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Leder

Ole Helby

OK 13

Udramatisk overenskomstforlig
på musikskoleområdet

Overenskomstforhandlingerne på musikskoleområdet
blev en sjældent udramatisk affære præget af stor
smidighed ved forhandlingerne med KL. Som alle ved,
var der ikke så meget at forhandle om i kroner og
øre. Den økonomiske ramme var denne gang historisk
smal, hvorfor langt den største del af råderummet blev
brugt til de generelle lønstigninger for på den måde at
sikre reallønnen bedst muligt for alle. Herudover var vi
enige med KL om at anvende resten af midlerne til en
lille forbedring af pensionsordningen, så bidragssatsen
hæves fra 15,30 % til 15,64 %. Som noget nyt får
medlemmerne mulighed for at vælge at få denne
forbedring af pensionsbidraget udbetalt som løn.
Vi blev også enige med KL om nogle forbedringer, som
ganske vist ikke flytter bjerge, men alligevel kan have
betydning for en del medlemmer:
•	Fremover vil musikskolelærere være omfattet
af pensionsordningen, hvis de en gang har
været optaget i en kommunal eller amtslig/
regional pensionsordning efter at have opfyldt
beskæftigelseskravet i musikskolelærernes
overenskomst eller en anden overenskomst med
samme beskæftigelseskrav. Det nye er, at retten til
at blive omfattet af pensionsordningen nu også kan
være optjent ved ansættelse på en anden kommunal
eller amtslig/regional overenskomst.
•	Fremover får ansatte musikskolelærere og
musikskoleledere, der er fyldt 70 år, ret til at få
udbetalt pensionsbidraget som et kontant beløb,
medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt
til en pensionsordning eller køb af frihed. Hidtil har
kommunerne ikke været pligtige til at yde nogen
form for betaling, når der ikke længere kan indbetales
pensionsbidrag til arbejdsmarkedspensionen efter
man er fyldt 70 år.
modus: april 13

Endvidere er parterne blevet enige om at afholde en
temadag om lederrekruttering, som skal finde sted i
andet halvår af 2013. Formålet er blandt andet at belyse
aktuelle udfordringer og mulige indsatser i forhold
til at sikre rekruttering af ledere og mellemledere på
musikskoleområdet.

KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, er et forhandlingsfællesskab for
ansatte i regioner og kommuner. Det er
KTO's formål at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og ansættelsesvilkår for regionalt og kommunalt ansatte
tilsluttet KTO. KTO har 45 medlemsorganisationer. KTO repræsenterer
ca. 515.000 ansatte i regioner
og kommuner.

Det samlede forlig er nu til urafstemning hos medlem
merne, som har det sidste ord i forhold til at godkende
forliget. DMpF´s bestyrelse opfordrer medlemmerne til at
bakke op om forliget, som er det bedst opnåelige på de
givne præmisser set i lyset af den samfundsøkonomiske
krise, vi har befundet os i gennem flere år. ■
Forliget og div. tekster omkring det kan findes
på www.dmpf.dk, find ikonet Overenskomst
2013 på forsiden.
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Strygerværksted

Violiner
får flygtningebørn
e
s
k
o
v
t
a
til
Assens Musikskole har i samarbejde med den lokale afdeling af Røde Kors
lavet et strygerværksted. Her får børn, der er flygtet fra krig og grusomheder i deres hjemlande, et mentalt pusterum med musikken.

Helt oppe under de synlige hanebjælker i den gamle
tobaksgård i Assens gør knap 30 børn sig klar til at spille
for familiemedlemmer. Denne dag er noget særligt. De
otte af børnene har nemlig kun spillet i otte uger. De er
flygtet fra deres hjemlande, og ved lidt af en tilfældighed
fik de mulighed for at spille strygerinstrumenter. Alle
børnene har svært ved at holde buen fra strengene.
- Stop med at spille! Nu skal jeg nemlig stemme 27
instrumenter, og det går nemmere, hvis der er helt stille,
siger Eva Kobel, underviser fra Assens Musikskole. Der
falder ro over de ivrige børn, og det udløser ros fra underviseren.
Flygtningebørnene skal spille sammen med de mere rutinerede børn fra musikskolens strygerhold.
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Af Torben Svane
Christensen
Foto: Torben Mougaard

- Vi skal øve fem numre, og vi har kun 40 minutter, inden
vi skal spille for jeres forældre og familie, siger Eva Kobel.
Det første nummer er Andreas´ sang. Døren går op, og
en sorthåret pige kommer forpustet ind i rummet. Eva får
hurtigt stemt hendes violin, og pigen glider ind i orkesteret.
Da alle numre er spillet igennem, er det tid til frugt, juice
og frisk luft. Tilskuerne siver ind og sætter sig på stolene.
- Det er rigtig sjovt. Jeg har aldrig spillet før, men jeg har
tit tænkt på det. Jeg vil gerne fortsætte på musikskolen,
og jeg synes Eva er er rigtig god til at forklare tingene,
siger Mohammed, der er 12 år.
Simav er 9 år, og det er også første gang, hun får musikundervisning. Hun er enig i vurderingen af underviseren.
april 13 : modus

- Jeg kunne også godt tænke mig at fortsætte med at
spille, siger Simav. Pausen er forbi, og koncerten går i
gang.
Nysgerrighed blev til tilbud
At Mohammed og Simav og seks andre børn fik mulighed for at prøve kræfter med strygerinstrumenter, skyldes
et initiativ fra Eva Kobel og den lokale afdeling af Røde
Kors. Sidstnævnte har etableret en kulturcafé, der er et
mødested for danskere på tværs af etnisk oprindelse og
kulturel baggrund. Her spillede Eva Kobel med sine øvede
strygere, og flygtningebørnene var meget interesserede i
instrumenterne. Det møde blev fulgt op med en koncert
til fastelavn, hvor børnene fra de andre lande sang med
på danske sange. Derefter blev der etableret et hold for
de flygtningebørn, som gerne ville spille strygere.
- Jeg havde regnet med, at der nok kom halvdelen af de
otte, vi havde inviteret, men de kom alle sammen, fortæller Eva Kobel. Der var dog opstartsproblemer, som mest
handlede om disciplin.
- Det var meget hårdt i starten, og jeg var lige ved at kaste håndklædet i ringen. Der var ikke meget respekt for
mig som underviser fra drengenes side, fordi jeg er
kvinde. Det hjalp, da jeg fik en mandlig medunderviser, og senere satte vores tidligere musikskoleleder,
Poul Engelhart, sig ved siden af den mest urolige
dreng, når vi øvede. Det hjalp, siger hun.
En far fra en af de støttefamilier, der hjælper børnene og deres forældre, mødte også op, og i det
hele taget har det været en stor hjælp, at støttefamilierne har været med til at sørge for, at børnene mødte op til undervisningen. Samtlige børn i
Strygeværkstedet har i kortere eller længere tid boet
i flygtningelejre.
- Mange af børnene har traumer, fordi de har oplevet
grusomme ting, der hvor de kommer fra, men det skal
jeg jo ikke gå ind i. Musikundervisningen skal få dem til
at tænke på noget andet. Vi synes, at der skulle være et
tilbud til de børn, der ikke vil spille fodbold eller andet.
Det handler om integration og musikglæde og muligheden for aktiviteter sammen med danske børn. Derfor
er det vigtigt, at børnene ikke bare kommer til at gå til
solospil i fremtiden, men at de i høj grad skal indlemmes
i musikskolens orkestre, siger Eva Kobel.
Hendes pædagogiske tilgang har handlet om det enkelte
barn først. Humor og en afslappet atmosfære er vigtig
for at få eleverne til at åbne sig. At skabe en rar stemning, hvor indlæringen bliver en leg. Respekt for hinanden og hinandens forskelligheder. Ikke mindst disse børn,
der har så meget andet med sig i bagagen fra deres
modus: april 13

flygtningeliv.
- Musikken skal klinge fra dag et. Derfor arbejder jeg i
starten meget med at spille på løse strenge med et godt
strøg. Når det klinger og musikken har puls og tempo,
kan børnene mærke musikken, og glæden vokser. Så
er der lagt en bund for at være lidt mere tekniske, gå
i detaljer med fingrene, noderne, intonation og alt det
andet. Her starter den mere bevidste indlæring, siger Eva
Kobel.
Bad hjertet om svar
Koncerten er slut. Børnene får stor applaus, og selv om
det er et ”hjemmepublikum”, afslører smilene, at børnene ser koncerten som en sejr. Det er en tilfreds, men
også træt Eva Kobel, der, efter en lang dag med undervisning og aftenens koncert, tager plads i en sofa.
- Det gik over al forventning. De kunne godt holde koncentrationen under hele koncerten, siger hun.
Da tilbuddet om musikundervisning blev en
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Strygerværksted

