følgende numre adressere disse 
udfordringer, og fokusere på nogle af de spændende nye 

muligheder, der åbner sig for musikskolen; det gensidigt 
forpligtende samarbejde imellem folkeskole og musik-
skole, den understøttende undervisning, muligheden for 
oprettelse af musikklasser samt talentundervisning, osv.
I løbet af disse tre numre vil vi forsøge at formidle musik-
skoleområdets reaktion på forliget og prøve at indkredse, 
hvor den kommende folkeskolelov kan give gode frem-
tidsmuligheder – og samtidig problematisere nogle af de 
mindre heldige effekter af reformen.
Vi har bedt en række fagfolk og beslutningstagere 
komme med deres kommentarer til den nye folkesko-

lelov; politikere, organisationer, centralt placerede i 
kommunerne, musikskoleledere, tillidsfolk og musiksko-
lelærere. 
Vi opfordrer hele musikskoleområdet til at gøre sin 
indflydelse gældende; for eksempel ved påvirkning af 
den politiske dagsorden i forbindelse med det snarlige 
kommunalvalg. 
Overskriften må være tæt samarbejde og erfaringsud-
veksling i dialog med alle aktører på området.
Redaktionen har opstillet seks hovedtemaer for debatten 
– se venligst side 4 - og ønsker også at behandle disse 
supplerende emner:

•   Hvordan kan musikskolelederne inddrage medarbej-
derne i reformarbejdet?

•   Vil reformen styrke musikkens position i folkeskolen?
•   Hvor stor betydning får ”den gensidige forpligtelse”?
•   Hvem kan beskrive musikskoleområdets behov for 

flere midler?
•   Kan et øget samarbejde resultere i et mere varieret 

undervisningstilbud? ■

Med faglig hilsen
Dan Johnsen 
redaktør 
MODUS

Dan JohnsenLeder

Husk at skrive & indsende læserbreve - redaktio-
nen har brug for en opmærksom læserskare, som 
løbende gør opmærksom på fagets glæder og 
sorger samt dagligdagens sejre og problemer!

Den ny 
virkeligheD

Musikskoleområdet har den store fordel 
frem for andre fritidstilbud, at der allerede 
i dag eksisterer mange gode eksempler på 
samarbejde…”

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini
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Temaer

Redaktionen har opstillet seks temaer for 
debatten. Indholdet i dette blad tager 
afsæt i disse temaer:
1       Hvad betyder de nye rammer for musikskolerne – og hvordan udfyldes de? 

Understøttende undervisning/undervisningspligtige timer i musikskolen.

2       Hvem bestemmer/hvor ligger beslutningerne? 
Hvem implementerer samarbejdet?

3       Hvilke initiativer kan og skal tages nu – og lidt senere?  
Deltagelse i kommunale samarbejdsudvalg      
Opmærksomhed omkring musikskolelærernes høje uddannelsesniveau 
Opmærksomhed omkring musikskolelærerne som kommunalt ansatte.

4       Økonomi: 
Hvem betaler for samarbejdet? 
Undgå ”økonomisk kannibalisme” 
Er der tilstrækkelige ressourcer til at implementere samarbejdet? 
Elevbetaling.

5       Hvordan kan samarbejdet konkret udfolde sig? 
Fagligheden 
Valgfag i musik 
Musikklasser? 
Talentklasse/eliteklasse.

6       Logistik: 
Lokaler 
Instrumentarier 
Skemaer 
Musikskoleledernes forventede større arbejdsbyrde.

Se mere om folkeskolereformen på 
http://www.dmpf.dk/musikpolitisk-fokus/folkeskolereform-.aspx



WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Se mere på 
webshop.ewh.dk

13 firhændige klaverstykker for elev og lærer

HJEMME HOS MIG
Jakob Fester

HJEMME HOS MIG indeholder 13 korte klaverstykker for elev og 
lærer. De er alle nemme at spille fra bladet og træner hver en bestemt 
rytme. Stykkerne er velegnede til begyndere, men kan også bruges 
som læse- og transponeringsøvelser for mellemstadieelever.

HJEMME HOS MIG danner sammen med efterfølgerne MÅNE-
REJSEN og VANDRE-SUITEN et samlet materiale med repertoire 
til klaverundervisningen. Bøgerne henvender sig til elever på hen-
holdsvis begynder-, let øvet- og mellemstadieniveau, og de er alle rigt 
illustrerede samt suppleret med en vejledende indspilning.

“Jakob Fester byder indenfor i “HJEMME HOS MIG” og det 
er så sjovt at besøge Jakob, at der stensikkert bliver fuldt hus! 

“HJEMME HOS MIG” er en vidunderlig spillebog. Den er 
så lærerig og så hyggelig, at den helt naturligt vil finde plads 
alle steder, hvor der bliver spillet på sorte og hvide tangenter!” 

— Anne ØlAnd

WH31414
ISBN 978-87-598-2363-7

19 klaverstykker for let øvede

MÅNEREJSEN
Jakob FesterMÅNEREJSEN indeholder 19 klaverstykker for let øvede ele-

ver. Stykkerne har alle en enkel og let gennemskuelig struktur, 
som gør dem velegnede til udanadsspil og brug ved koncert. 
Gennem de 19 månelandskaber præsenteres eleven for forskel-
lige teknikker, klavereffekter og musikalske stemninger, hvilket 
samtidig gør det ekstra sjovt og varieret at spille stykkerne i 
sammenhæng.

MÅNEREJSEN danner sammen med forgængeren HJEM-
ME HOS MIG og efterfølgeren VANDRE-SUITEN et sam-
let materiale med repertoire til klaverundervisningen. Bøgerne 
henvender sig til elever på henholdsvis begynder-, let øvet- og 
mellemstadieniveau, og de er alle rigt illustrerede samt supple-
ret med en vejledende indspilning.

“Så har Jakob Fester inviteret på en rejse til månen!!

Her er der 19 oplagte muligheder for at træne dét at mu-
sicere uden at kigge på noderne. Overskuddet til frit at 
opleve de 19 månelandskaber må jo op i TOP, når man 
bliver inviteret på sådan en sjælden rejse :-)

Fantastisk charmerende og pædagogisk  
velkonstruerede stykker!” 

— Anne ØlAnd

WH31959
ISBN 978-87-598-2950-9

VANDRE-SUITEN indeholder 20 klaverstykker på mellemstadieni-

veau. Der er lagt stor vægt på, at stykkerne ligger naturligt for hænderne, 

hvilket giver eleven et ekstra overskud til at arbejde med alle klaverspil-

lets kvaliteter. Stykkerne er selvstændige satser, men supplerer desuden 

hinanden gennem en bred variation i stil og stemning.

VANDRE-SUITEN danner sammen med forgængerne HJEMME 

HOS MIG og MÅNEREJSEN et samlet materiale med repertoire til 

klaverundervisningen. Bøgerne henvender sig til elever på henholdsvis 

begynder-, let øvet- og mellemstadieniveau, og de er alle rigt illustre-

rede samt suppleret med en vejledende indspilning.

“Så er det ‘vandretid’ –  op og ned ad klaveret!

Jakob Fester har komponeret de mest charmerende  

klaverstykker, som ovenikøbet er baseret på alle de  

gode kvaliteter i sundt og dygtigt klaverspil.

Pianisten bliver sundt og godt trænet og kan her lære  

at nyde udsigten helt oppe fra toppen!

På med vanten – nå nej, på med fingersætningerne :-)” 

— Anne ØlAnd

WH31960

ISBN 978-87-598-2951-6

19 klaverstykker for let øvede
MÅNEREJSEN

Jakob Fester

20 klaverstykker for mellemstadieelever
VaNdRE-SuItEN

Jakob Fester

Niels Nørager

klaverskole

Klaverets 
verden

Finn Kornebæk

Spil klaver
med Finn

for begyndere
og øvede

i alle aldre

20 melodier
arrangeret
for klaver

CD
VEDLAGT

alle arrangementer

indspillet af

Finn Kornebæk

Wilhelm hansen musiKForlag

Nyheder på klaveret ...

KOALAS 
KLAVERBOG 

1

Lotte Auster

Bogen tilhører

WH31475_Koalas_klaverbog_1.indd   A_1 14/05/13   13.11

KOALAS 
KLAVERBOG 

2

Lotte Auster

Bogen tilhører

WH31476_Koalas_klaverbog_2.indd   A_1

14/05/13   13.08

Finn Kornebæk

Spil klaver
med Finn

JULEHÆFTET

for begyndere og øvede 
i alle aldre

24 julemelodier
arrangeret
for klaver

CD
VEDLAGT

alle arrangementer

indspillet af

Finn Kornebæk

Niels Nørager
Klaverets verden
Vejl. pris kr. 149,00 (inkl. moms)

Klaverets verden er en klaverskole med 
en forholdsvis hurtig progression. Der 
er lagt vægt på at lære noderne i begge 
hænder med udgangspunkt i forskellige 
dur- og molskalaer med tilhørende 
fingersætning. 
Vi kommer omkring klaverspillets 
grundlæggende elementer med 
skalasystemet, paralleltonearter, 
treklangsopbygning og pedalbrug.
Klaverets verden henvender sig til alle, 
der ønsker at videreudvikle sig både 
indenfor rytmisk og klassisk musik – og 
udforske hele klaverets forunderlige 
verden.

Jakob Fester
Hjemme hos mig
Månerejsen
Vandre-suiten
Vejl. pris kr. 139,00 (inkl. moms) pr. stk.

VANDRE-SUITEN danner sammen med 
forgængerne HJEMME HOS MIG og MÅNE-
REJSEN et samlet materiale med repertoire til
klaverundervisningen. Bøgerne henvender 
sig til elever på henholdsvis begynder-, let 
øvet- og mellemstadieniveau, og de er alle rigt 
illustrerede samt suppleret med en vejledende 
indspilning.

”Jakob Fester har komponeret de mest charme-
rende klaverstykker, som ovenikøbet er baseret 
på alle de gode kvaliteter i sundt og dygtigt 
klaverspil.” – Anne Øland

Lotte Auster
Koalas klaverbog 1
Koalas klaverbog 2
Vejl. pris kr. 149,00 (inkl. moms) pr. stk.