Eva Kobel

8 realitet, havde Eva Kobel sine bekymringer i forhold til
børnenes engagement.
- Det er jo et gratis tilbud, og jeg kunne godt forestille
mig, at flygtningefamilierne siger til deres børn, at de
skal gå til det, fordi de føler en forpligtigelse. Men jeg
sagde til børnene, ”I skal ikke spørge jeres forældre, om I
skal gå til musik. I skal spørge jeres hjerter”, siger hun.
Formålet med Strygerværkstedet er at give nydanske
børn mulighed for at spille på et instrument og på
længere sigt spille sammen med danske børn i for at
øge integrationen i Assens Kommune. Strygeværkstedet
startede op i september og seks af de otte børn fortsætter 10 gange mere med undervisning i 2013 og slutter til
påske.
- Ideen er, at de til april skal have tilbud om at meldes
ind i musikskolen som soloelever på lige fod med musik-
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skolens øvrige elever i den kommende sæson. Familierne
får hjælp af Røde Kors til at søge legater. På længere sigt
kunne vi se muligheder i at åbne for andre instrumentgrupper, siger Eva Kobel. De seks elever, der fortsætter
med musikundervisningen, kan se frem til at blive udfordret yderligere.
- Indtil nu har de kun spillet på løse strenge og lært at
styre buen over strengene. Og de har ikke spillet efter
noder, men spillet simple ostinater udenad, eller jeg skrev
dem på tavlen. På det kommende hold, der bliver lidt
mindre, kan jeg arbejde med at lære børnene at sætte
fingre på gribebrædtet, og de kan lære at læse lidt noder
og rytmer, siger Eva Kobel. Dagen er ovre, og hun kan
gå hjem med en forhåbning om, at børn, der har alt for
mange grimme minder, kan få nye, gode minder med
musikken. ■
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4. & 5. maj 2013
musik fra 14 scener
Guitarstjernerne, København · Olsens Kyllinger, Næstved · Helsingør Saxkvartet · Talentakademi Storstrøm, Vordingborg · Guitarbanden, Odense · Marie fløjter!, Vejen · Tangobanden,
Rudersdal · Slagelse Saxofonkvartet · Lyngby-Taarbæk Guitarorkester ”De Blå Baretter” · Marimbaorkesteret, Esbjerg · The Blanks, Sønderborg · Vejen Marimbas · B.B. Band, Allerød
The Kal Tjaders, Kalundborg Zigøjnerorkesteret, Hillerød · Catchwood Steelband, Gribskov · Amar, København · Meat Town Band, København · High ´n` Dry, Fredensborg · Morten
Boel Project, Fredensborg · Saxgruppen Remoulade Stræde, Rudersdal · Mors Drenge, Hillerød · Brørup-Banden, Vejen · Tweens, Halsnæs · Thy Metalliga, Thisted · Rockit, Thisted
Thisted Talenthold Rock ´n` Roll Train, Næstved · The Curtains, Gladsaxe Fortune Five, Stevns · Circle´s Corner, Fyns Rytmiske Talentskole · Scavengers, Gladsaxe · Blue Monday, Gribskov
Flying Shadows, Gribskov · Don´t mess with the Pterodactyl, Svendborg · Sinned, Thisted · Sammenspilshold 2, Langeland · The C Team, Køge · Rørkjærkoret, Esbjerg · Sing It Up, Horsens
Bersærk, Vejen Off Beats, Sønderborg · Rudersdal Rørkvartet · El Primo, Rudersdal · Undying, Vordingborg · Flying Penquins, Gribskov · Flamenco de Colores, Egedal · Alien Lobster
Universe, København Strange Rockers, Dragør · Sammenspilshold 1, Langeland · Tailtoads, Roskilde Kulturskole · Crossroads, Roskilde Kulturskole · Funky Hiphopsters, Roskilde Kulturskole
Solosangere m. band, Kalundborg · Sunset Yellow, Roskilde Kulturskole · D.O.T.S., Musikhøjskolen · Hit´s from Hell´, Fyns Rytmiske Talentskole · YoungCare Orkester, Reg. samarb.
Rudersdal Juniorblæsere · YoungBrass, Skanderborg · Bremdal Blæserklasse, Struer · Street Band, Musikhøjskolen · Street not Straight, Kalundborg · Juniorblæs, Aarhus · Guldhornene,
Rudersdal · Frederikssund Blæserorkester · For Fuld Blæs, Reg. samarb. · Brøndby Blæserorkester · Cross Over-bandet, Esbjerg · Strygertjansen, Esbjerg/Haderslev · Black & White,
Odense Træblæserensemble, Vejle · Fløjtetrillerne, Vejle · De Strygende Strenge, Nordfyns · Shout Out Loud, Allerød · Bornholms Musikskoles Symfoniorkester Mega-Team-Flex-Blæs, København Rudersdal · Træblæserne, Rudersdal · MGK-SYD Sinfonietta, Kolding · SUPERSTREET, Reg. samarb. · Thisted Street Stompers · Copenhagen City Flutes Unplugged & Skolen · Ved Sundets
Blokfløjtespirer · Det Vestfynske Pigekor, Assens · Vokalisterne, Sønderborg · SilverPipeline og Blokkeninerne, Aabenraa · Minirødder, Blokrødder & Flauto Dolce, Ballerup/Furesø · Kor-B,
Kalundborg KorVision, Kalundborg · Da Copenhagen Choir · Kolibrierne, Hørsholm · Gladsaxe Pigekor · Ballerup Big Band (B3) · Guldborgsund Musikskoles Bigband · Little Big Horns, Køge
Albertslund Big Band · All Albert Bigband, Albertslund · Sankt Annæ Bigband · Brøndby Bigband · F.M. Big Band, Frederikssund · Odsherred Musikskoles Bigband · Jazzmin Swingband,
Slagelse Nyborgs Drøm · Flautos, København · Flauto Grande/Flauto Piccolo, Rudersdal · The Containers, Fyns Rytmiske Talentskole · Det 11. Bud, Fyns Rytmiske Talentskole · Terns, Hillerød
Dobbeltduo fra Gladsaxe Musik- og Billedskole · Jazzpropellen, Albertslund · Albertslund Saz-ensemble · Mango Tango Band/Sofie Bolmgren Trio, København · The Boombox is not a toy,
Fyns Rytmiske Talentskole · Brøndbys Talenter · Agesens Jazzkapel, Roskilde Kulturskole · Les Petits Anges, Hillerød · Sharktown Showdown, Fyns Rytmiske Talentskole · Otterup Guitarorkester, Nordfyns · Blokfløjte-ensemblet, Kolding · Rudersdal Duo/Trio Linje · Quick Hands, Ballerup · Guitarbanden, Egedal · Cacadakram, Slagelse · 3 klaverer, Roskilde Musiske · The 40
Fingers Pianoensemble, Guldborgsund · Guldspilopperne & Tangentlopperne, Guldborgsund · Randers Musikskoles Violinorkester · Randers Musikskoles Talentlinje · Forty Filthy Fingers,
København · Piano Freaks, Viborg · Lejre Chamber Players · Klaverelever, Køge · Klaverelever fra Gladsaxe · Boxen, Høje-Taastrup · North West Percussion, Odsherred · Egedal Showband
Drumline Guldborgsund · Fensmark Tæskehold, Næstved · Percussionation, Frederikssund · Steel Jammers, Allerød · Lyngby-Taarbæk Steelband · Slagtøjsgruppen, Herlev · Gladsaxe
Junior Marimbaorkester · Knock ´n` Wood, Gladsaxe · Gladsaxe Salsaorkester · Tårnby Marimba Orkester · STA, Køge · Third Time´s the Charm, Køge · The Yellow Closet, Nordfyns · The
Heroes, Nordfyns · The Blicher Boys, Randers · Asfergtanken, Randers · D-ARNE, Randers · Oh Sean, Næstved · Half Past Four, Solrød · Den Laks Skal Ned, Tårnby · Amazing Strings, Rødovre
Herning Musikskoles Guitarensembler · lmproOrk, Roskilde Musiske · AltaRosk, Roskilde Musiske · Strings Acoustica, Viborg · 4-tissimo Kvartetten, Roskilde Kulturskole · Trio Talent & Trio August, Ballerup · Hørsholm Kammerorkester · Palle Peru, Høje-Taastrup · Gladiators of the Golden
Lime, København · Blue Monday Shoes, Gladsaxe · Sweet Living, Gladsaxe · Rocking Headphones, Rudersdal · Stopklodserne, Rudersdal · Royal
Straight, Vordingborg · RoKu Soulband · KEOMA, Høje-Taastrup · The High Road, Ishøj · Fire, Lyngby-Taarbæk · Performancekoret, Lyngby-Taarbæk
Sunrise Steelband, Hillerød · Nordfyns Concert Band · Funky Steel, Egedal · Københavns Kommunes Skoleorkester · Gladsaxe Steelband · Harmonien,
Helsingør · HOT, Tårnby · MiniHOT, Tårnby · PixiHOT, Tårnby · KorProjekt 2013 · Kvintoratets Store Strygerorkester, Reg. samarb. · EMUSO, Reg.
samarb. Rudersdal Projekt · Kunstparade, Roskilde Kulturskole · Guldkoret, Guldborgsund Rytmik, Roskilde Musiske · Hedensted Musikskoles
Orkester · Saxofonensemblet, Kolding · Morsø Suzuki Skole · Zapolski-strygerne, København · Green Leaves, Rudersdal · Gladsaxe Blokfløjteensemble · Strygerorkesteret ”KVINT”, Furesø · Jokers, Tårnby · World Music Aarhus · Ballerup MusikSkole Orkester/Ballerup Brass & Wood
Dynamic Diversity m. special guests, Ballerup · GAVL-orkestret, Reg. samarb. · In The Name Of Love, Allerød · Nordlys, Tårnby · La Charanga,
Vordingborg · Marimbanda, København · Græshopperne, Nordfyns · Harblonika, Ishøj · Flute´n` Guitars, Herlev · Solosang, Tårnby · Sydkystens
Blokfløjter, Hvidovre · Jazzyrocky, Fredensborg · Grabbing the Groove, Odsherred · MGK-SYD Folkemusikensemble, Kolding · Aabenraa Fløjtekvartet Ballerup Smallband · Jazzband, Tårnby · Cairo, København

JUHL-SØRENSEN
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Lemvig-Müller Fonden
15. Juni Fonden

Simon Spies Fonden
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Hjerneforskning

Af Malene Wichmann
foto Peter Skjold Petersen

Piger og drenge
lærer forskelligt
Pigehjerner og drengehjerner er indrettet forskelligt, og der skal forskellige strategier for at motivere dem til at synge i kor eller spille orkester.
Ann-Elisabeth Knudsen holdt foredrag om læring
og kønsforskelle ved årets Masterclass på Den
Jyske Sangskole
Den seksårige dreng, der spurter rundt i hele lokalet, den
13-årige pige der bliver såret for et godt ord, og den syvårige dreng der går på ’stand-by’ hvert femte minut. De
er der alle sammen i Ann-Elisabeth Knudsens foredrag på
Den Jyske Sangskoles masterclass i den første weekend
af marts.
Hjerneforsker, lektor og cand.mag Ann-Elisabeth Knudsen
er specialiseret i hjerner og læring, og hendes budskab
til de forsamlede musikpædagoger og korledere er, at

Masterclass på Den
Jyske Sangskole 2013
Masterclassen fandt sted i marts og
havde ”Den gode korprøve” som tema.
Undervejs var der oplæg og workshops med Ann-Elisabeth Knudsen, Eva
Freitag, Panda van Proosdij, Pia Boysen,
Margrete Enevold, Jens Krogsgaard,
Dorte Bille, Mads Bille og Hanne StruckMadsen.
Læs mere på www.denjyskesangskole.dk
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drenge og pigers hjerner fungerer forskelligt. Derfor skal
der også forskellige strategier til at motivere dem til korprøver, sammenspil og alle mulige andre slags indlæring.
”Scanninger viser, at der er forskel på, hvordan han- og
hunhjerner løser opgaver. Hunhjerner sætter mange hjernecentre i gang for at løse opgaven, hvorimod hanhjerner har stor aktivitet et enkelt sted. Det er vidt forskellige
strategier. Der er simpelthen forskel på, hvordan de to
køn foretrækker at bruge deres hjerne,” forklarer AnnElisabeth Knudsen.
Koncentration og følelser udfordrer
Ann-Elisabeth Knudsens foredrag bliver ledsaget af talrige billeder og tegninger af hjerner. Hun peger, viser og
fortæller løs om, hvordan venstre hjernehalvdel fungerer
digitalt, opsplitter i enkeltdele, hvorimod højre hjernehalvdel tænker i helheder. Dette er afgørende viden, når
forskellene mellem de to køn skal indkredses, for dels har
piger bedre forbindelse mellem de to hjernehalvdele, når
de starter i skolen, og dels virker drengenes testosteron
hæmmende på tilgangen til venstre hjernehalvdel og
medfører, at drengene har sværere ved at huske lange
lister og beskeder end pigerne.
”Der er ingen fordel i at sende en dreng af sted efter
flere forskellige ting. Det er umuligt for ham at huske det
hele. Det hurtigste er at lade ham gå to gange,” siger
Ann-Elisabeth Knudsen, og salen griner.
Da hun kommer ind på drengenes evne til at koncentrere
sig, bliver der også både smilet og nikket rundt omkring.
Drengenes hjerner modnes et til to år senere end pigernes, og både i seksårsalderen og i begyndelsen af puberteten er deres evne til at koncentrere sig dårligere end en
jævnaldrende piges, forklarer hjerneforskeren.
”En gennemsnitlig seksårig dreng kan koncentrere sig i
seks minutter om et emne, han ikke selv har valgt, hvorimod en pige på samme alder kan holde koncentrationen
april 13 : modus

Knudsen
Ann Elisabeth

oppe i 22 minutter,”
fortæller Ann-Elisabeth
Knudsen.
Piger udvikler empati
og indlevelse tidligere
end drenge og har
større anlæg for at
samarbejde. Men de
har det ikke nødvendigvis nemt af den
grund, for de tager sig
så til gengæld nogle
gevaldige følelsesmæssige
rutschebaneture.

Den lille forskel er stor
At den lille forskel ikke er så lille endda, står efterhånden
klart. Og Ann-Elisabeth Knudens pointe er da også, at
vi bør tilrettelægge vores undervisning på begge køns
præmisser.
”Drengene har brug for variation og fysisk aktivitet. De
skal have brændt noget testosteron af, så er de klar
igen,” fortæller hun.
”De kan sagtens adskille manden og bolden, og man
skal ikke være nervøs for at tale med store bogstaver til
en drengegruppe. Piger bliver til gengæld kede af rettelser. Deres hjerner er tunet ind på relationer, og skal piger
irettesættes, har de brug for en oplevelse af, at du stadig
kan li’ dem. Piger lærer en masse, men de har svært ved
at lære matematik af en matematiklærer, der ikke har
bemærket deres nye halskæde.”
En typisk problemstilling hos drenge er enten for høj eller for lav hjernestammeaktivitet. Det første barn styrter
rundt i lokalet, det andet kan kun koncentrere sig i fem
minutter ad gangen. Og de to børn, som Ann-Elisabeth
Knudsen kalder Frederik og Jakob, har brug for vidt forskellige undervisningstyper.
”Frederik med den høje hjernestammeaktivitet har brug
for at blive afdæmpet, og der skal være så lidt som
muligt, der forstyrrer. Jakob med den lave hjernestammeaktivitet skal vækkes. Vi kender det alle sammen, at
hvis vi går op ad en trappe hvor alle trin er ens, så slår vi
automatpiloten til. Jakob har brug for en lille overraskelse
indimellem. Det kan også hjælpe ham at få lov at sidde
og nusse med noget i hænderne,” foreslår Ann-Elisabeth
Knudsen.
Musikundervisning for begge køn
Forsamlingen følger koncentreret med, og der bliver stillet mange spørgsmål undervejs. Èt af de store er, hvordan
vi som musikpædagoger og korledere bedst tilrettelægger sammenspil og kor for både piger og drenge. Annmodus: april 13

Elisabeth Knudsen har et par bud:
”Drenge går ikke i gang med at lære noget uden et mål.
Når de skriver projektopgave i skolen tænker de: Hvor
sent kan jeg gå i gang og alligevel nå det? De trives med
konkurrence, og skal have en oplevelse af, at de tilfører
noget unikt i koret. Det fælles bedste tænder dem ikke,”
siger hun.
”Piger vil derimod helst ikke gå solo, undtagen de
dominerende hunner i gruppen. En håndboldpige kan
stå fri foran målet, og vælge at give bolden til sin bedste
veninde i stedet for at skyde selv. De tænder ikke på
konkurrence på samme måde som drenge, men man kan
dog godt få piger til at konkurrere mod drengene eller
mod andre kor.” ■

Musikpædagoger på masterclass: Foredraget var en
øjenåbner

?

Bettina Rasmussen,
AM-studerende og dirigent for
Herstedøster Kirkes spire- og børnekor:
”Det var godt at få at vide, hvor længe
børnene kan holde koncentrationen, og lidt
af en øjenåbner at høre, at man kan gå direkte til drengene, uden at de rækker hånden op. Ann-Elisabeth Knudsen fortalte, at
mange drenge ikke gider håndsoprækning,
for der er ingen konkurrence i at række
hånden op og svare noget, alle ved. Det er
nyttig viden, som jeg vil jeg tage med mig.
Som korleder kan jeg straks mærke, når
drengene synes, det går for langsomt,
hvorimod pigerne er bedre til at sidde
stille. Foredraget har gjort mig endnu mere
opmærksom på at få det kropslige og fysiske med, og på at drengene skal have en
gulerod.”
Morten Ahti Lyng, kor-og ensembleleder,
dirigent for bl.a. det nystartede Vendsyssel
Drenge- og Mandskor:
”Jeg kender det fra mine egne kor, at der
er en generthedsbarriere, når jeg skal have
pigerne til at gøre noget, men giver jeg
drengene en konkret opgave, så gør de det
bare. Man opdager selv, hvad der virker hen
ad vejen, men det gør mig bedre rustet til
mit arbejde, at jeg kender lidt til hjernens
mekanismer. Og så var det en god reminder
om, at der er en grund til, at nogle børn har
problemer med at koncentrere sig. Man skal
ikke tage det personligt.”
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Af Birgitte Antonius
Foto: Line Tausen

Klaveret der kom
forbi med en
musikalsk oplevelse
Findus

Mariehønen Evigglad, tryllekasse og sæbebobler

På H. C. Andersen Børnehospital ved universitetshospitalet i Odense kan hverdagen indimellem være trist og grå
for de indlagte børn og deres familier. Sygdom og lange
ventetider præger hverdagen for mange af familierne.
Men indimellem sker der nogle afbræk i hverdagen, der
måske kan få børnene og de voksne til at glemme problemerne for en stund, og som ofte giver en portion energi
og glæde, der kan hjælpe dem videre. Som nu f.eks. denne
torsdag formiddag, hvor MODUS følger musikprojektet
Den levende musikalske oplevelse – Klaveret der kom forbi,
der i bogstaveligste forstand bliver transporteret rundt i de
forskellige afdelinger. To musikstuderende fra Syddansk
Musikkonservatorium, Malene og Emil, har fyldt et klaver
op med alt fra congas, rasleinstrumenter, claves, hatte,
tryllestave, bamsen Findus og Malenes tværfløjte. Ved
fælles hjælp skubber de klaveret og alt udstyret rundt på
børnehospitalets afdelinger, hvor de spiller og synger med
børnene og deres forældre. Intet er aftalt med familierne
på forhånd, så Malene og Emil er ikke forberedte på,
hvad formiddagen vil bringe. Kun musikken og de
forskellige børnesange danner rammen om forløbet.
Første stop er kræftafdelingens opholdsstue og
køkken. Et par familier er i gang med at spise
morgenmad, mens andre sidder og hviler ud. Der er
en summen af småsnak ved bordene blandet med
travle skridt og bip bip lyde ude på gangen. Emil og
Malene går stille og roligt i gang med at spille ”Mariehønen Evigglad” uden nærmere præsentation og fortsætter
derefter til en anden kendt børnemelodi, ”Sur, sur, sur”. En
pige, der sidder tæt på Malene, begynder at bevæge sig i
takt til musikken. Findus dukker frem fra klaveret, og sammen med Emil og Malene synger bamsen en goddagsang
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til hvert barn. En tryllekasse fuld af rasleinstrumenter bliver
åbnet, og alle – også sygeplejersken, der sidder ved et af
bordene – får et instrument i hånden. Der synges og rasles
med på en ny sang. En pige spørger pludselig, hvor Mariehønen Evigglad er blevet af? Hun kan huske Evigglad og
Søren Snegl fra sidste gang. Malene finder en mariehønehat i tryllekassen og sætter den på pigens hoved. Dernæst
trækker hun en sort øjenmaske frem fra kassen, der skal
forestille sneglen, og giver den til sygeplejersken, som spiller videre med masken på.
Maja dukker op midt i en sang. Hun er på vej til undersøgelse, men hørte musikken. Højlydt synger hun med
på ”Jeg er en glad lille cowboy”, og kommer med sjove
kommentarer og drillerier til Malene og Emil. De kender
tydeligvis hinanden fra andre gange.
”Er der noget galt med trommen?”, spørger Malene
pludselig. Børnene prøver at mærke og spille på den store
farvestrålende tromme, der har en lidt mærkelig lyd. En
pige begynder at hive en stofslange frem af trommen. De
synger om en farlig slange, puster sæbebobler og pludselig
er det tid til en farvelsang.
Malene og Emil skubber klaveret videre, men stopper op
for at synge og tale med Maja, der sidder og venter på en
undersøgelse.
En god kemi
Malene og Emil besøger H. C. Andersen Børnehospital hver
tredje uge, og fra foråret hver anden uge. Indtil videre fortsætter projektet til marts 2013 og får støtte fra børnehospitalets fond Tryllebjerget, der med børnevelfærdskoordinator
Mette Sorang Kjær i spidsen arbejder for, at børn og deres
forældre får gode oplevelser under deres hospitalsophold.
april 13 : modus