Koalas klaverbøger tilgodeser de 
mindste elevers behov for at lege, 
bruge kroppen og fantasien.
Hele klaveret tages i brug fra 
starten og der eksperimenteres 
med mange forskellige måder 
at spille på, fra grovmotorik til 
finmotorik. 
Børnene kan følge med i de små 
historier om Koala, farvelægge 
tegningerne og løse små opgaver 
undervejs, samtidigt med at 
de bliver venner med klaveret 
og får styr på musikkens byg-
geklodser.

Finn Kornebæk
Klaver med Finn

Vejl. pris kr. 199,00 
(inkl. moms) pr. stk.

Et godt supplement til 
klaverundervisningen for 
begyndere og øvede elever 

i alle aldre.



Lige siden Marianne Jelved tog imod opfordringen til at blive landets 
kulturminister, har MODUS ønsket at få aftalt et interview.
Nu, hvor regeringen har indgået forlig med Venstre, Dansk Folkeparti 
og Konservative om ”et fagligt løft af folkeskolen”, blev det ønske 
endnu mere aktuelt. Derfor begav redaktionen sig til kulturministerens 
kontor – hvor vi fik en yderst venlig modtagelse - for at stille ministe-
ren nogle spørgsmål om forligets betydning for musikskolerne. 
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Interview

Interview med 
kulturminister 

Marianne Jelved
Af Dan Johnsen og  
Inger Bjerrum Bentzon

Foto: Kia Hartelius
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Reformen styrker musikkens  
position i folkeskolen

Marianne Jelved

MODUS: 
Rundt omkring i landet går musikskolelærerne og 
bekymrer sig om deres fremtidige arbejdsliv: Bliver der 
fortsat gode muligheder for musikskoleundervisningen, 
når folkeskolereformen slår igennem?
Ministeren er citeret for en udtalelse om, at ”reformen 
styrker musikkens position i folkeskolen” - hvordan det?

Ministeren:
”Blandt andet i form af de to ekstra musiktimer, en i 1. 
klasse og en i 5. klasse. Desuden bliver det nu indlagt i 
lovgivningen, at folkeskolen skal samarbejde med musik-
skolen.
Yderligere er musikskolerne jo nu blevet mobiliseret på 
grund af de muligheder, der gives i kraft af de timer, 
vi kalder den ”understøttende” undervisning - altså 
de timer, der understøtter undervisningen i andre fag, 
elevernes trivsel, fagligheden i bred forstand, ligesom 
timerne afprøver nye undervisningsmetoder. Hvis mu-
sikskolerne er oppe på mærkerne, er her en mulighed 
for at være med til planlægning og varetagelse af denne 
undervisning.
Disse muligheder bliver jo givet til de enkelte kommu-
ner, det vil sige, at det er ledelsens ansvar at etablere de 
lokale samarbejder imellem folkeskole, musikskole og det 
øvrige foreningsliv.
I mange kommuner er musik- og kulturskolerne allerede 
opmærksomme på at udnytte disse muligheder for at 
styrke de praktiske/musiske fag. Det er tanken, at folke-
skolen skal åbne sig mod resten af samfundet og indgå 
partnerskaber med aktører udenfor skolen - eksempelvis 
er museerne meget relevante samarbejdspartnere.
Tanken er at styrke de praktiske/musiske fag og arbejds-
metoderne i folkeskolen. 

MODUS: 
Når nu vi taler om det øvrige foreningsliv - herunder ak-
tiviteter ledet af frivillig arbejdskraft - er det måske på sin 
plads at minde om, at musikpædagoger ikke kan sam-
menlignes med disse frivillige, men derimod er højtud-
dannede specialister.  

Ministeren:
Forståeligt nok, men andre aktører ønsker også at med-
virke i reformen - for eksempel vil idrættens frivillige gerne 
bidrage til kravet om yderligere motion og bevægelse.

MODUS:
Lad os lige vende tilbage til bemærkningen om musik-

skolernes ”mobilisering”: Det kunne vel næsten være et 
kodeord for den øjeblikkelige stemning indenfor vores 
fagområde.
Det står vist klart for alle, at det er nu, det fremtidige 
samarbejde skal planlægges, men der er lagt op til et 
”kan”-samarbejde…? 
Det vil sige, at det er lagt ud til de enkelte kommuner og 
skoleledere - så i virkeligheden er det vel borgmestrene 
og økonomiudvalgene der skal beslutte, om man kan og 
vil indgå i samarbejde med os?

Ministeren;
Kommunerne skal indgå i et samarbejde med musiksko-
lerne!
Det, som står åbent er, hvordan man vil udmønte dette 
samarbejde. 
Der bliver åbnet mulighed for, at den enkelte folkeskole-
leder i mindre omfang kan dispensere for opfyldelsen af 
undervisningspligten, hvis eleven går i musikskole. 

MODUS: 
Vi taler altså om betalt musikskoleundervisning - indlagt i 
elevens skoleskema?

Ministeren:
Ja, hvis der bliver givet dispensation for undervisnings-
pligten.

MODUS:
Der er i musikskoleområdet stor begejstring for kravet 
om den gensidige forpligtelse til samarbejde mellem 
folke- og musikskole. Har kulturministeriet nogen aftaler 
med børne- og undervisningsministeriet om, hvordan 
man eventuelt kan understøtte arbejdet med implemen-
teringen af de nye regler?

Ministeren:
Nej - og det er sådan set heller ikke tanken; beslutnin-
gerne om, hvordan man vil udfylde rammerne er netop 
lagt ud til den enkelte kommune og den enkelte skole. 
Det er meget centralt for at reformen skal lykkes, at 
skolerne oplever, at folkeskolelærerne har ansvaret for 
undervisningen. Derfor er det meget vigtigt, at de er med 
til at planlægge, hvordan man vil gribe tingene an på den 
enkelte skole. Skoleledelsen har den helt centrale opgave 
at planlægge samarbejdet således, at man ikke dikterer 
en bestemt skoleform, men sikrer, at tingene foregår i et 
samarbejde.

MODUS:
Musikskolerne har allerede mange fast forankrede samar-
bejder med folkeskolen. Det lyder, som om det ville være 
klogt at arbejde for pladser i sådanne faste, lokale samar-
bejdsudvalg, hvor planerne for folkeskolen udarbejdes? 8
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Ministeren:
Det er et initiativ, I godt kan tage! Jeg forestiller mig, at 
folkeskolen ligeledes vil tage initiativer til, at disse udvalg 
planlægger, hvordan man skal opfylde reformens krav. 
Man kan sagtens forestille sig, at udvalgene lægger 
årsplaner, hvor man blandt andet beslutter, hvordan 
eleverne skal møde kunsten og kulturen udenfor klasse-
værelset - det er jo en væsentlig del af hele reform-idéen, 
eftersom vi taler om en varieret skoledag. 
Der bliver altså ikke tale om udelukkende boglige fag 
fra mandag til fredag. Her kommer aktiviteterne fra den 
understøttende undervisning igen ind i billedet.
Politikerne har den opfattelse, at børn faktisk kan lære 
at lære ved at spille musik - og i det hele taget beskæf-
tige sig med kunst, kultur, design og så videre; det er de 
bestemte arbejdsformer, børn og unge har glæde af. 
De praktiske/musiske fag giver mange kompetencer.

MODUS:

Musikskolerne vil både før og efter implementeringen 
af den nye folkeskolelov komme ”rendende” med alle 
mulige og umulige forslag til samarbejdsprojekter Kan 
kulturministeriet hjælpe med rådgivning - eller kan mini-
steren allerede nu sige noget om nogle oplagte styrke-
punkter/faldgrupper?

Ministeren:
Vi vil ikke gå ind og diktere noget, men man kunne da 
godt forestille sig, at der på et eller andet tidspunkt kom 
noget materiale med opsamling af erfaringer…
Jeg tror, det vil være meget hensigtsmæssigt, hvis der 
bliver indsamlet erfaringer fra de samarbejdsprojekter, 
der allerede er i gang rundt omkring i landet.

MODUS:
Vi kan allerede nu røbe, at DMpF gør sig de samme 
tanker..

Ministeren:
Det er jo logisk nok. Der er ingen grund til at vi 
udarbejder alting hver for sig - vi må dele 
vores viden.
Der bliver sammensat en særlig 
lærergruppe - en ”taskforce”: 
fyrre folkeskolelærere, der 
skal ud på skolerne og her 
være med til at udvikle 
undervisningen i henhold til 
de sidste faglige og forsk-
ningsmæssige resultater.

MODUS:
Kan man forestille sig, at en 
af disse konsulenter kunne 
have samarbejdet mellem 
musikskole og folkeskole som 
sit arbejdsfelt?

8

Interview

Politikerne har den opfattelse, at 
børn faktisk kan lære at lære, ved 
at spille musik..!
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Ministeren:
Jeg går ud fra, at alle fagområder vil blive dækket - også 
musik.

Der skal være ligeværdighed mellem de 
boglige og de praktiske/musiske fag

Marianne Jelved

MODUS:
Repræsentanter for musikskolernes organisationer 
har – efter de sidste års konferencer og høringer om 
musik i folkeskolen – fået indtryk af at have både 
kulturministerens og undervisningsministerens bevå-
genhed. Er der noget om snakken – eller er det blot 
en romantisk forestilling?

Ministeren:
Jeg er overbevist om, at jeg kan udtale mig på begge 

ministeriers vegne når jeg siger, at vi er meget opsatte 
på at styrke de praktiske/musiske fag. Det lægger refor-
men også helt tydeligt op til. 

I ti år har fokus været på, at de boglige fag - med 
tilhørende tests - skulle gøre eleverne dygtigere. 

Vi satser også på, at alle elever skal blive dygtigere til 
eksempelvis dansk og matematik, men vil gerne betone, 
at de praktiske/musiske fag skal opfattes som værende li-
geværdige med alle andre fag - fordi de er lige så vigtige 
som de andre fag. Den status har de i en periode ikke 
haft.  

Kunst har en værdi i sig selv. 
Musik har den fantastiske fordel, at den  

er bedst i fællesskab med andre
Marianne Jelved

MODUS:
I musiklivet genkender og anerkender vi naturligvis – og 
glæder os over - al den forskning, som viser, at musik 
understøtter og gavner mange andre fag, herunder de 
boglige. 
I vores branche har vi talt om Mozart-effekt og hjerne-
forskning, som udviste positive afsmittende effekter fra 
spil med køller til, hvordan barnet holder blyanten, hvor-
dan forståelsen af taktinddeling hjælper på den matema-
tiske opfattelse osv. osv. 
Men vi fastholder, at musik som fag har sine egne, selv-
stændige værdier - eksempelvis den individuelle fordy-
belse og den personlige oplevelse og udvikling.
Derfor må musik ikke reduceres til et ”hjælpefag”. 
Har ministeren en kommentar til det?