Startskuddet til nuværende projekt var Malenes bachelorprojekt på Syddansk Musikkonservatorium, der foregik på
børnehospitalet i Odense. inspireret af konservatoriets eget
projekt Live Music Now, hvor studerende spiller for patienter på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
Malene studerer klassisk tværfløjte og musikpædagogik,
mens Emil uddanner sig til klassisk pianist. De supplerer
hinanden musikalsk og fagligt, da Malene kender mange
sange og pædagogiske musiklege, der kan bruges i projektet, og begge har de en baggrund i den klassiske musik.
”Vi har en god kemi og kan være spontane sammen. Vi
forstår hinandens ledetråde og overgange til hver sang. I
starten var det hele fastlagt med replikker, og vi bestræbte
os på et højt musikalsk niveau. Det var lige før, at børnene
helst ikke måtte stille spørgsmål, for så ødelagde det vores
planlægning! Men i dag møder vi børnene der, hvor de
er, og tør improvisere. Det er sjovt og givende at spille for
børnene,” siger Emil.
Improvisation og hospitalsklovne
På næste afdeling er et par børn ved at trylle sammen med
hospitalsklovnen Pablo. Han laver en hund af balloner til en
pige, da Malene og Emil ankommer til opholdsstuen. De

spørger Pablo, om han kan trylle? Børnene
får tryllestave og ser nysgerrigt på, om Pablo
tør åbne tryllekassen. Der er instrumenter
i kassen, og Pablo fjoller og taber nogle af
rasleinstrumenterne til alles morskab. Han
har selv nogle tøjdyr med, bl.a. en muldvarp.
Malene og Emil begynder at synge ”Min
kat den danser tango”, mens Pablo danser
med muldvarpen. De fortsætter med en sang
om et æbletræ, hvor man skal ryste grenene for at
få æblerne til at falde ned. Pablo leger træet og bliver
overhængt med ærteposer som børnene skal ryste ned
fra træet under sangen. Malene og Emil slutter af med en
farvelsang, og Pablo puster sæbebobler imens. Emil og
Malene vinker farvel og kører videre til en ny afdeling.
”Der sker hele tiden uventede ting. I dag kommer vi ind
på en stue, hvor der står en hospitalsklovn, hvilket vi ikke
vidste noget om i forvejen, og så må man tage den derfra.
Men det er også det, der gør projektet spændende”.
Dagens sidste afdeling ser umiddelbart ud til at blive
en stille og rolig afslutning. En dreng i kørestol og hans
forældre sidder foran klaveret og lytter til musikken. Det

Malene, Emil og
n Lulu
hospitalsklovne

modus: april 13
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8 bliver til en quiz, hvor han skal gætte nogle sange. En pige
sætter sig ved siden af ham og lytter med uden at sige
noget. Sådan går det omkring ti minutter, indtil det pludselig banker på indgangsdøren til afdelingen. Ind kommer
hospitalsklovnen Lulu. I sit ko-plettede klovnekostume, den
røde klovnenæse og på en gammel ladcykel kører hun ind
foran Malene, Emil og børnene og hilser på. Både drengen
og pigen kender Lulu godt, og de begynder at lave sjov
med hende. Hun synger med på ”Mariehønen Evigglad”
og laver bevægelser til bjørnegymnastik-sangen sammen
med Malene, inden hun tryller med et rødt lys, som hele
tiden bliver væk. Dagen slutter med endnu en farvelsang,
mens Lulu vinker farvel og kører en tur med drengen på sin
ladcykel.
Hundredvis af privatsfærer
Malene og Emil er tilbage i det opholdsrum, som de forlod
tidligere på formiddagen, og skal til at pakke sammen for i
dag. De virker garvede i deres job og bliver tilsyneladende
ikke forstyrrede af den uro, der ofte præger et hospital.
”Man lærer at bevare sit fokus, også selv om der løber

il
Malene og Em
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personale forbi os, mens vi spiller, eller der er støj på gangene. Vi møder mange mennesker, og der er hundredvis af
privatsfærer at forholde sig til og gebærde sig i. Nogle børn
vil gerne have et knus. Andre ønsker mere afstand og skal
lige se os an. Jeg synes, det har givet mig mere overskud
som musiker og formidler,” forklarer Emil, mens Malene
supplerer:
”Selvfølgelig påvirker det i starten at man spiller på en børneafdeling. Vi fokuserer derfor på, at det er en opgave,
vi skal klare, og være til stede i det, vi gør. Men det er
klart, at det kan gøre en ked af det, hvis der sker noget med nogen af børnene, vi har lært at kende.”
Malene og Emil arbejder på, at projektet kan blive
en integreret del af børneafdelingen og ikke kun
køre frem til marts måned.
”Vi overvejer at arrangere en støttekoncert, hvor
overskuddet for billetsalg kan gå til musik på
hospitalet. Derudover undersøger vi muligheden
for at starte en forening. På den måde kunne
projektet blive et fast tilbud, ” siger Malene.
En videreudvikling af projektet er også inde i overvejelserne.
”Måske kunne vi indimellem være med mere direkte,
f.eks. når nogle af børnene får taget blodprøver. På
den måde ville det at få taget en blodprøve blive knap
så ubehagelig en oplevelse for dem. Det kunne også udvikle sig til, at vi spiller på andre afdelinger med voksne. Her
kunne vi spille klassisk musik, og evt. kunne vores besøg
indgå i fysioterapi og genoptræning, hvor vi via musikken
laver øvelser med patienterne,” slutter Malene. ■

april 13 : modus

Klaverpædagogik

KLAVERPÆDAGOGIK
Jeg har i mange år eksperimenteret med en klavermetodik, der har haft dette fokus: hvorledes kan man under
indlæringen bevare/stimulere en fri og afspændt klaverteknik. Det kan være vanskeligt at fastholde fokus på en
fri og afspændt motorik samtidig med en ret så nøjagtig
og detaljeret nodeindlæring. Ud fra denne prioritering har
min klavermetode, kompositionsmetodikken, udviklet sig.
Mit udgangspunkt har været: Barnet kommer med noget
væsentligt: Power, indlevelse, begejstring, frie bevægelser, skabertrang samt en kraftfuld og afspændt balance i
armen.
Det er ikke finmotorik, men absolut "de store linier", og
en frygtløshed, der også i solistklassen kan være ganske
konstruktiv.
Spørgsmålet har været: Er det på nogen måde muligt at
bevare noget af dette naturmateriale i en startmetodik?
I min startmetodik skabes et rum, inden for hvilket barnet
må agere frit. Der er frihed - og der er rammer: rammer
i rytme, toneomfang og kompositionens længde. Men
indenfor disse rammer må man være modig og fri.
Rammerne, indenfor hvilke man må agere frit, er: De sorte
tangenter, Ges, As, Bes og Des. Det er "trylletoner"- der
er virkelig frihed indenfor dette toneområde, man kan
vanskeligt lave noget, der lyder grimt.
I stedet for at beskrive formen, vises her en komposition:

Som man kan se,
er opbygningen
enkel - og fast.
Her lige et par
stikord til 1. lektion: Efter indledende lege, der
har med rytme,
klaviatur, samt
fri motorik
at gøre, har vi
brug for mod: Eleven skal bare turde lade
fingrene gå på enten 3 eller 4 (alt afhængig af motorikken) sorte tangenter - og helt sikkert: Der vil dukke et
lille motiv op. Måske ikke i første forsøg, man prøver lidt.
Læreren er her "på". Det gælder om at juble, så snart der
er en lille tonerække, der kan bruges (en 3-5 toner), og
lærerens opgave er at holde fast ved et lille motiv.
modus: april 13

Af Pia Bech
Pedersen

Her må godt dvæles, for her sker der et lille mirakel: Nogle
få toner, som ikke umiddelbart lyder af så meget, - bliver
til noget, fordi man holder fast i dem, finder en sluttone,
fordi de gentages og øves, til de "sidder". En anden elev
spiller bas til, stykket skal snart skrives ned - på rigtige
noder (af eleven selv i elevens eget nodehefte -). Der laves
en lille strofe mere - de to strofer sættes sammen til en lille
komposition.
Her oplever jeg, at eleven tændes: Der skabes, der spilles,
der lyttes, der øves.
Snart, måske i 2. eller 3. lektion, tales om små greb (virkemidler): Kæmpespring, trinvis, tonegentagelse.
Og noderne læres, - fordi det er nødvendigt. Opusnumrene vil jo på et tidspunkt forsvinde i glemselens tåge, hvis
ikke de bliver skrevet ned. Så fra cirka 4. lektion er eleven i
fuld gang med at skrive noder.
Meget tidligt akkompagnerer eleverne hinanden, og på
grund af den fastlagte rytmiske form kan opusnumrene
spilles i kanon af 2 elever. Kompositionerne kan flyttes
rundt, spilles først i G, bagefter i C. Eleverne opfører dem
til koncert. Kompositionerne har nu fået titler. På min
hjemmeside www.bechpedersen.dk vil man kunne læse
en mere udførlig artikel om metodikken samt se et videoklip fra undervisningen.
Jeg har altid arbejdet (i 30 år!) med denne metodik, gør
det vedvarende, og en nyskabelse er, at jeg har haft samarbejde med en eventyrfortæller og med billedskolen.
Først fandt eventyrfortælleren et anvendeligt eventyr: Poul
og Fløjten.
Alle elever, både klaverelever og billedskoleelever, henholdsvis tegnede og
komponerede ud fra
dette eventyr.
Til koncerten blev eventyret (som kun fyldte
en A4-side) læst op af
eleverne, i mindre afsnit.
Til hvert afsnit blev der
spillet opusnumre med
titel, komponeret over
netop dette afsnit og
ligeledes blev der vist billeder til dette afsnit, med
projektor på stort lærred.
■
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Musik før Ni

c
Muissilike
the sun
- Its rays can touch all areas of development,
siger den finske musikpædagog Soili Perkiö.
Hun giver kurser i musik & bevægelse over hele
verden - en energibombe, der i sin undervisning
sprudler af glæde og musikalitet. På et todages
kursus i marts, arrangeret af Det Jyske Musikkonservatorium og foreningen Musik før Ni,
underviste hun for første gang i Danmark.
Soili Perkiö er vant til de bundfrosne finske vintre. Da hun
sagde ja til at komme til Danmark i slutningen af marts
og give kursus, glædede hun sig til at opleve det milde
danske forår, fortæller hun, da Modus møder hende i Det
Jyske Musikkonservatoriums kantine. Men
det danske vejr er som bekendt lunefuldt.
Gennem de store panoramavinduer kigger
vi ud på terrassen, hvor sneen ligger i
høje dynger og dækker de dybfrosne
caféborde.
Soili Perkiö er en stor kvinde, der

Af Kirsten
Brunbech
Foto: Jette
Kanstrup Kjær

fylder rummet ud med en rolig og venlig fremtoning. Stemmen er blød og afdæmpet.
Hun sidder med et papir med tegning af en sol foran sig.
Den symboliserer musikken, forklarer hun. Strålerne, der
er tegnet ud fra solen, symboliserer de forskellige områder
i barnets udvikling, som stimuleres gennem musikken: det
fysiske, følelserne, intellektet, det sociale, kreativitet – og
evnen til at more sig og føle glæde.
”Når du føler glæde, arbejder din hjerne og din hukommelse bedre, og det er selvfølgelig også rarere for alle, når
følelserne er positive”, smiler hun.
”Vi lærer med hele kroppen og i tæt samarbejde med andre mennesker, og det er mit udgangspunkt i undervisningen. Hvordan man hele tiden kan gå dybere og dybere ind i
det materiale, der arbejdes med – hvordan man kan udvide
og bygge ovenpå, er også vigtigt at vide for læreren”, siger
Soili og tilføjer: ”Det gælder om ikke at blive en kedelig
lærer; der skal være overraskelser – og humor”.
Når hun arbejder med grupper, involverer hun
altid bevægelse og fysisk opvarmning. Hun bruger
sjældent noder – men introducerer materiale, som

Musik er fitness for hjernecellerne
Den 22. marts 2013 (andendagen i Soili Perkiös
kursus), var det skolernes sangdag landet over,
også kaldet ”Syngelyst”. I den anledning udtalte
hjerneforsker Kjeld Fredens blandt andet:
”Musikken aktiverer så store dele af hjernen,
at man laver fitness på hjernecellerne. Når andre
aktiviteter kommer i brug, så er de områder, der
skal bruges, varmet op med musikken”.		
”Det, videnskaben kan sige, er, at stemmens
tonefald kommunikerer mere information end
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de ord, vi siger. Musik er nøglen til kommunikation, fordi den indeholder de elementer, der
giver os mulighed for at kommunikere, som
tonehøjde, dybde, tempo, rytme, klang osv.”
”Ved at give børn musik tidligt i livet træner
man hele stemmeorganet og dermed evnen til
at lytte, samt de sociale kompetencer. Jo før
børn stimuleres med musik, jo bedre forudsætninger har de for at kommunikere og at lære i
samspil med andre resten af livet”.

?
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eleverne skal lære udenad, uanset om det er børn eller
voksne. Her er ostinater, kanons og riffs gode at arbejde
med, forklarer hun.
Yksi, kaksi, kolme
Konservatoriet ligger midt i smørhullet af Aarhus, sammen
med Aarhus Musikhus, Aarhus Musikskole og kunstmuseet
ARoS, som der er udsigt til fra den store sal, vi har bevæget
os ned i. Her er et par og tredive veloplagte kursister klar til
at synge, danse og klappe. Som vanligt, når der arbejdes
med småbørnsundervisning, er der kun få haner i kurven.
Deltagerne er dels studerende på konservatoriet og dels
musikpædagoger fra hele landet.
Soili Perkiö starter en enkel lille sang: ”We say hello, and
how are you”, med tre små indlagte klap. I samme øjeblik,
hun begynder at synge, optændes hun af en energi og
begejstring, der virker smittende på alle i lokalet.
Snart udvider hun sangen med bevægelser og mere komplicerede klap. Hele hendes krop kommer i rytmisk bevægelse; fødderne tramper halvnodeslag. Den ene hånd slår
på kroppen med fjerdedelsslag og den anden med ottendedelsslag, og det begynder at blive svært for kursisterne at
følge med.
Så vender hun tilbage til det helt enkle, og alle kan igen
holde trit.
Den finske musikpædagog udstråler glæde og anerkendelse og skaber et rum, hvor det er trygt at udfolde sig.
Hun introducerer lege og danse, hvor improvisation og
deltagernes egne idéer spiller en vigtig rolle.
”Kreativiteten er meget i centrum i undervisningen her i
Skandinavien. I andre kulturer må man virkelig argumentere for, hvorfor børn skal lave deres egne variationer”,
fortæller Soili. ”I Malaysia og Japan har jeg også lavet
kurser, og dér har man mere en kultur, der kopierer. Når jeg
bevægede mig som en sommerfugl, og alle børnene fulgte
mig, bad jeg dem fortsætte, mens jeg gik ud for at spille,
men så stoppede de alle sammen. De kunne ikke uden en
model – én, de kunne kopiere.
Men da jeg indså, hvor mange mennesker, der bor i de
lande, tænkte jeg; er der mon plads til, at alle kan være
individuelle her? Hvad ville der ske med samfundet, hvis de
var det?”
Også fingerlege og udvikling af fingermotorikken har en
stor plads i Soilis undervisning. Hun har nærstuderet en
gammel kinesisk bog, der handler om dette emne, og har
øvet sig i timevis, så hun nu mestrer fingerbevægelserne til
perfektion. Og hun har udviklet mange sange og remser,
der involverer fingrenes finmotorik.
Leg med sproget er en væsentlig ingrediens. Og deltagerne får da også lært at tælle, både på finsk; ”yksi, kaksi,
kolme” og på papiamento; ”un, dos, tres, kwater, sinku”.

modus: april 13

”Det handler om glæde, samvær og at have succes
– om at synge, lege og danse sammen”
Når Soili Perkiö underviser, virker det legende let og ubesværet. Hun tager en simpel lille sang og udbygger den
og lægger variationer på i det uendelige. Hun er som en
jonglør, der formår at holde et hav af bolde i luften på én
gang.
Med et minimum af verbal instruktion bevæger vi os i et
flow af rytme og sang, akkompagneret af skiftevis Soilis
inciterende klaverspil og en cd med rytmisk latinamerikanskinspireret folkemusik.
”Tale, sang, klap og bevægelse i rummet er maksimum
beskæftigelse for hjernen.
Det er fascinerende, at hjerneforskere ved mere og mere
om, hvorfor det er vigtigt at kombinere rytme, tale og
bevægelse i rummet. Alle de elementer, vi har i musik &
bevægelse, de understøtter jo hukommelsen og evnen til at
forstå strukturer, evnen til at lære sproget. Al indlæring går
gennem bevægelse”, slår Soili Perkiö fast og kaster sig ud i
endnu en dans med de begejstrede musikpædagoger. ■

Soili Perkiö

Født 28. marts 1958 i Helsinki
• Har studeret musikpædagogik, klaver og
sang på Sibelius Academy, Helsinki med
speciale i musik & bevægelse, folkemusik
og småbørnsmusikundervisning
• Et års efteruddannelse på ”Hochschule
für Music und Darstellende Kunst, Mozarteum, Salzburg
• S onderabteilung ”Orff-Institut
• L ærer i musikdidaktik på Jyväskylä Universitet fra1987
• L eder af den musikpædagogiske uddannelse indenfor småbørnsområdet på
Keski-Suomen Konservatorio fra 1989
•A
 fdelingsleder ved musikpædagogikuddannelsen på Sibelius Academy, Helsinki
fra 1995
•H
 ar udgivet mere end 50 bøger om musik
& bevægelse, korbøger, samlinger af
finske sange og lege og bøger om at lære
sprog gennem musik.
•H
 ar komponeret musik for dansegrupper,
teater og sange for børn
•G
 iver koncerter på skoler og i børnehaver,
hvor hun introducerer finske folkemusikinstrumenter
• Underviser på kurser i Finland og i udlandet
• L aver radio- og tv-programmer for børn

15

Musikskoledage i TIVOLI

Musikskolerne
erobrer
Tivoli
For 24. gang i træk indtager 5000 musikskole
elever Tivoli i forbindelse med årets udgave
af Musikskoledage i Tivoli. I weekenden 4. og
5. maj 2013 vil 14 forskellige scener - overalt
i Haven - blive befolket med 230 forskellige
ensembler fra 60 danske musikskoler. De op
trædende er i alderen 5-70 år, og årets pro
gram frister med alt fra svedig garagerock,
poptøser og klassiske violiner til gospelkor.
Gæsterne skal ikke lytte længe, før de bliver
klar over den enorme musikalske talentmasse,
der trives og har det godt i Danmark. Start
skuddet gives af af Børne- og undervisnings
minister Christine
Antorini, der
holder åbnings
talen fra
Plænescenen.

Projektleder Dan Johnsen udtaler:
”Musikskoledage i Tivoli er det årlige tjek på den mangfoldighed og kvalitet, som er resultatet af langsigtet
musikundervisning. Børn og unge fra alle landsdele vil
i to døgn fylde Tivoli med spilleglæde og musik i alle
tænkelige genrer. Arrangementet blev i 2012 overværet
af omkring 50.000 Tivoli-gæster!”
Opvarmningskoncerter
Tivoli introducerer i år som noget nyt en serie koncerter
ved Åben Scene på henholdsvis Plænen og Harmonipavillonen, i dagene før & efter det for alvor går løs i Tivoli.
Plænen huser til dagligt Fredagsrock, men nu kan dygtige
amatører få lov til at vise deres talenter for Havens
gæster. Tivoli har i år invitereret udvalgte musikskoler til
at lave et par opvarmningskoncerter inden Musikskoledage i Tivoli, så de kan vise deres musikalske talenter
for Havens gæster. Det vil ske mandag den 29. marts
og torsdag den 2. maj, ligesom et musikskoleensemble
medvirker i Fredagsrock Festivalen umiddelbart efter
musikskoledagene, fredag den 10. maj.
Musikchef i Tivoli Henrik Engelbrecht udtaler:
”Det er en stor fornøjelse igen i år at byde tusindvis af
musikskolelever fra hele landet velkommen i Tivoli. Det er
fantastisk hvert år at opleve det yngste vækstlag i dansk
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Fotograf: Line Mørkeby

musikliv i vores have. Nogle af dem bliver måske professionelle udøvere i musiklivet senere hen, men vigtigst af alt
er, at en ny generation gennem musikskolernes eminente
arbejde får hands-on-oplevelser med levende musik, og
får chancen for at opleve den magiske følelse det er at
spille sammen med andre.”
Lidt om programmet
Om det er ”Guitarbanden” fra Odense, der spiller foran
100 farvestrålende fisk i Koncertsalens akvariefoyer, det
rytmiske kor ”Sing It Up” fra Horsens i Glassalen eller
”Albertslund Big Band” på Plænen, så er der helt sikkert
noget for alle, når Tivoli slår dørene op for Musikskoledagene. I løbet af weekenden vil tre forskellige musikskoler gå i optog gennem Haven. Der bliver oprettet en
ny rockscene under navnet Dragen, hvor der rigtig skal
rockes og rulles. Alle musikskoler er inviteret til deltagelse
i et landsdækkende Korprojekt, med afslutningskoncert i
Tivolis Koncertsal.
Musikskolepriser på Plænen
Søndag kl. 15 – ligeledes på Plænen - uddeler DAMUSA
(Dansk Musikskolesammenslutning) de traditionelle
musikskolepriser. Der er tale om både en elevpris og en
kommunepris. Sidste års modtagere var ”Letus Saxofonkvartet” fra Kolding (Årets Musikskoleensemble), mens
Holstebro Kommune blev kåret som Årets Musikskolekommune 2012. Priserne blev for første gang uddelt den
modus: april 13