Musik er en grundlæggende aktivitet for 
børn - en del af deres læring, udvikling, 
kropsbevidsthed, dannelse og erfaring.
Det er helt afgørende, at børn tidligt  

møder - og udøver - musik
Marianne Jelved

Ministeren:
Jeg har svært ved at sætte mig ind i den bekymring, 
fordi: Musik er jo musik! Faget musik indeholder krav om 
læringsmål - og det giver jo ikke mening, at man bare 
bruger musik til at lære nogle rytmer, der gør én bedre 
til matematik.
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Interview

8 Forskning viser, at det er musikken som sådan, der skaber 
transfer-værdien til de andre fag, og den virkning vil man 
ødelægge, hvis man ikke bruger musikken som musik - 
så jeg er ikke bekymret. Jeg er opmuntret over, at vi får 
sat så meget fokus på vigtigheden af musik, at der endda 
kan dispenseres for undervisningspligten! 
Der er jo signal efter signal om vigtigheden af et fag som 
musik.

MODUS:
Kan ministeren sympatisere med DMpF’s vision om, at 
alle børn vederlagsfrit skal have mulighed for at spille et 
instrument?

Ministeren:
Det er en fin målsætning for musikskolerne. Jeg så også 

gerne, at alle børn kunne spille et instrument, men jeg 
har det ikke som et mål, mere som en slags ambition.
Her må man også appellere til det kommunale system, 
for kommunalpolitikerne har ansvaret for den lokale kul-
turpolitik. De må på banen med deres visioner om, hvad 
kommunen vil med ”sine” børn, når det gælder kultur 
og kunst… 

Det er jo det, helhedsskolen betyder for mig: 
Det hele menneske - eleven i centrum

Marianne Jelved

MODUS:
Her til allersidst: Har ministeren nogen afsluttende be-
mærkninger i forbindelse med reformarbejdet?

Ministeren:
Nu kommer der en reform, som er en helt anden slags 
skolereform end dem, vi er vant til, fordi den har et 
meget bredere perspektiv end alene det, at vi skal klare 
os godt i PISA-undersøgelser. Derfor er der en chance for 
at gribe de muligheder der er, for at få en meget mere 
varieret skoledag, der appellerer til alle børns sanser.  
Jeg vil opfordre alle, der har med folkeskolen at gøre, 
herunder musikskolerne, til at påtage sig et medansvar 
for, at disse muligheder bliver udnyttet. ■

Forskning viser, at det er musikken 
som sådan, der skaber transfer-
værdien til de andre fag, og den 
virkning vil man ødelægge, hvis 
man ikke bruger musikken som 
musik - så jeg er ikke bekymret
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Lederforeningen i DMpF

Der har allerede været sagt og skrevet rigtig meget om 
folkeskolereformen og der har været den glædelige 
bivirkning ved hele postyret, at musiklivets organisationer 
har optrådt med en fælles indsats og i en rigtig god – før 
sjældent set - fælles forståelse.

Det vanskelige ved folkeskolereformen er vel, at der 
stadig er mange uvisheder. Overalt i kommunerne bliver 
der talt og diskuteret og fortolket på lovteksten og ingen 
har rigtig overblik over, hvornår hvem skal gøre hvad og 
hvorfor og hvordan.

Det er glædeligt, at samarbejdet med folkeskolerne er 
blevet til en fælles forpligtelse. Mange steder vil det 
være en ny situation, fordi det ofte har været sådan, at 
musikskolerne har været de mest opsøgende i forhold 
til dette samarbejde. Den fælles forpligtelse må vel også 
betyde, at man sammen skal løfte omkostningerne ved 
dette samarbejde? Igen har det i mange kommuner 
været sådan, at musikskolen har været den glade giver – 
selvfølgelig også ud fra det evige ønske om at rekruttere 
nye elever.

Allermest interessant er måske tanken om, at selv den 
individuelle musikundervisning godt kunne få lov at ligge 
i skoletiden indenfor båndet med de særlige aktiviteter. 
Man kan sige, at uden denne mulighed ville mange fuld-

tids musikskolelærere, som kun har individuel undervis-
ning (og sådanne findes jo stadigJ) nemt kunne komme 
i klemme med at få afviklet de 50 instrumental elever på 
fem ugedage – hvis det først kunne begynde efter kl. 15. 
Det er vigtigt at få klarlagt, hvordan vi får skemalagt den 
individuelle instrumentalundervisning i samarbejde med 
folkeskolernes skemalægning.

På musikskolerne er der er vis bekymring for, om alle 
musikskolelærere er lige godt klædt på til at møde den 
frådende folkeskolevirkelighed. Det er da også ganske 
vist, at vi ikke alle er født til denne opgave. Selvfølgelig 
kan man få kurser, og man skal jo heller ikke stå alene 
med opgaven, da man typisk vil være kompagnonlærer 
sammen med folkeskolens lærere. Men vi vil stadig i mu-
sikskolerne have lærere, som er så specialiserede, at de 
har vanskeligt ved at se sig selv i folkeskolen – og sikkert 
også ligefrem nogle, for hvem det ville være et meget 
stort problem.

Man kan fundere og måske undres over de cirkelbevæ-
gelser, som musikskolerne har foretaget – rent historisk 
set. Musikskolerne blev født ud af folkeskolernes § 3, stk. 
3-undervisning, og i starten var rigtig mange musikskole-
ledere folkeskolemusiklærere. Al undervisning foregik på 
skolerne, men efterhånden er man i de fleste kommuner 
blevet meget mere centraliserede og har fået egne veleg-
nede rammer for undervisningen med fine veludrustede 
musikskoler. Hvis vi skal spole udviklingen tilbage og igen 
blive meget mere folkeskole-orienterede og igen decen-
tralisere os, er det under alle omstændigheder vigtigt 
at have et vågent øje for, at den professionalisering og 
specialisering og højnelses af niveauet, som vi gennem 
de sidste tredive år har opnået, ikke forringes – så vi ikke 
smider barnet ud med badevandet…

Lidt om folkeskolereformen 
– et par tanker fra 
Lederforeningen

Af Per Egholm
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? Per Egholm er musikskoleleder i Hvidovre – og 
skriver på vegne af lederforeningen i DMpF.

Vi skal sørge for at blive hørt og forstået i skoleleder-
kredse – og det er ikke alle steder lige let.

Det vil være meget afgørende at få skolelederne med 
på tankerne om musikskolernes nye rolle, og der skal 
arbejdes hårdt på også at få dem til at investere tid og 
ressourcer i samarbejdet. Man skal have rammesat og 
forventningsafstemt skoler og musikskoler imellem – og 
vi skal gøre os klart, hvad vi selv kan yde.

Der ligger også et arbejde i at få sat os på landkortet i 
skolernes bevidsthed. Mange steder vil musikskolerne 
godt kunne opfattes som et lidt fjernt perifært tilbud.

Endelig er det vigtigt at have for øje, at vi skal bevare et 
godt forhold til SFO – klubber og fritidshjem. De er me-
get pressede i denne proces, og da vore aktiviteter kan 
kollidere med deres, bliver der brug for god forståelse og 
en nedtoning af det, der kunne opfattes som et konkur-
renceforhold.

Man kan roligt sige, at der venter spændende udfordrin-
ger for både musikskolelærerne og 
–lederne.

Hvis man ikke allerede har sit skole-kontaktnet i orden, så 
er det nu på høje tid.

Jo mere, vi selv kan nå at ruste os og udtænke gode 
løsninger, des mindre kaotisk kan vi måske håbe, proces-
sen vil blive. ■
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DMKL

De vigtigste punkter, som DMKL ser det:

1.  Musikskolen og folkeskolen bliver gensidigt for-
pligtede til samarbejde
DMKL har taget initiativ til en gruppe på tværs af 
DMKL, Skolelederforeningen og Børne- og kulturchef-
foreningens bestyrelser.  
Gruppen, der udgøres af DMKLs næstformand Jan 
Jacobsen, Aalborg, Lise Roar, Lemvig, fra Skolelederfor-
eningen og Lars Keld Hansen, Randers, fra Børne- og 
kulturchefforeningen mødes anden gang i oktober. 
Opdraget er at komme med et modelkatalog til kom-
munerne for samarbejdet, der er blåstemplet af alle tre 
lederforeninger. Yderligere mødes DMKL med KL; Kom-
munernes Landsforening, den 20. september. Emnet 
for mødet er KLs arbejdsgrupper om skolereformen.
Lokale arbejdsgrupper, hvor lederen af musik- eller 
kulturskole, et antal skoleledere og kommunens chef 
for børne- og kulturområdet sætter sig sammen, kan 
være en god model for at komme omkring det fremti-
dige arbejde. Lovændringerne til folkeskolelov og mu-
siklov, der er i høring frem til 18. september, lægger 
klart op til, at enhver kommunalbestyrelse skal lægge 
mål og rammer for samarbejdet i den enkelte kom-
mune, så det ikke hænger på de enkelte skolelederes 
skuldre alene at skulle vurdere, hvordan samarbejdet 
skal udmøntes. 

2.  Timetallet er hævet i musik i folkeskolen: fra én 
til to ugentlige timer i 1. og 5. klasse. Så nu er der to 
timers musik på skemaet om ugen fra 1. til 5. klasse 

og én time om ugen i 6. klasse. Det er stigning på 18 
procent i musikundervisning. 
Elever kan opfylde deres undervisningspligt på mu-
sikskolen, for eksempel valgfag. De lovændringer af 
folkeskoleloven og musikloven der er ude til høring i 
september formulerer det sådan:  
”Efter anmodning fra forældrene kan skolens leder 
tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin 
undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den 
kommunale musikskole”. DMKL har i sit høringssvar 
indstillet, at der tilføjes’ efter samråd med musiksko-
lens leder’.

 
3. Talentklasser i musik kan oprettes

DMKL har i sit høringssvar til lovændringerne indstillet, 
at udøvelse af musiske discipliner på eliteplan sidestilles 
med idrætsudøvelse på eliteplan. Samtidig har DMKL 
også påpeget det rimelige i, at andre kommuner får 
samme mulighed som Københavns Kommune i årtier 
har haft med den kommunale folkeskole Sankt Annæ: 
nemlig en kommunal folkeskole med musikprofil. 

4. Medarbejdere med andre relevante kompetencer 
”Medarbejdere med andre relevante kompetencer ind-
drages i undervisningen i en understøttende rolle”, hed-
der det i den politiske aftale om folkeskolen fra juni i år. 
Det vil sige, at musikskolens lærere samarbejder med 
folkeskolens lærere. Samarbejdet er vigtigt at under-
strege, for det er ud af samarbejdet, at noget fælles 
tredje kan opstå, der bliver mere end bare én slags 
lærer plus en anden slags lærer.
DMKLs bestyrelsesmøde i oktober vil blandt andet 
have på dagsordnen, hvordan medarbejderne ind-
drages i arbejdet omkring folkeskolereformen. DMKL 
afholder også landskonference i november, hvor 
samarbejdet med folkeskolen vil stå centralt. DMKL er 
glade for, at kulturminister Marianne Jelved besøger 
konferencen for DMKLs medlemmer. ■

Betydningen af den politiske 
aftale om folkeskolen for 
musik- og kulturskolerne

Af Lena Schnack Mertz, 
formand for Danske Musik-  
& Kulturskoleledere



Juleevangeliet genfortalt med 11 nye sange.

Julenat i Betlehem er et krybbespil, med an-
visninger og ideer til rollefordeling, rekvisitter 
og kulisser.

Musikken er indspillet på cd; både med og 
uden vokal.

Målgruppe: 3.-6. klasse

Manus & musik: Anders Jacobsen
Illustrationer: Marie Jørgensen

Pris: 
Bog (48 sider), uden cd, kr. 100,-
Bog (48 sider), med cd, kr. 230,-

Anders Jacobsen har vundet ”Spil Dansk 
Dagens Sangskriverkonkurrence” samt 
Københavns Lærerforenings pris ”Den gyldne 
pegepind”.

Forlag: Dansk Sang 
www.dansksang.dk

DJ

JULENAT I BETLEHEM
Julespil i tekst og toner

Musikjournalisten Sylvie Simmons` biografiske 
værk om den canadiske sanger, sangskriver 
og forfatter Leonard Cohen - manden bag 
sange som Suzanne, Bird on the Wire og 
Hallelujah. 

Cohen har ikke selv bedt om at bogen blev 
skrevet, ej heller bedt om at se den igennem 
– hans eneste interesse for værket var, at det 
ikke skulle blive en ”helgenbiografi”…  

Udover samtaler med Leonard Cohen selv har 
forfatteren interviewet over 100 personer; 
lige fra venner, familie, bekendte, musikere 
og muser til forfattere, pladeproducenter, 

forlæggere, kærester, rabbinere, munke m.m. 

Sylvie Simmons har tidligere skrevet biografier 
om Serge Gainsbourg og Neill Young.

Forfatter: Sylvie Simmons
Oversætter: Jakob Levinsen

Pris: 
Bog (560 sider), illustreret
Vejl. udsalgspris kr. 349,95 (inkl. moms) 

Forlag: Gyldendal 
www.gyldendal.dk

DJ

Første Dvd-udgivelse i en ny temaserie med 
digitalt tilgængelige sange.
Dvd´en kan bruges i en computer, eventuelt 
tilkoblet projektor, smartboard, tv mv. 

Visuelle features: 
•   Sangtekster med store typer og farveil-

lustrationer
•   Baggrundsstof om komponister og forfat-

tere
•  Analyse af sangene.

Auditive features: 
1. Alle vers med sang og klaver
2. Alle vers indlæres i fraser 
3. Alle vers med klaver – uden sang (sing back)
4.  Alle vers med klaver – uden sang, i et 

dybere toneleje (sing back)

5.  Hver indspilning har tilhørende display, 
med spil/volume/pause/stop samt frem- og 
tilbagespoling.

Gå på www.dansksang.dk og se de 28 
julesange.

Målgruppe: 1.–10. klasse.

Konsulenter: Steen Lerche, Birgitte Madsen 
og Marie Ulsdal

Pris: kr. 300,- 
Dvd eller USB-nøgle med 28 julesange

Forlag: Dansk Sang 
www.dansksang.dk

DJ

DANSK SANG JUL/DIG IT 1
 - en digital sangbog

I`M YOUR MAN 
- en biografi om Leonard Cohen

Udgivelser  
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Folkeskolereform

Set fra en plads i Kunstrådets Musikudvalg er der gode 
landvindinger i den kommende reform af Folkeskolen, 
ikke mindst takket være vores foreninger og interes-
seorganisationer, som har fået sat vægtige fingeraftryk 
i reformen. Det er positivt, at folkeskolen nu er pålagt 
forpligtelsen til samarbejde, positivt at der åbnes mulig-
hed for at musikskoleelever kan undervises i skoletiden 
og positivt, at musikfaget generelt styrkes i reformen. Alt 
sammen forbedringer vi har trængt til længe, og som vi 
kan se frem til. Dertil kommer muligheden for, at musik-
skolen kommer på banen i den såkaldt understøttende 
undervisning. Jeg er sikker på, at musikskolerne nok skal 
vide at udnytte de nye muligheder, som først og frem-
mest kommer til at skulle udfoldes på lokalt plan.
Musikskolerne kommer forhåbentlig til at spille en stor 
rolle rigtig mange steder og kan være den katalysator, 
som igen får folkeskolens musikundervisning tilbage på 
sporet og får musikkens rolle i folkeskolen opprioriteret. 
For samarbejdet mellem musikskole og folkeskole skulle 
gerne smitte af på musikundervisningen i den faste 
fagrække også. 

Faget har gennem mange år mistet status
Det har gennem de seneste år været meget bekymrende 
at se, at færre og færre uddanner sig til musiklærere i 
folkeskolen, og at manglen på veluddannede musiklæ-
rere har betydet et stort fald i kvaliteten på den under-
visning, der præsteres mange steder. Musikfaget har lidt 
under den generelle nedprioritering af faget, men også 
det almindelige omdømme af musikfaget har lidt skade. 
Man kan endnu se reminiscenser af det i den nye reform, 
hvor de praktiske-musiske fag stort set kun omtales som 

understøttende for den øvrige læring. Musikfaget mister 
derigennem sin status som et fag med egenværdi. Noget 
som Kunstrådets Musikudvalg faktisk har påtalt i sit 
høringssvar.
Denne tendens ser vi for de kunstneriske fag og kunsten 
generelt på andre områder også. Der er i disse år et stort 
fokus på nytteværdi af kunsten (kunsten som eksport-
vare, kunsten som erhvervsfremme osv.), og musiksko-
lerne har også selv været eksponent for dette ved den 
meget snak om transfer-effekt.(Ja, man bliver dygtigere 
til dansk og matematik af at beskæftige sig med musik, 
men det skulle nødig være det eneste argument for mu-
sikundervisningen!)

Hvor blev det almendannende af?
Det almendannende i at beskæftige sig med musik som 
udøver eller som tilhører samt det udviklende i at lære at 
forstå den internationale ”sprogkode”, som musikken re-
præsenterer, bliver i disse år kraftig nedprioriteret og un-
dervurderet. Man kan derfor være bekymret for, om man 
er i gang med at uddanne en generation af musikalske 
analfabeter, idet det burde være alle forundt – ikke kun 
musikskoleelever – at have tilgang til denne sprogkode. 
Musikken bliver gennem denne nedprioritering reduceret 
til en fritidsinteresse og forbeholdt en lille elite..
Der er i disse år et vældigt fokus på at få de unge til at 
uddanne sig. Så meget, at der i den seneste ændring 
af folkeskolens formålsparagraf (i 2006) netop blev lagt 
større vægt på at ”forberede eleverne til videre uddan-
nelse” – hvor hovedformålet tidligere var at medvirke til 
”den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.” Denne 
drejning har kostet dyrt for f.eks. musikfaget og er efter 

Den kommende revision af 
folkeskoleloven

Af Edna Rasmussen
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min mening en væsentlig årsag til, at fagets har mistet 
status. Jeg kender mange dygtige musiklærere i folkesko-
len, men de har gennem en del år måttet kæmpe med 
”vejrmøller” – en alt for stor og uhåndterlig modstander. 
Vi skal på banen og hjælpe dem med at genvinde fagets 
status som almendannende, hvilket i virkelighed vil sige 
at genindføre musikfaget. Musik skal være for alle. ■

? Edna Rasmussen er medlem af Statens Kunstråds 
Musikudvalg, musikskoleleder i Aabenraa og 
formand for Sønderjyllands Symfoniorkesters 
orkestersamråd.

Alle julens danske og udenlandske favoritter på noder.
Til sang, instrumentalundervisning og sammenspil.

Vi ønsker jer nogle gode julekoncerter!