20. maj 2001 under navnet KODA´s Musikskolepriser
2002 - i samarbejde med DAMUSA, men siden 2007 har
DAMUSA alene uddelt prisen.
Mere info
www.musik-ungdom.dk og på Facebook.
■

Kort om Musikskoledage
Musikskoledage i Tivoli er et selvstændigt projekt med sekretariat hos Musik &
Ungdom, og det eneste landsdækkende
arrangement for musikskoleelever i
Danmark. Musikskoledage i Tivoli støttes
i år af:

?

Augustinus Fonden, Beckett-Fonden,
Danmarks Radio Symfoniorkesters Fond,
Det Obelske Familiefond, Fehrs Fond,
15. Juni Fonden, Gangsted Fonden,
Lemvig-Müller Fonden, Nordea-fonden,
Ole Kirk´s Fond, Oticon Fonden People
First, Simon Spies Fonden, Statens
Kunstråds Musikudvalg, Toyota-Fonden,
Frederiksberg Kommunes Musikudvalg
samt Københavns Musikudvalg.

8
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MODUS har modtaget nedenstående ”åbne brev”
om aktuelle, uddannelsespolitiske spørgsmål.
Brevet er adresseret til Børne- og Undervisningsminister Christina Antorini
og Uddannelsesminister Morten Østergaard.
Teksten omhandler væsentlige spørgsmål om musikundervisning og musik
læreruddannelse, og er underskrevet af en bred kreds af fagpersoner inden
for musikundervisning, musiklæreruddannelse og musikpædagogisk forskning.

Åbent brev til Antorini og Østergaard
Kære Christine Antorini
og Morten Østergaard
Vi – en bred kreds af fagpersoner inden for musikundervisning, musiklæreruddannelse og musikpædagogisk
forskning – henvender os til jer, fordi vi ønsker at støtte
intentionerne bag udspillet ”Gør en god skole bedre” i
sammenhæng med forslaget til reform af lærer-uddannelsen. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på nogle
forhold, som vi vil bede jer tænke med i forslagene.
Vores hovedærinde er at styrke musikfaget i folkeskolen
og læreruddannelsen, og budskabet er enkelt:
Kvalificeret musikundervisning i folkeskolen bør sikres i
hele landet, og en forudsætning for dette er, at musik
som undervisningsfag tilbydes i læreruddannelsen i alle
regioner.
Vi vil hermed pege på følgende forhold, som har afgørende betydning:
Musikfaget i folkeskolen
Vi noterer med stor tilfredshed, at der foreslås ”Mere og
bedre undervisning i de praktiske/musiske fag og i natur/
teknik” (Gør en god skole bedre, s. 13, 19, 27, 29). Det
er imidlertid problematisk,
•	at de praktiske/musiske fag konsekvent omtales samlet som en fagblok, og at de enkelte fag, herunder
musik, ikke længere betragtes som selvstændige fag.
•	at der ikke sikres minimumstimetal, således at un-

18

dervisningen i de enkelte fag er sikret på de enkelte
klassetrin.
Med hensyn til musikfagets formål fremgår det, at ”De
praktiske/musiske fag skal være gennemgående fag i
børnenes skolegang, så de kan bidrage til at understøtte
den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag.” (Gør
en god skole bedre, s. 29). Med denne formålsbeskrivelse
bliver praktiske/musiske fag instrumentelle i forhold til
andre fags kompetencemål. Hertil ønsker vi at bemærke,
at
•	alle skolefag må ses som en del af den almene og
dannelsesorienterede skole. Musikfaget i folkeskolen
er – og bør fortsat være - et alment dannelsesfag.
Fagets for-mål og indhold retter sig mod såvel elevernes almene som musikalske dannelse, og derfor må
undervisningen varetages af lærere med undervisningskompetence i musik.
Undervisningskompetence i musik
Vi har noteret os, at ”Det er regeringens mål, at lærerne
i 2020 skal have undervisningskompetence (tidligere linjefag) i de fag, de underviser i. (Gør en god skole bedre,
s. 13). Det hilser vi naturligvis velkomment, men det er
forbundet med store udfordringer:
•	Det største problem er, at der er for få lærere med
undervisningskompetence i mu-sik. Der er et underudbud af linjefagskompetence i musik på 34% (Lange
Analyser) i forhold til timetallet i folkeskolen. Dette
skal sammenholdes med, at antallet af år-lige dimittender med musik som linjefag siden læreruddannelsesreformen i 1997 er faldet med 60-70 %, og det
april 13 : modus

kraftigste fald har fundet sted siden reformen i 2006.
•	Musikundervisning, der lever op til fagets formål,
forudsætter tilstrækkeligt udbud af musiklærere med
undervisningskompetence i faget. Det konstaterede
underudbud på 34 % af linjefagskompetence medfører, at undervisningen i udstrakt grad ikke vil kunne
leve op til fagets formål.
•	En afgørende forudsætning for et tilstrækkeligt antal
musiklærere vil være, at flere studerende får mulighed
for at vælge musik som undervisningsfag, og at flere
også gennemfører læreruddannelsen med undervisningskompetence i musik.
•	Udspillet til ny læreruddannelse fjerner de strukturelle
bindinger mellem undervisningsfagene, som siden
reformen af læreruddannelsen i 2006 har været den
væsent-ligste årsag til, at antallet af studerende med
musik som linjefag er faldet med mere end 50 %
på landsplan og som konsekvens heraf, at omkring
2/3 af alle fastansatte musiklærere ved professionshøjskolerne i samme periode er blevet afskediget.
Ud-fordringen er at genetablere musik som undervisningsfag ved læreruddannelsen i alle regioner.
•	Tilstrækkelig dækning af undervisningskompetence i
musik forudsætter, at musik udbydes som undervisningsfag ved læreruddannelsen i alle regioner, samt at
grund-skolerne prioriterer, at musiktimerne skal læses
af lærere med undervisningskompetence i musik.
Efter- og videreuddannelse for musiklærere
Vi har noteret os, at ”Regeringen vil afsætte i alt 1 mia.
kr. i perioden 2014-2020 til styrket efteruddannelse af
lærere og pædagoger i folkeskolen.” (Gør en god skole
bedre, s. 13). Også dette vil være et yderst tiltrængt
tiltag:
•	Musikfaget har gennem de seneste årtier været genstand for en markant udvikling med hensyn til både
arten og omfanget af fagets indhold. Kvalificeret
musikundervisning i folkeskolen forudsætter derfor, at
musiklærerne har mulighed for fortsat kompetenceudvikling.
•	Efter- og videreuddannelse for musiklærere på skoleområdet er i praksis forsvundet i løbet af de seneste
10-15 år.
•	Der bør derfor sikres regionalt udbud af efter- og
videreuddannelse i musik for grundskolelærere.
Samarbejde mellem folkeskoler og musikskoler
I debatten om musikfaget i skolen har samarbejdet
mellem folkeskole og musikskole ofte været omtalt, og
senest i forbindelse med forslaget om heldagsskolen omtales musikskolen som en mulig samarbejdspartner i den
modus: april 13

udvidede skoledag. Også her vil vi pege på nogle forhold
af grundlæggende betydning:
•	Når Grundlovens § 76 fastsætter, at "Alle børn i den
undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i
folkeskolen...", er det ikke muligt uden videre at flytte
musikskoleundervisning med deltagerbetaling ind i
skoletiden. Men andre former for samarbejde er allerede udviklet, og bør medtænkes i den forestående
reform af folkeskolen.
•	En nyligt gennemført undersøgelse af samarbejde
mellem grundskoler og musikskoler dokumenterer, at
der er tale om en bred vifte af projekter. Dette samarbejde udgør mange steder en ressource, som bør
udbygges, fordi det gensidigt øger værdien af begge
undervisningstilbud.
•	Musikundervisning i folkeskolen og musikskoleundervisningen mødes i et tredje rum, som skaber forbindelse mellem skole og fritid. Det er i denne sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at samarbejdet
skal forstås som et understøttende tiltag i forhold til
folkeskolens musikundervisning. Folkeskole og musikskole repræsenterer forskellige institutions- og undervisningskulturer, der ikke kan erstatte, men udmærket
supplere hinanden.
Hensigten med vores henvendelse er at bidrage til det
igangværende reformarbejde samt i et videre perspektiv
til en højnelse af musikfagets status såvel i folkeskolen
som i læreruddannelsen.
Vi vil meget gerne stille os til rådighed for nærmere
drøftelse af, hvordan de omtalte forhold kan medtænkes
i den videre behandling af forslagene til reform af såvel
folkeskolen som læreruddannelsen.