Bestil på www.stepnote.dk / Tlf.: 27641544 / Via EAN

- Mere end 100.000 titler
- Alle genrer, instrumenter og niveauer 
- Fri fragt over 599 DKK
- Køb online (også m. EAN nummer)
- Find os på stepnote.dk

“Fantstisk personlig betjening...hurtig 
levering.
Hvis du skal bruge noder og kigger 
efter personlig og proffesionel betjen-
ing ...saa er Stepnote stedet.”
Kirsten E
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Musikskole/Folkeskole

Hvis man åbner døren til mangt et musikskolelederkontor 
i det ganske land dette efterår, vil man med stor sandsyn-
lighed støde på en leder, der er gået i tænkeboks. For der 
er en skolereform, der skal have et stort kulturelt finger-
aftryk, og kommunerne har budt op til dans.
”En elitemusikskole med den eliteidrætsskole, der allerede 
findes i Horsens som forbillede.” Jørn Steffensen, skoleleder 
på Horsens Musikskole, lader ideen svæve lidt i telefonen.
- Det vil der jo være mulighed for nu efter de seneste ud-
meldinger. En skole, hvor der var afsat tid til, at eleverne 
kunne øve musik i skoletiden, få musikteori og spille i 
orkester om aftenen. Her kunne jeg se, at vi som musik-
skole stod for instrumentundervisningen og musikteo-
rien, siger han, og fortsætter tankerækken:

- Der kunne også være musikpædagoger i de understøt-
tende timer, der skal gøre eleverne parate til dansk og 
matematik. Eleverne kunne synge danske tekster eller 
synge tekster af danske forfattere eller komponister, som 
de så kunne arbejde videre med i dansktimerne, siger 
han. Ligesom lederne fra de andre kulturinstitutioner i 
Horsens er han af kommunen blevet bedt om at lave for-
skellige scenarier for, hvor han ser musikskolen involveret 
i forbindelse med skolereformen.
- Jeg spurgte, om de kunne komme med et cirkatal for, 
hvad der var af penge. Der er jo ingen grund til at tænke 
store scenarier, hvis der ikke penge til det. Men der kom 
ingen klare meldinger.
I dag er de fire skoler, der startede med Musik Til Alle, 
sammenlagt blevet til to folkeskoler: Langmarkskolen og 
Horsens Byskole. Sidstnævnte består af tre afdelinger på 
tre lokationer i byen.
- Musik Til Alle er jo kun blevet udvidet med en skole, 
siden vi begyndte for 11 år siden, og der er 19 skoler i 
kommunen, siger han og fortsætter:
- Dobbeltundervisning er dyrt, men det er jo et priorite-
ringsspørgsmål. Jeg håber da, at flere skoler ser det som 
et godt tilbud i forbindelse med reformen. Hvis de gør, så 
kan vi stå overfor en udfordring, for det er ikke alle mu-
sikpædagoger, der er rustet til at undervise en hel klasse i 
en folkeskole. Det må musikkonservatorierne gerne have 
i tankerne, siger han.
Han pointerer, at han og de andre parter lige nu står 
midt i arbejdet, og at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, 
der skal stå for det videre arbejde.
- Det er gået stærkt, men jeg synes, at det er lykkedes 

Af Torben Svane  
Christensen

I elleve år har Musik Til Alle 
vokset sig lille men stærk i 
Horsens. Der er kun kommet 
en skole til siden begyndel-
sen. Så der er plads til flere af 
kommunens 19 folkeskoler. 
Måske kan skolereformen 
være en mulig øjenåbner for 
modellens kvaliteter, eller 
måske skal der helt nye tiltag 
på banen.

Musik til flere?
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fint med at få kulturen på banen i forhold til reformen 
her i Horsens, siger Jørn Steffensen.

Inspirerer andre
Der ingen tvivl om, at flere gerne vil gøre som i Horsens. 
Knud Mortensen, projektleder for Musik Til Alle, har lige 
haft besøg af undervisere fra Gladsaxe Musikskole, der var 
på inspirationstur. De ville gerne opleve kompagnonunder-
visningen i Musik Til Alle i praksis og høre mere om den.
- Det er videndeling. Jeg synes, at vi er nået langt, og jeg 
så gerne, at der fortsat var fokus på de længere kom-
pagnonundervisningsforløb. Jeg er overbevist om, at 
såvel børn som folkeskolelærere i høj grad krediterer af 
modellen.
Han synes, det er en spændende tid med skolereformen, 
og han håber, at der bliver lavet en bredere indsats for at 
få flere skoler med i Musik Til Alle.
- Men der skal være den nødvendige tyngde i det, vi sæt-
ter i gang. Vi kan helt klart bruge den erfaring, vi har, og 
den kan vi drage nytte af i forbindelse med skolereformen.
Han er enig med Jørn Steffensen i, at de musikpædago-
ger, der skal undervise i folkeskolen skal klædes godt på.
- Det skal gøres fra starten. Vi gør allerede meget ud af 
at forberede nye undervisere i Musik Til Alle, og det ville 
være fint, hvis vi, der har prøvet denne type undervisning, 
kunne hjælpe nye undervisere i gang. Der er en masse 
praktiske og kulturelle ting, der adskiller sig meget fra den 
verden, vi normalt underviser i, siger Knud Mortensen.

Den anden verden
I den anden verden befinder Birte Rasmussen, skoleleder 
Langmarkskolen i Horsens, sig. Hun har været med fra 
begyndelsen med Musik til Alle. 
- Det har flyttet rigtig meget for de børn, der har været 
med. I begyndelsen tænkte vi, at hvis det her kan sætte 
aftryk i sandet, så ville det være godt. Men det har jo 
sat dybe hjulspor. Musikken er kommet til at fylde rigtig 
meget, og det har blandt andet betydet, at vi nu kan 
tiltrække dygtige musiklærere.
Hun var tidligere på en anden skole, hvor musikken var 
mere integreret, end den er på Langmarkskolen, men det 
skal der laves om på.
- Skolen har et orkester, som vi har hyret en musikpæ-
dagog til at undervise. Det giver et løft, når der kommer 
en musikpædagog på. Men jeg vil også gerne have, 
at musikken bliver en naturlig del andre steder, blandt 
andet med morgensang og som noget helt naturligt ved 
specielle lejligheder.
Hun er sikker på, at der med reformen vil blive kigget 
meget til den model, man har lavet i Horsens.
- Men jeg tror ikke, det bliver udvidet. Jeg vil gerne fort-
sætte samarbejdet med musikskolen, for det har funge-
ret fint. Der skal skrues mere op for musikken i dagligda-
gen ude på skolerne, siger Birte Rasmussen.

Med politiske briller
Men hvad siger politikerne til mere sang og musik? Lone 
Ørsted, formand for Børn- og Skoleudvalget i Horsens 
Kommune, understreger, at hun som politiker er med 
til at lave rammerne, men det er skolerne selv, der skal 
udfylde dem.
- Jeg synes, det ville være fint, hvis musik blev prioriteret. 
Jeg støtter tanken om et vækstlag indenfor alle kreative 
aktiviteter, og jeg tror, at børn udvikler sig ved at være 
kreative.
Hun mener også, at reformen med aktivitetstiden åbner 
op for at få professionelle udefra, blandt andet musikpæ-
dagoger, ind at undervise. 
- Jeg ser da gerne, at Horsens kulturinstitutioner, det 
være sig musikskole, museer eller bibliotek, kommer til at 
spille en endnu større rolle, end de gør nu, siger hun.
Andreas Boesen, formand for Kulturudvalget i Horsens 
Kommune, mener, at Musik Til Alle ikke automatisk er 
modellen.
- Det virker nogle steder med en to-lærer ordning, men 
det er dyrt, så måske skal vi tænke i noget med en lærer. 
Omvendt er der jo også noget efteruddannelse indbyg-
get, når de to faggrupper underviser sammen, siger han, 
og han fortæller, at der vil blive lave samarbejdsudvalg 
eller arbejdsgrupper, der skal komme med input til, hvor-
dan der kommer mere kultur ind i folkeskolen, siger han.
Uanset hvad så er processen i gang i Horsens og mange 
andre steder, og det vil komme til at fyge med ideer og 
økonomiske forbehold. ■

? Baggrund

Musik Til Alle gik i luften i 2001. De to første år 
som et forsøgsprojekt med støtte fra Undervis-
ningsministeriet. Derefter gjort permanent via 
kommunal finansiering. 
Idéen med projektet var at give musikundervisnin-
gen ekstra midler og ressourcer for især at styrke 
børnenes forhold til musik og deltagelse i musik-
tilbud, at skabe øget kvalitet i musikundervisnin-
gen ved at benytte både musikskolens lærere og 
folkeskolernes egne musikuddannede lærere samt 
at skabe et levende og aktivt musikmiljø ude på 
skolerne. 
Omkring 600 børn fra 0. til 5. klasse har gavn af 
ordningen.
Projektet blev fulgt af Finn Holst, cand.pæd., ph.d., 
lektor i musikpædagogik ved Institut for Didaktik, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 
Universitet, der i 2008 udarbejdede en omfattende 
evaluering af projektet.  
En ”pixie-udgave” af evalueringen kan hentes på 
www.musikskolen.horsens.dk eller www.musik-
tilalle.dk
DAMUSA kårede i 2010 Horsens som Årets Musik-
skolekommune

http://www.musikskolen.horsens.dk/
http://www.musiktilalle.dk/
http://www.musiktilalle.dk/
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Jeg har fået en ny klaverelev i år. 
En sød, flittig og meget engageret 
pige der går i 2. G og har musik på 
A-niveau. Forleden kom hun og bad 
om hjælp til en arrangementsopgave 
som hun skulle aflevere et par dage 
senere. Opgaven var at udarbejde kor-
flydestemmer til en jazz-standard, og 
jeg gennemgik opgaven med hende. 

Efterhånden som vi arbejdede os igennem arrangemen-
tet måtte jeg i stigende grad bekæmpe en vis arrighed 
affødt af en følelse af faglig "indignation". Ikke alene 
havde hun skrevet stort set alle akkorder forkert, Gm7 
var noteret eb-g-Bb (?), Fmaj7 som c-d#-g-a (??). Hun 
havde forkert antal slag i takterne og en hårrejsende 
stemmeføring (hvis man kan kalde det stemmeføring 
overhovedet). Dette kom lidt bag på mig, da hun ellers 
på klaver efterhånden spiller et repertoire, der indeholder 
mange af de samme elementer. Jeg måtte altså erkende 
et gab imellem praktisk kunnen og teoretisk viden. 
Min faglige "indignation" opstår når jeg tænker på at 
hun fagligt er blevet efterladt i et skolesystem, der ikke 
ser musik som et rigtigt fag. Det lyder jo som noget af en 
påstand, men prøv og følg mig et øjeblik. Et "rigtigt" fag 
har hjælpediscipliner. Tag faget dansk hvor for eksempel 
stavning, læsning og grammatik støtter op om fagets 
formål: at beherske skriftligt og mundtlig udtryk samt at 
forstå og fortolke skriftlige og mundtlige udtryk (sådan 
lidt groft sagt). 

Ikke sådan i musik. Først jeg læste aftaleteksten om den 
ny folkeskolereform glædede det mig at konstatere, 
at musik vil blive styrket med hele 2 timer om ugen, 1 
time i første klasse og 1 time i femte klasse. Men efter 
at have bladret videre til de uddybende bemærkninger, 
blev jeg oplyst - sort på hvidt - om at faget musik nok 
har fået ekstra opmærksomhed, men tilsyneladende ikke 
pga. fagets eget fint formulerede indhold (se: "Fælles 
Mål i faget musik" udenrigsministeriet 2009 ). Næ, for 
noget ganske andet - Jeg refererer her fra aftaleteksten 
til den ny folkeskolereform (sektion 2.4): "De praktisk/
musiske fag skal bidrage til at støtte den faglige udvikling 
og folkeskolens andre fag, herunder særligt dansk og 
matematik". Værsgo’. Aftaletekstens lidt krøllede formu-
lering til trods synes jeg alligevel at meningen er klar nok: 
musik er selv blevet en hjælpedisciplin i fagene dansk og 
matematik. 
Og hvis denne tankegang er udbredt, så forstår jeg 
pludselig bedre, hvorfor min elev, og mange andre med 
hende, står hjælpeløse over for eks. gymnasiets højere 
krav om teoretisk kunnen. For ikke at tale om at være 
hjælpeløs i forhold til de mere videregående aspekter 
af faget – historiske og musikanalytiske. Ikke alene har 
hendes tidligere undervisning i musik været uden egent-
lig faglig selvstændighed, hun er også blevet svigtet lige 
på det tidspunkt, hvor man for alvor begynder at kunne 
knytte teoretisk viden til den praktiske kunnen, nemlig 
omkring 5-6 klasse. Faget eksisterer jo som bekendt for 
de flestes vedkommende ikke efter 6. klasse.

Folkeskolereform

Af Thomas  
Gooseman

Faget musik 
i den ny 

skolereForm
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Hjælpediscipliner, der er selvfølgelige i andre fag: ho-
vedregning, computer-kundskaber, konditionstræning i 
sport, fodboldstrategi og –taktik, eksisterer ikke i faget 
musik. Lektielæsning er ukendt, der er ingen prøver eller 
eksaminer. Hvor er fag som hørerlære, nodelære, blad-
sang, harmonisering overhovedet henne i musikfaget? 
Faget er blevet til et kom-og-gør fag… Og fred være 
med det, men når der ikke længere er en ildsjæl til at 
tromme folk sammen til forårskoncerten og forældrear-
rangementet, når der ikke længere er et overmenneske 
af en musiklærer, der holder sammen på klassebandet 
ved selv at spille alle instrumenterne, synge samtlige 
korstemmer, sætte alle ind på det rigtige tidspunkt, holde 
disciplinen og trøste Ida, som klassens dominerende piger 
alligevel ikke har givet lov til at synge lead-vokal – ja, så 
forsvinder evnerne hos eleverne lige så stille, fordi der 
ikke er noget at hænge dem op på. Ingen håndværks-
mæssige hjælpediscipliner hænger ved og kan danne 
grobund for et livslangt aktivt forhold til musik. Og med 
evnerne forsvinder overskuddet, og med overskuddet 
forsvinder lysten, og med lysten forsvinder alle de posi-
tive sidegevinster ved musik, som aftaleteksten efterlyser.
Musikskolen lider også under det, for jeg tænker, at når 
min elev ikke længere har mig til at dressere hende til at 
spille, ja så vil manglende læsefærdighed og manglende 
forståelse af harmonisk teori simpelthen forhindre hende 
i nogensinde at komme videre. Manglende teoretiske 
færdigheder umuliggør selvstændig musiceren.

Hvad har det med musikskolen at gøre?
Der findes kun få musikskolelærere, der ikke gennem 
deres uddannelse har terpet disse hjælpediscipliner. Vores 
faglighed er baseret på dem. Og vi videregiver dem til 
vores elever i vores undervisning. Jeg vil tro, at mange 
baserer deres didaktiske metoder netop på tilpassede 
udgaver af disse hjælpediscipliner. Og her er efter min 
mening musikskolens allerhøjeste kvalitet: at vi kan 
målrette og tilpasse disse metoder meget præcist til den 
enkelte elevs behov. 
Hvad med at lade musikskolen hjælpe folkeskolen til 
at gøre musik til et rigtigt fag igen? Et fag, der både 
indeholder praktiske aspekter og støttefag? Jeg er sikker 
på, at der gennem et godt samarbejde mellem folkesko-
len og musikskolen kunne oprettes ”fagklasser” i musik, 
gerne på tværs af klassetrin, for de interesserede. Eller 
hvad med at oprette musik efter 6. klasse - med hjælp 
fra musikskolerne? Med et fornuftigt (læs: økonomisk 
gennemtænkt) samarbejde mellem parterne, ville man 
sagtens kunne oprette musikklasser på permanent basis 
efter 6. klasse, for eksempel med rekruttering til gym-
nasiets musikundervisning for øje. Undervisningen ville 
foregå i skoletiden, på skolerne, (til glæde for eleverne 
og musikskolelærerne) og betalingen kunne, for at få 
den ned på et rimeligt niveau, deles mellem eleverne, 

evt. med et bidrag fra skolen, der jo så heller ikke havde 
lønudgifterne at tænke på. Klasserne ville ikke konkur-
rere med den almindelige instrumentalundervisning, 
da der jo netop ville blive undervist i alt det, der bakker 
op omkring instrumentalundervisningen og ikke selve 
instrumentet.  
På den måde ville begge parter kunne bidrage med det, 
de hver især er bedst til: folkeskolen med den sociali-
serende klassebaserede praksis, og musikskolerne med 
fagligt specialiseret kompetenceudvikling. Det ville tilsam-
men skabe et musikfag rigt på bredde og dybde. ■

? Thomas Gooseman er uddannet på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium (Solistklasse 2004) 
cand. mag. fra Københavns Universitet.

KURSER FOR UNDERVISERE 
I SANG OG KOR

Har du spørgsmål? Så ring til os på telefon 7199 5332

Kommende kurser:

+ Belting (lørdag den 19. okt.)
+ Teenagestemmer (lørdag den 9. nov.)
+ Musical (lørdag den 23. nov.)

Kurserne afholdes på: 

Svanemøllevej 25
2100 København Ø

Læs nærmere på:
 
www.voicestudio.dk 
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På anden sæson arbejder vi med udfordringen: Helheds-
skolerne - og hvordan går det så med det? 
Vi trækker vejret en smule lettere efter at have opdaget, 
at vores arbejdsdages længde bliver reddet af privat- og 
friskoleeleverne, som heldigvis stadig får tidligt fri. Så 
vores dage er ikke blevet synderligt meget længere. Men 
vi ser udfordringer omkring de små elever i Heldagssko-
lerne, som er dødtrætte, når de endelig får fri fra skole. 
De er svære at få til at spille i orkester(sammenspil), og 
deres skemalagte tid er altafgørende for, om de fortsæt-
ter i musikskolen.
Forskolen er hårdest ramt. Udfordringen er ikke kun Hel-
hedsskolerne og de sene tider, men også den lange række 
af besparelser og musikskolens prisstigninger. Dagpleje 
og børnehaver har også fået skåret deres budgetter helt 
ind til benet, og skal vende hver en krone. Hjul på bar-
nevognene – eller musikopdragelse til børnene? Det gør 
det meget vanskeligt at være forskolelærer på fuld tid… 
Mange idéer er sat i værk. Mange flere idéer skal findes. 
Vi arbejder på, at alle 0. klasser i Svendborg Kommune 
skal have et Music Mind Games-forløb med en af mu-
sikskolens forskolelærere, og tre folkeskoler er allerede 
involveret. 
På instrumentallærerområdet er der sket et skifte, som vi 
aldrig tidligere har været ude for: der findes nu udeluk-
kende venteliste på klaver!! Som blæserlærer og stry-

gerlærer er man jo konstant ”PR-mindet”, så det er et 
spændende scenarie, at vi nu alle er lige i den henseende. 
Vi kommer virkeligt til at skulle udvikle vores PR-strategi, 
og vi kommer til at skulle arbejde sammen om det – alle 
sammen! Spændende, synes jeg, men helt sikkert skræm-
mende for de kolleger, som oplever det for første gang. 
Vi har i mange år centraliseret os mere og mere. Det er 
skønt med egne lokaler og kolleger lige om ørerne og et 
musikskolemiljø for eleverne, men nu er vi delvist nødt til 
at decentralisere os igen. Simpelthen for at kunne komme 
til at undervise eleverne lige efter skoletid, på deres egen 
skole. Det er en vigtig faktor for forældrene, om de skal 
køre deres børn til musikskolen, eller om børnene er selv-
hjulpne. Det bliver nødvendigt at være geografisk fleksi-
bel, hvis man vil opretholde sit timetal. Vi prøver at skabe 
miljø på skolerne og aftale med kollegaer at være samme 
sted indenfor det samme tidsrum. Der sker heldigvis gode 
ting, når vi er sammen – også på skolerne. Det er nød-
vendigt at være gode til at netværke, og det kan mærkes, 
at flere og flere opgaver omkring det praktiske bliver lagt 
over på os.
Vi oplever, at Helhedsskolerne så småt er begyndt at finde 
sig selv i den nye struktur og igen begynder at kunne se 
udad og byde samarbejde velkommen. Det var en svær 
tid, da skolerne skulle finde ud af, hvad det betød at 
være en Helhedsskole, og hvordan det lige skulle se ud 
i praksis. I starten var der ikke overskud til samarbejde 
med musikskolen, og det var ind imellem svært at føle sig 
velkommen som musikskolelærer ude på skolerne. Men 
nu sker der gode ting! Det er besluttet, at Svendborg 
Musikskole i 2014 skal finde kr. 200.000,- i budgettet til 
en pulje, som skal bruges til rabatordninger eller friunder-
visning. Denne pulje kommer i stedet for en tilsvarende 
nedskæring. En ny måde at tænke besparelser på, som 