Med venlig hilsen
Musik i Undervisning og Uddannelse1
Signe Adrian, Lektor, UC Metropol,
fmd for Læreruddannelsens Musiklærerforening
Annette Bruun, Lektor, UCC
Peter Drenck, Lektor, formand for Gymnasieskolernes
Musiklærerforening
Lisbeth Frostholm, formand for Folkeskolens Musiklærerforening
Sven-Erik Holgersen, Lektor, Institut for Uddannelse og
Pædagogik, AU

8
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8 Finn Holst, Ekstern lektor, Institut for Uddannelse og
Pædagogik, AU
Niels Kvium, Lektor, UCL
Frede V. Nielsen, Professor Emeritus, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU
Susanne Skov, Lektor, UCC
Tænketanken for musikundervisning2
Inge Marstal, Professor
Anette Faaborg, fhv. Rektor
Michael Bojesen, dirigent og komponist
Søren Bojer Nielsen, direktør
Peter Augustinus, direktør

1

2

M
 usik i Undervisning og Uddannelse er et fagligt forum af
undervisere og forskere, der arbejder med musikundervisning og musiklæreruddannelse.
T ænketanken for musikundervisning er et privat initiativ til
fremme af musikundervisning.

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

Rytmekort
Intervalkort
Pausekort
Taktartkort
Solmisation
Underdelingskort
Nodetræning
Tilbehør

Kilder:
Holst, Finn (2013). Kortlægning af samarbejde musikskole – grundskole. Faglig Enhed Musikpædagogik,
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus
Universitet.
Lange Analyser (2012). Analyse af match mellem lærernes linjefag og vejledende timetal i folkeskolen. Undervisningsministeriet.
Nielsen, Frede V. (red.) (2010). Musikfaget i undervisning
og uddannelse. Status og per-spektiv 2010. Musikpædagogiske studier bind 2. Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
Regeringen (2012). Gør en god skole bedre – et fagligt
løft af folkeskolen. Ministeriet for Børn og Undervisning.
www.uvm.dk/bedreskole
Forligskredsen bag læreruddannelsen (1. juni 2012).
Aftaletekst Reform af læreruddannelsen. http://fivu.dk/
lovstof/politiske-aftaler/reform-af-laereruddannelsen/
reform-af-laereruddannelsen.pdf
■

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

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

Se mere på www.musicworkout.dk

20

april 13 : modus

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

Stemmen
som instrumEnt

Kan man lære at synge bare ved at læse en bog?

Dorte Sehested Brüel

Ny udgave

CD

VEDLAGT

ter
alle arrangemen
af
indspillet
bæk
Finn Korne

Finn Kornebæk

Spil klaver
med Finn
for begyndere
og øvede
i alle aldre
20 melodier
arrangeret
for klaver

Udgivelser
Drengen der gerne ville fløjte
& Det store fløjtekursus
Verdens første børnebog med tilhørende
kursus i, hvordan man kan lære at FLØJTE.
Bogen bygger på den antagelse, at alle børn
har fortjent at kunne mestre fløjtekunsten,
fordi:
Når man fløjter, lærer man at styre stemmens
energi/lufttryk, og får derved en forbedret
artikulation.
Mere artikulerede børn staver og læser
bedre, ligesom fløjtet styrker finmotorikken –
desuden forbedres børnenes musikalitet!

Materialet indeholder
• Historien om Oscar
• Fløjtekursus
• Fløjtebevis (!)
Forfatter: Hans Toft-Olsen
Illustrationer: Bodil Bang Heinemeier
Bog (50 sider)
Pris: kr. 128,- (vejl.)
Forlag: Advice Publishing
www.floejtebogen.dk
DJ

Musik på en prik
En sang- og billedbog med ”priknoder”
”Sæt de medfølgende, forskelligfarvede
prikker på dit klaver, keyboard, xylofon eller
marimba – og spil efter farverne!”
Materialet består udelukkende af de gode,
gamle børnesange:
• ABC-sangen
• Dejlig er den himmel blå
• Flyv, lille påfugl
• Ka´ du gætte, hvem jeg er?
• Lille Peter Edderkop
• Lille sky gik morgentur
• Oles nye autobil
• Se den lille kattekilling
• Stille nu
• Tingelingelater
• Tommelfinger, hvor er du?
• Tornerose

RAP -

Udgivet med støtte fra KODA´ s Nationale
Midler.
Målgruppe: ”For de små - og lidt større…”
Forfattere: Josephine Nørring og Stine
Brynjolf
Illustrationer: Stine Brynjolf
Bog (38 sider)
Pris: kr. 159,95 (vejl.)
Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag
www.ewh.dk
DJ

historie og analyse

RAP handler om musikken i hiphopkulturen,
der fra den spæde start i New Yorks ghettoer i 1970´erne udvikler sig til at blive et
verdensomspændende musikalsk og kulturelt
fænomen.
Rap er i dag en udtryksmåde for unge overalt
i verden, og bogen indkredser de elementer,
der udgør genren.
Rapmusikkens historie, vigtigste aktører og
særlige musikalske kendetegn gennemgås –
ligesom en række rapnumre danner baggrund
for en analysemodel med fokus på musikkens
forskellige lag, samt ”rapperens flow”.
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Bagerst i bogen findes noder, becifringer og
sangtekster.

Målgruppe: Kan bruges af alle med interesse for rap-musik.
Forfatter: Søren Lund-Olsen og Thomas
Meesenburg
Illustrationer: Mads Haystrup
Bog (164 sider)
Pris: kr. 172,- (ekskl. moms)
Forlag: Systime
www.systime.dk
DJ
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Grete Granerud

VIOLIN-spillebogen 3

Violin-spillebogen 3 er er for de 7-10-årige. Melodierne kan spilles både af yngre og ældre, men alderen påvirker arbejdstempoet.
Med bogen følger en cd med indspilninger af alle sangene, så
man nemt og hurtigt lærer dem at kende.
Grete Granerud er musikpædagog og har skrevet mange bøger
med musikpædagogisk materiale bl.a. serien Musisk indskoling med 16 emnehæfter med tilhørende cd’er til undervisning i
musik, leg og bevægelse.

VIOLIN-spillebogen 2
... af Grete Granerud
Undervisning i begynderviolinspil med udgangspunkt i kendte
og populære danske sange, nye og gamle. Bogen kan bruges
som en skole, til at lære at læse noder efter og som en spillebog
med høj motivationsfaktor med kendte sange og cd. Lær sangene fra cd’en og brug den som orkester til akkompagnement,
når man øver sig. Primært for 6-9-årige.
Hæfte med cd. Kr. 96,- (120,-)
B-CD-902. ISBN 978-87-7612-470-0
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I VIOLIN-spillebogen 3 introduceres den lave 2.-finger, og den nye violinspiller kan
begynde at spille sangene i denne bog, når han/hun er klar til at spille både med høj og
lav 2.-finger.
VIOLIN-spillebogen er fyldt med sange og melodier, der selvfølgelig kan synges,
måske kan leges og fremfor alt kan spilles på violinen. Melodierne er noteret i g-nøgle,
men kan også spilles på bratsch og cello.
Bogen går året rundt og starter med høst og efterår med sange som Solen brænder
rød og hed, Sensommervise og Nu falmer skoven. Til jul er det fx Et barn er født i Betlehem
og Glade jul. Derpå går sangene fra vinter til vår, og til sidst er der et stort afsnit, der
ikke er årstidsbestemt. Bogen slutter med den eneste sang på engelsk: Happy Birthday
Melodierne er ikke ordnet i rækkefølge efter sværhedsgrad. Nemt og svært afhænger i høj grad af motivation. Man kan starte med yndlingssangene eller med de sange,
der passer til årstiden.

"he

VIOLIN-spillebogen 1
... af Grete Granerud
Violin-spillebogen 1 er for helt nye violinister. Man kan lære
at spille melodier fra den første time til danske sange, både
nye og gamle. Der følger en cd med bogen, som man kan
bruge til at lære sangene, og som man kan øve violinspillet
sammen med derhjemme. Primært for 6-9-årige.
Hæfte med cd. Kr. 80,- (100,-)
B-CD-841. ISBN 978-87-7612-387-1
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Dansk Sang B-serien
Gudenåvej 162, DK 7400 Herning
www.dansksang.dk
ISBN 978-87-7612-507-3
FM-CD-917

VIOLIN-spillebogen 3
... af Grete Granerud
I tredje og sidste bind introduceres den lave 2.-finger, og den
nye violinspiller kan begynde at spille sangene i bogen, når hun
er klar til at spille med både høj og lav 2.-finger. Sangene følger
årets gang. Den medfølgende cd er stærk motiverende for lysten
til at øve. Primært for de 7-10-årige.
Hæfte med cd. Kr. 128 (160)
B-CD-902. ISBN 978-87-7612-470-0
Min egen violinskole
... af Leena Kristiansen
Ny progressivt ordnet dansk violinskole. Ideel grundlæggende skole for begynderen på et stærkt fagligt og
musikalsk fundament. Eleven bliver gennem spændende øvelser og musikstykker på inspirerende vis hurtigt
og sikkert ført fra de første trin henimod et mere avanceret violinspil. Bogen indeholder bl.a. musikordbog,
kortspillet “Solo – Uno”, musikteori, små opgaver og
instruktive tegninger. Øvelse og begejstring gør mester!
Hæfte. Kr. 96,- (120,-)
B-903. ISBN 978-87-7612-471-7

Tlf. 97 12 94 52
Fax 97 12 94 55
master@dansksang.dk
www.dansksang.dk
modus: april 13

Læs mere om disse violinskoler
på www.dansksang.dk
>Søg produkt >Skriv: Violin
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Stillingsannoncer

Vejen Musikskole søger

barselsvikar for
musikskolens leder pr. 01.08.2013.

Gerne med tiltrædelse allerede 1. juni som konsulent.
Se stillingsopslag på www.vejenmusikskole.dk

Askovvej 7, 6600 Vejen
tlf. 79 96 52 00 www.vejenmusikskole.dk

HUSK OS!
Da sekretariatet i stigende omfang sender
materiale til medlemmerne via mail, øges
vigtigheden af, at vi har den aktuelle mail
adresse i kartoteket. Modus sendes dog
fortsat til postadressen. Husk os endelig, når
mailadresse, postadresse eller telefonnum
mer ændres!
Sekretariatet
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Månedens citat:

“

En løgn har ingen alder
Pakistansk ordsprog
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r vi dig
Her se

Blæserlærere til
Hørsholm Musikskole
Hørsholm Musikskole søger 2 nye
blæserlærere pr. 1. august 2013.
• En Blokfløjtelærer til ca. 10 lektioner
/uge
• En Tværfløjtelærer til ca. 13 lektioner
/uge
Hvad får du:
På Hørsholm musikskole tilbyder vi en
plads i vores engagerede lærerkollegium, hvor vi har tradition for at være
• konservatorieuddannede med instrumentet som hovedfag
• pædagogisk bredt fagligt funderede
og stadig nysgerrige
• motiverede for at indgå aktivt i
kollegialt samarbejde
• engagerede i at videreføre gode og
ambitiøse sammenspilshold
• engagerede i at lade eleverne optræde ved musikskolens jævnlige
koncerter
Løn efter gældende overenskomst
Søg sådan:
Ansøgninger med relevante bilag
mailes til faglig pædagogisk leder
Oluf Hildebrandt-Nielsen på
ohn@horsholm.dk senest onsdag
1. maj 2013 kl. 12.00.
Du er altid velkommen til at indhente
mere viden om stillingen på tlf. 4849
6002 eller ohn@horsholm.dk
Se også musikskolens hjemmeside:
www.musikskolen.horsholm.dk.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge
21 og 22.