Ramt af  
– Svendborg Musikskole lige nu

Folkeskolereform

Af Christa V. Danielsen, 
TR & klarinetlærer, 
Svendborg Musikskole

HelHedsskolerne

  Musikskolelærer Gert W. Knudsen og 5. klasse  
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virkelig er fremsynet. Det har ført til spændende tiltag, 
som man kun kunne have drømt om. Og i de nye sam-
arbejdsrelationer er der også en gensidighed omkring 
planlægning og økonomi i projekterne. Helhedsskolerne 
har fra starten haft en tvungen opgave i Svendborg, som 
hed: ”Mere idræt!”. Nu er der et stort ønske om også at 
opgradere de kreative fag, og en af mulighederne er et 
samarbejde med musikskolen. Skårup skole har kastet sig 
ud i et samarbejde med Svendborg Musikskole med afsæt 
i Yamaha-blæserklasser metoden. I foråret 2013 startede 
en musikskolelærer med 27 børn i 4. klasse på saxofon 
(med 14 elever) og klarinet (13 elever) samt orkester. Det 
blev en kæmpesucces, som derfor nu er udvidet til at om-
fatte fire af musikskolens blæserlærere. De 30 elever fra 
foråret spiller videre, og hele 4. klasse-årgangen, i alt 40 
børn, er blevet tildelt blæserinstrumenter: 11 klarinetter, 
10 trompeter, 9 tværfløjter, 5 tubaer (baryton) og 5 træk-
basuner (altbasuner). Alle 70 børn samles i et orkester. 
Fra folkeskolens side er der afsat en ekstra musiktime, og 
to af skolens musiklærere er involverede. Det fungerer så 
fremragende at forene musikskolelærernes kompeten-
cer med folkeskolelærernes - det er et spændende og 
lærerigt samarbejde, der er sat i værk. Alle involverede 
parter er klar over den betydning det har for eleverne og 
er opsatte på at gøre det til en succes. 
Drømmen er, at alle 4. klasser i Svendborg Kommune 
skal spille et instrument. Man kunne sagtens forestille sig, 
at andre instrumentgrupper også blev involveret: stry-
gerklasser m.m. Set fra TR-vinklen er der en udfordring 
i, at timerne ligger om formiddagen, og at der bliver et 
hul i skemaet indtil de almindelige musikskoletimer. Men 
for mange af os er det en kærkommen mulighed til at få 
nogle af vores eftermiddagstimer flyttet op til formidda-
gen. Og så er det fantastisk at opleve at nå ud til elever, 
som vi ellers aldrig ville have set skyggen af i musiksko-
len. Det er en helt anderledes måde at undervise på, når 
man står med ti elever på en gang; elever, som ikke selv 

har valgt at spille et instrument. Hvis man kan ændre 
og justere sine forventninger en smule, giver det bare så 
meget mening! 
Og så kan man jo håbe, at der bliver fundet en mulighed 
for, at vi kan undervise folkeskoleelever i deres skoletid, 
så vi kan lægge noget mere af vores arbejdsdag tidligere 
på dagen og nå eleverne der hvor de er, og på de tids-
punkter, hvor de er mest motiveret for indlæring. Det vil 
også have stor betydning for skolernes eget miljø at få så 
meget musik på skolen. Skoleorkestre, musicalorkestre, 
kor osv. Som det kendes fra andre lande, hvor man har 
set, hvor meget det betyder for elevernes hverdag, kultu-
relle udvikling og for kulturlivet i det hele taget.
Endnu et nyt samarbejde er startet mellem musikskolen 
og Svendborg Gymnasium. På Svendborg Gymnasium 
har man valgt at lave sit eget bigband fra bunden. Instru-
menterne til et fuldt besat bigband blev hentet hjem, og 
interesserede gymnasieelever kunne melde sig. De fleste, 
som har meldt sig til et blæseinstrument, har aldrig spillet 
et sådant instrument før. To af musikskolens lærere er in-
volveret i undervisningen af eleverne på gymnasiet i tæt 
samarbejde med en af gymnasiets egne musiklærere.

Yderligere er der sat et stort samarbejde i værk i 
forbindelse med “Spil Dansk Dagen”: Alle 4., 5. 
og 6.-klasser i Svendborg Kommune er inviteret til 
et stort korprojekt, og indtil videre er mindst 650 
børn tilmeldt. En af musikskolens sangpædagoger 
er ude i et forløb med de tilmeldte klasser, og det 
hele afsluttes med et brag af en koncert, hvor 
musikskolens Harmoniorkester, Marimba Dream 
Team, Strygerensemblet og et af musikskolens 
rockbands spiller til sangene.
Hvis man skal sige noget godt om alle besparel-
sesrunderne, prisstigningerne, krisen og Helheds-
skolernes indtog, så må det være, at det har 
givet grobund for en masse nye tiltag og mulig-
heder. Hvis man spiller med, så ser det ud som 
om det nok skal kunne lade sig gøre at være 
musikskolelærer i den nærmeste fremtid. ■

  Instrumentudlevering: ”Det er ligesom juleaften…”  
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Kort nyt

Ny generalsekretær for DAMUSA

Øresunds Solist 2013 – for unge blæsere og strygere 
i aldersgruppen 12-20 år
For tolvte gang har unge talentfulde musikere mulighed for at deltage i Øresundsregionens Talentkonkurrence – 
Øresunds Solist. 

Konkurrencen har eksisteret siden 2002, med det formål at 
styrke indsatsen overfor særligt talentfulde børn og unge 
ved at give de unge musiktalenter mulighed for at dyrke de-
res talent på et professionelt plan samt virke som forbillede 
for andre børn og unge. 

Uddrag af Øresunds Solist-grundlaget:
•   Øresunds Solist skal være med til at styrke den klassiske 

musik
•   Formålet er at arrangere musikkonkurrencer og relevante 

musikarrangementer for unge, talentfulde, klassiske mu-
sikelever, strygere og blæsere, i Danmark og Sverige.

•   Øresunds Solist skal være med til at fremme tilgangen 
til orkestre, konservatorier - og i det hele taget stimulere 
musiklivet.

•   Øresunds Solist bygger på kultursamarbejde i Øresunds-
regionen. 

Tidsplan 2013-14:
25. november: Tilmeldingsfrist
11. januar: Dansk konkurrence
18. januar: Svensk konkurrence
16. marts: Finale

Øresunds Solist er åben for unge blæsere og strygere fra 
Danmark og Sverige i aldersgruppen 12-20 år.

Yderligere information på
www.oresunds-solist.com

Og den idé er Nina Ulf Jørgensen 
helt med på: ”Tæt samarbejde og 
erfaringsudveksling er altafgørende, 
for at musik-og kulturskolerne kan 
fremstå som en stærk spiller på 
området. Hvis DAMUSA fortsat skal 
påvirke den politiske dagsorden og 
styrke den lydhørhed, som forenin-
gen har opnået, må det ske i kon-
struktiv dialog med de øvrige aktører 
på området,” siger Nina Ulf Jørgen-
sen, som derudover ser, at DAMUSA 
har en særlig pligt til at støtte og 
udvikle brugerengagementet i de enkelte musikskoler, styrke 
bruger-demokratiet og samle og udbrede de gode erfaringer 
fra de musikskoler, hvor bestyrelsesarbejdet, forældre-enga-
gementet og ikke mindst elevindflydelsen er stærk. 
 
Udover sin musikvidenskabelige uddannelse fra Københavns 
Universitet og studier i moderne kultur og kulturformidling 
har Nina erfaringer fra bl.a. Musik & Ungdom, Musikskole-
dage i Tivoli og Storstrøms Kammerensemble.

Dansk Musikskole-sammenslutning, DAMUSA, har ansat 
den 41-årige Nina Ulf Jørgensen som ny generalsekretær. 
Hun afløser Poul Thunbo, der efter fem år på posten har 
fået mulighed for både at administrere og undervise som 
souschef for musikskolen i Odsherred.
 
Nina Ulf Jørgensen er meget optaget af musikskolernes be-
tydning for den enkelte elev, og skolernes rolle i samfundet 
ligger hende meget på sinde.
 
”At videreføre og videreudvikle DAMUSAs rolle i musikskole-
verdenen og på den politiske arena bliver en spændende op-
gave,” siger Nina Ulf Jørgensen, der tidligere har været en del 
af ledelsen i bl.a. Helsingør Musikskole og været ansat ved 
DR Symfoniorkestret og på Rytmisk Musikkonservatorium.  

Der venter den nye generalsekretær en række vigtige op-
gaver, blandt andet set i lyset af den nye aftale på skoleom-
rådet, men også i forhold til fortsat at sikre musikskolerne 
og deres elever en stemme i det politiske system, lyder det 
fra formanden for DAMUSAs bestyrelse, Per Krogh Hansen, 
Kolding. 
 

•  DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning, er musik- og kulturskolernes landsorganisation.  
•  DAMUSA er dannet i 1994. 
•   DAMUSA er en uafhængig brugerorganisation, som i sin bestyrelse har repræsentanter for både brugere af musikskoler, 

de ansatte og ledere.
•  DAMUSA er høringspart i forbindelse med blandt andet lovgivning på musikskoleområdet. 
•  DAMUSA er medlem af Europæisk Musikskole Union samt Nordisk Musik- og Kulturskoleunion. 
•  90 ud af 98 af de kommunale musik- og kulturskoler er med i DAMUSA. 
•  Der er over 105.000 elever i de danske kommunale musikskoler.

Nina Ulf Jørgensen, 41 år, 
er ny generalsekretær for de 
danske musikskoler i lands-
organisationen DAMUSA.

http://www.oresunds-solist.com


Folkeskolen & amatørerne

Der er sagt og skrevet meget om den nye skolereform. 
Og selvom alle de mange amatører rundt omkring i 
Danmark også kunne havde ønsket sig, at den var endt 
med et større fokus på de kreative fag, er den samtidig 
en udstrakt hånd til os, fordi den forpligter folkeskolen til 
at samarbejde med foreningslivet! 

Foreningslivet og den lokale sammenhængskraft
Det sker under overskriften ”Den åbne skole”, der 
pålægger folkeskolen at åbne sig overfor samfundet og 
de lokale folkeoplysnings-, idræts, og kulturforeninger.  
Tanken er, at samarbejdet skal fremme den lokale sam-
menhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad 
stifter bekendtskab med foreningslivets muligheder. 
I praksis forestiller man sig, at det kan ske ved at gen-
nemføre kurser eller forløb inden for den enkelte for-
enings virke. Og dermed er der faktisk skabt en reel 
mulighed for et samarbejde mellem foreningerne og 
folkeskolen. Ikke mindst fordi den såkaldt ”understøt-
tende undervisning” i høj grad vil blive tilrettelagt af den 
enkelte skoleledelse. 