Hørsholm Kommunale Musikskole
Rungstedvej 1 B • 2970 Hørsholm

2 Guitarstillinger
1 klassisk + 1 rytmisk
Rytmisk

Pr. 1. september søger vi en
underviser i rytmisk guitar.
Stillingen er på ca. 13/25,00
– og indeholder undervisning
i brugsguitar såvel som el-guitar. Alt tyder på, at normeringen af stillingen kan udvides
væsentligt i løbet af kort tid.
Vi søger:
• en engageret og fagligt
kompetent guitarlærer
• gerne med uddannelse fra
rytmisk konservatorium
• med undervisningserfaring
fra musikskoler
• med erfaring som aktiv
musiker

Vi kan tilbyde
• en stor musikskole i rivende udvikling
• et aktivt lærerkollegie
• undervisning i et helt
nyindrettet musikskolehus
(fra 5. kl. og opefter) med
de allerbedste forhold
• en kommune i fremdrift
• en kommune, der satser på
mennesker
yderligere information
Ballerup Musikskole er en musikskole med 2100 elever og
40 medarbejdere.
Læs mere på hjemmesiden:
ballerupmusikskole.dk

klassisk

Yderligere oplysninger fås på
musikskolen, Gl. Rådhusvej
13, 2750 Ballerup
tlf. 4477 3222 / 2226 9444.

Vi søger:
• en engageret og fagligt
kompetent guitarlærer
• gerne med uddannelse fra
musikkonservatorie
• med undervisningserfaring
fra musikskoler
• med erfaring som aktiv
musiker

løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst
efter principperne om lokal
løndannelse efter aftale med
den forhandlingsberettigede
organisation.

Pr. 1. september søger vi en
underviser i klassisk guitar.
Stillingen er på ca. 8/25,00.

For begge stillingers
vedkommende gælder:
• at du har en udpræget
evne og lyst til samarbejde
• at du er dynamisk, kreativ
og nytænkende – ikke
mindst vedr. undervisningsformer
• at du kan håndtere travle
perioder
• at du har indsigt i overenskomsten og derfor også
brænder for de aktiviteter,
der ligger ud over selve
undervisningen

ansøgningsfrist:
1. maj 2013
Jobnummer 13-076
Læs mere om jobbet og send
din ansøgning online på
ballerup.dk/job
Har du ikke internetadgang,
kan du sende din ansøgning i
et brev til:

Ballerup musikskole
Gl. Rådhusvej 13
2750 Ballerup

akutjob
Der er tale om et akutjob. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved
udgangen af uge 26 i 2013, opfordres særligt til at søge jobbet.

HER SER VI DIG. VI SER DINE BEHOV,
DIN INDSATS OG DIT POTENTIALE

modus: april 13
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Stillingsannoncer

Musikskolen Ringkøbing-Skjern søger
en musikskoleleder til ansættelse
pr. 1. august 2013 eller snarest derefter
Som musikskoleleder i Ringkøbing-Skjern Kommune skal du, udover musikken, også kunne favne
dans, ballet, drama og billedkunst. Du skal desuden være med til at føre musikskolen ind i den
digitale tidsalder og lede 28 medarbejdere og ca.
1500 elever sikkert igennem forandringsprocesser.
Som leder af musikskolen har du ansvaret for
driften, herunder økonomi, personale og strategi.
Profil
Du
• sætter retning for musikskolen
•	skaber et socialt liv og fællesskab i en skole,
der fungerer på flere lokationer og har mange
lærere med forskellige ansættelsesgrader
•	motiverer og strukturerer kreativiteten indenfor de givne rammer
•	er synlig indadtil og udadtil uden nødvendigvis
at skulle være fysisk til stede
•	uddelegerer og skaber resultater gennem medarbejderne
•	har lyst til at arbejde med udvikling af lærerteams
•	har blik for kommunens kulturtilbud, tager
initiativer og indgår i relevante samarbejder
• skaber netværk
Kvalifikationer
Du har
• en musikfaglig baggrund
• lyst og evner til at lede
•	organisationsforståelse – gerne med relevant
ledelseserfaring
•	flair for økonomi og forståelse for ledelse i en
offentlig forvaltning
•	en inkluderende, motiverende og uddelegerende ledelsesstil
•	evnen til at bevare overblikket og prioritere
opgaverne
Drivkraft • Dialog • Dynamik
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Personlige styrker
Dine styrker er blandt andet
• rummelighed og kreativitet
• tydelighed og integritet
• gode samarbejdsevner
• godt humør
Ansøgning
Ringkøbing-Skjern Kommune modtager ansøgninger elektronisk. Du kan søge elektronisk via
www.job.rksk.dk Du sender din ansøgning ved
at trykke på knappen ”Send ansøgning” nedenunder selve stillingsopslaget.Vedhæft din ansøgning og dit CV samt relevante bilag i PDF eller
DOC format, så den er modtaget senest mandag den 29. april 2013 kl. 12.00. Tirsdag den 30.
april udvælger ansættelsesudvalget kandidater til
samtale. Indkaldelse sker telefonisk og på mail
samme dag. Samtaler afholdes onsdag den 22.
maj 2013. Som forberedelse til samtalen forventer vi, at du medvirker i en personprofilanalyse
med det formål at finde den rigtige person til
jobbet. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles på
overenskomstvilkår.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til fagchef Jakob Bisgaard, telefon 99 74 15 46
eller mobil 51 24 68 38 eller administrativ leder
Tove Andersen 99 74 15 03.
Du kan læse mere om musikskolen her:
www.musikrisk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune er en virksomhed
i konstant forandring, der har en ambition om at
være en proaktiv medspiller i arbejdet for vækst
og udvikling i området.
Brænder du for udvikling af
musikskoleområdet, så send
os din ansøgning.
Beskæftigelse
www.rksk.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.

Den Danske Model
I den seneste tid har Den Danske Model været livligt
diskuteret i medierne, særligt i forbindelse med konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening. Men hvad
er Den Danske Model?
Den Danske Model bygger på 3 dele: Trepartssamarbejdet, kollektive overenskomster og høj organiseringsgrad.
Trepartssamarbejdet
Statens samarbejde med fagforeningerne er i dag
en integreret del af arbejdsmarkedspolitikken – både
formelt og uformelt. Det er med trepartssamarbejdet,
at en del af de overordnede rammer for, hvordan vi
indretter vores arbejdsliv, bliver drøftet.
Ligeledes bliver lovforslag sendt til høring hos de
relevante parter, inden Folketinget vedtager lovene. Eksempelvis er DMpF selvstændig høringspart i en række
forhold – ligesom vi igennem Akademikerne (AC) har
mulighed for at få indflydelse på de mere generelle
forhold på arbejdsmarkedet. Ydermere er der på det
uformelle plan løbende kontakter mellem DMpF/AC og
Staten.
Kollektive overenskomster
Historisk er aftalesystemet med de kollektive overenskomster funderet i det såkaldte Septemberforlig af
1899, hvor spillereglerne på det danske arbejdsmarked
blev aftalt, herunder hvordan overenskomster indgås,
opsiges mv.
Reguleringen af løn- og ansættelsesvilkår skal ske gennem kollektive overenskomster, hvor Staten så vidt muligt ikke blander sig. Det er således alene op til arbejdsgiverorganisationerne og lønmodtagerorganisationerne
at aftale løn- og ansættelsesvilkårene. Generelt er kollektive overenskomster hensigtsmæssige, idet arbejdsmarkedets parter hurtigere og bedre selv kan tilpasse
aftalerne til den enkelte branche eller virksomhed, end
Staten kan. Parterne accepterer også i højere grad ænmodus: april 13

drede vilkår, som de selv har været med til at fastsætte.
Samtidig er det opfattelsen, at det er med til at skabe
en større ro på det danske arbejdsmarked i modsætning til lande som f.eks. Frankrig og Grækenland, hvor
Staten i høj grad blander sig. Disse lande er ofte ramt
af strejker mv. Den Danske Model betyder bl.a., at vi i
Danmark ikke har lovgivning om mindsteløn.
Gennem de senere år er der dog sket en øget regulering gennem lovgivning af velfærdsspørgsmål
som uddannelse, barsel og pension, hvilket presser
arbejdsmarkedets parter, idet parterne reelt afskæres
fra muligheden for selvregulering. Samtidig betyder
den øgede EU-regulering af arbejdsmarkedsforhold, at
presset på Den Danske Model øges.
Høj organisationsgrad
For at Den Danske Model skal fungere, er det vigtigt,
at mange er organiseret, hvilket både gælder lønmodtagere og arbejdsgivere. Høje organisationsprocenter
og høj overenskomstdækning er således forudsætninger for at fastholde det frivillige aftalesystem. Både de
centrale arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer anbefaler Den Danske Model. Derfor synes tendensen med stigende medlemstal i de såkaldte
”gule” fagforeninger uheldig, idet det på sigt kan være
en trussel mod Den Danske Model.
Forskel mellem privat og offentlig
Den Danske Model er oprindelig opstået i den private
sektor jf. Septemberforliget, men den gælder selvfølgelig også i den offentlige sektor. Der er dog en markant
forskel, idet de offentlige arbejdsgivere har en dobbeltrolle som både arbejdsgiver og politisk myndighed.
Mange taler derfor om, at det offentlige arbejdsmarked grundlæggende er politisk styret, mens aftalereguleringen i den private sektor er markedsstyret. Forskellen bør dog ikke legitimere, at det politiske system gør
politiske aftaler betinget af et bestemt overenskomstresultat jf. f.eks. folkeskolereformen. Herved tilsidesættes
Den Danske Model, der jo netop bygger på frivillige
aftaler mellem parterne. ■
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