Amatørerne og den kulturelle frivillighed
Men hvad kan amatørforeningerne så byde ind med? For 
det første kan vi være med til at introducere forenings-
formen i folkeskolen. I dag er mange af vores ungdoms-
foreninger moderne og demokratiske rammer omkring 
unges egne kunstaktiviteter, organiseret af dem selv. 
I forlængelse heraf er det naturligt at amatørforenin-
gerne er med til at sætte fokus på den rolle den kul-
turelle frivillighed i det hele taget spiller for det aktive 
medborgerskab og demokratiet. Det at være aktiv og 
frivillig er nemlig mere end blot at være hundelufter og 

lektiehjælper. Det er også at skabe kulturelle aktiviteter i 
sit lokalsamfund. 

Den kunstneriske og kulturelle fødekæde
Sidst men ikke mindst kan amatørforeningerne deltage 
i arbejdet med at styrke den kunstneriske og kulturelle 
fødekæde. Vi skal ikke erstatte professionelle kunsttilbud 
og undervisning, men supplere dem. For hvis folkeskole-
reformen virkelig skal være med til at løfte musikken og 
kulturen, må man sikre, at ikke kun skoleelever får mulig-
hed for selv at være kreative, men at alle mennesker får 
den mulighed gennem hele livet.
Hjælp til at finde vejen…

Vi amatører vil således meget gerne være med til at løfte 
”Den åbne skole”, men vi er samtidigt usikre på hvordan 
vi griber det an – og det er folkeskolen måske også! Der 
er i hvert fald brug for ”gode eksempler”, der viser ve-
jen. En god motivationsfaktor ville derfor være at oprette 
en pulje, der kan støtte udviklingen af eksemplariske 
projekter indenfor ”Den åbne skole”. For nok vil vi gerne 
samarbejde, men vi skal lige finde ud af hvordan. ■

Den åbne folkeskole 
og amatørerne 
– folkeskolereformen i et foreningsperspektiv

? AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd er 
en politisk arbejdende paraply for 19 forenings-
organiserede amatørorganisationer indenfor 
musik, sang, litteratur og fotokunst. Tilsammen 
repræsenterer organisationerne 60.000 aktive 
amatører i alle aldre over hele landet.

Af Susan Fazakerley, 
sekretariatsleder i AKKS 
– Amatørernes Kunst & 
Kultur Samråd
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Stillingsannoncer

Månedens citat:

“ ”Jeg blev født i habit.”

Leonard Cohen

Gladsaxe Kommune
–  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Gladsaxe Musik- og Billedskole (GMB) søger en 
dygtig, kreativ og engageret souschef, der kan 
tænke visionært og konstruktivt i forhold til de 
mange muligheder og udfordringer, en kultur-
institution skal forholde sig til, og samtidig være 
med til at værne om alt det, der gør GMB til en 
helt særlig undervisningsinstitution.

Vi søger en souschef med følgende kompetencer

• Musikfaglig baggrund. Uddannelse på  
 konservatorie- eller universitetsniveau,  
 eller tilsvarende dokumenteret erfaring  
 inden for musikmiljøet.

• Tæt forbindelse til det rytmiske musik- 
 miljø. Viden om/erfaring med en bred  
 vifte af genrer inden for rytmisk musik,  
 og også meget gerne bred erfaring med  
 undervisning og formidling på det  
 rytmiske område.

• Godt kendskab til – og gerne konkret  
 erfaring med – grundskoleundervisning,  
 dvs. elementær musikundervisning af  
 børn op til 9-årsalderen, inden de vælger  
 instrument/sang/sammenspil m.v.

• Interesse for – og gerne konkret viden om  
 – billedkunst, da Billedskolen udgør en  
 vigtig del af GMB, og pt. er en afdeling i  
 rivende udvikling

• Erfaring med administration, herunder  
 planlægning, dokumentation og   
 økonomistyring

• Gode it-kundskaber

Læs hele stillingsopslaget på gladsaxe.dk eller 
gladsaxe.dk/musikskolen

Ansøgningsfrist: 
27. oktober

Souschef 
til Gladsaxe Musik- og Billedskole

Klarinetlærer 
søges til barselsvikariat

1. december 2013 til 1. april 2014

Lyngby-Taarbæk Musikskole søger en klassisk 
uddannet klarinetlærer til undervisning i 
soloklarinet på alle niveauer. Ansættelse min. 
6 lektioner om ugen. Vi lægger vægt på, at 
du har en relevant musikfaglig uddannelse på 
konservatorieniveau og undervisningserfaring.

Se stillingsbeskrivelsen på www.lt-musikskole.dk

Ansøgningsfrist er mandag den 11. november 
2013. Ansættelsessamtale afholdes tirsdag den 
19. november 2013.

http://www.lt-musikskole.dk
http://www.gladsaxe.dk
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=62825
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Opgaverne vokser og vokser for landets 
musikskoleledere

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

Alle ønsker mindre bureaukrati i den kommunale sektor, herun-
der på landets musikskoler. Imidlertid er tendensen gennem de 
seneste mange år gået den stik modsatte vej, hvor rapporter, 
dokumentationsmateriale og regelmapper er vokset vildt på 
skrivebordene. 
Dette på trods af samtlige politikeres oprigtige udmeldinger om 
”flere varme hænder” og ”mere tillid til de ansatte og mindre 
kontrol”. Alligevel vokser de administrative og ledelsesmæssige 
opgaver. 
Regeringens produktivitetskommission afleverede i september 
måned et bud på, hvordan den onde cirkel af stadigt voksende 
opgaver kan brydes. Indholdsmæssigt drejer det sig om afskaf-
felse af overflødige regler, overvejelser om Statens og Kommu-
nernes opbygning, mere fleksibilitet i de offentlige overenskom-
ster kombineret med mere medarbejderindflydelse på arbejdet. 
Det sidste kan ses i lyset af forårets konflikt på lærerområdet, 
hvorfor skolelederne nu får en større fleksibilitet i ledelsesret-
ten sammenholdt med mere medarbejderindflydelse. Men det 
bliver en overordentlig svær opgave at føre ud i livet, idet kon-
sekvenserne kan frygtes at blive en større detailregulering med 
flere opgaver som f. eks. diverse opgaveoversigter, tidsregistre-
ringsskemaer, dokumentation mv. 
Imidlertid kan det synes, at produktivitetskommissionen neg-
ligerer det grundlæggende forhold mellem central styring og 
tillid. Ideen om, at man kan styre den enkelte ansattes hverdag 
fra rådhuset, der igen kan styres fra Staten, er kun medvirkende 
til udarbejdelse af flere regler. Færre papirbunker kræver derfor, 
at Staten og Kommunerne løsner grebet i stedet for at stramme 
det, som det nu gennem mange år har været tendensen, og 
giver den enkelte leder og den enkelte medarbejder mere rum 
og fleksibilitet til at træffe beslutninger på et fagligt grundlag 
inden for de økonomiske rammer.
På musikskoleområdet er det i øjeblikket opgaverne med folke-
skolereformens krav om et gensidigt forpligtende samarbejde 
med folkeskolen, der trækker store veksler på arbejdstiden for 
landets musikskoleledere. Lederne vil være det naturlige om-
drejningspunkt for rammer, indhold og udmøntning af et lokalt 
forpligtende samarbejde. Samtidig forventes det, at musikskole-

lærerne inddrages i arbejdet med at udfylde de lokale rammer. 
Men hvor er tiden og pengene henne?
Der er derfor brug for, at Kommunerne og de enkelte forvalt-
ninger (cheferne) i høj grad bistår lederne i implementeringen 
af samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolen. Det gælder 
både med strukturelle barrierer og ressourcer.
Strukturelle barrierer, fordi det erfaringsmæssigt kræver en vis 
gennemslagskraft at lave aftaler med folkeskoleområdet, der 
nogle steder har tendens til en vis form for protektionisme i 
forhold til lokaler mv. 
I den enkelte Kommune er musikskolen ikke nødvendigvis pla-
ceret i samme forvaltningsmyndighed som folkeskolen, hvorfor 
det kan være nødvendigt på et overordnet niveau at tydeliggøre 
samarbejdsforpligtelsen og lave centrale aftaler om samarbejdet. 
Det vil således være en næsten uoverkommelig opgave, hvis 
musikskolens ledelse skal rundt og lave aftaler med hver enkelt 
folkeskole/skoleleder om samarbejdet. De overordnede rammer 
må derfor aftales på politisk niveau og udfyldes med samarbejds-
aftaler på minimum forvaltningsniveau, hvor musikskolen natur-
ligvis bidrager aktivt til indholdet heraf samt i den operative fase.
Ligeledes skal der fokuseres på ressourcer, idet det ikke kan 
forventes, at musikskolen med de nuværende ressourcer alene 
skal løfte opgaverne med udvikling, implementering, løbende 
koordinering og evaluering af et ”gensidigt” forpligtende 
samarbejde. Pilen peger jo begge veje, selvom folkeskolen i 
første omgang fokuserer på at implementere andre dele af 
folkeskolereformen. I folkeskolen opfattes det forpligtende 
samarbejde med musikskolen typisk blot som en følgeopgave i 
forhold til implementering af hovedelementerne i folkeskolere-
formen. Derfor er det vigtigt, at Kommunerne, forvaltningerne 
og folkeskolen bistår musikskolerne med ressourcer, dvs. midler 
og arbejdskraft, til gennemførelsen af folkeskolereformens krav 
om et gensidigt forpligtende samarbejde mellem musikskole og 
folkeskole. Det skal musikskolerne ikke stå alene med.
DMpF har i en lang række sager medvirket til lokalt at få etab-
leret bedre rammer for musikskolen og nedbrudt eventuelle 
barrierer i forhold til samarbejdet med folkeskolen. Sekretariatet 
kan naturligvis kontaktes herom. ■
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InformatIonsmøde onsdag d. 23. oktober 2013 kl. 18.00
Information om optagelsesprøven, DKDM’s uddannelser m.m. 

ansøgnIngsfrIst for optagelse: 2. december 2013 kl. 12.00
Koordineret ansøgning via www.musikuddannelser.dk

optagelse 

Læs mere og se programmet for informationsmødet på www.dkdm.dk 
Rosenørns Allé 22   ·   1970 Frederiksberg C   ·   T: 7226 7226

på det kongelIge danske musIkkonservatorIum

Se de nye løntabeller fra 1. oktober på 
http://www.dmpf.dk/online-service.aspx

Husk Spil Dansk Dagen torsdag d. 31. oktober 2013. 
Mere info på http://www.spildansk.dk/


