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Leder

Ole Helby

Revision af
kunststøttesystemet
Efter flere tilløb er et slankere kunststøttesystem nu
en realitet. Hovedtrækkene er, at Statens Kunstråd og
Statens Kunstfond lægges sammen. På samme måde
med de tilhørende repræsentantskaber. Fra 1. januar
2014 samles alle opgaver således under det nye Statens
Kunstfond og de dertil knyttede udvalg. Udvalgene er
delt op i projektstøtteudvalg og legatudvalg. Det, vi dag
kender som Statens Kunstråds Musikudvalg, bliver fra
2014 til projektudvalget for musik under Statens Kunstfond. Her kan de fleste nok blive enige om, at udvalget
stod stærkere og var mere synligt og nærværende,
dengang det hed Statens Musikråd, som oprindeligt
havde sit eget sekretariat. Efterfølgende kom det til at
hedde Statens Kunstråds Musikudvalg, og nu omdøbes
det så til projektudvalget for musik. Støtteopgaverne
er principielt de samme, selv om udviklingen naturligvis
sætter sit præg i forhold til de konkrete støtteområder.
Forskellen ligger i, at man i Statens Musikråd havde flere
resurser og friere rammer, også i forhold til det politiske

niveau. Tilknytningen af musikskolekonsulentfunktionen
og de tilhørende opgaver var ligeledes entydigt knyttet
til Statens Musikråd, hvorimod placeringen af konsulentfunktionen nu i en længere årrække har været ganske
diffus. Heldigvis har musikudvalget været beriget med
dygtige medlemmer med politisk tæft, som har haft
god kontakt til musiklivet, herunder naturligvis også til
musikskoleområdet.
I forhold til det meget kringlede og for mange uoverskuelige kunststøttesystem, vi kender i dag, er det nye
system samlet set mere enkelt, klart og sammenhængende. Ikke mindst det forhold, at trådene samles i Statens Kunstfond, hvor bestyrelsen består af formændene
fra de tilknyttede udvalg, burde give et større overblik
og et mere sammenhængende støttesystem. Ligeledes
er det en fordel, at repræsentantskaberne nu samles i et
repræsentantskab, som følger arbejdet i Kunstfondens
bestyrelse og hermed også indirekte udvalgene herunder. Overordnet er der altså tale om en forbedring.

Ingen musikskolestatistik
Et område, hvor det længe har haltet, er statistisk
materiale på musikskoleområdet. Tidligere udfærdigede
og udgav kulturstyrelsen (tidligere Statens Musikråd
og kunststyrelsens sekretariat) jævnligt en rapport om
musikskolevirksomheden, som indeholdt en lang række
nyttige og informative statistikker. I 2010 var den gal for
første gang. Den sidste rapport var fra 2006, og det fik
MF Leif Lahn Jensen (S) til at spørge den daværende kulturminister, Per Stig Møller (K), om det var acceptabelt, at
Kunststyrelsen ikke havde udgivet en rapport siden 2006,
når den ellers var kommet jævnligt siden 1991. Resultatet var, at ministeren svarede, at Kunststyrelsen ville

modus: juni 13

udgive en samlet rapport om musikskolevirksomheden
for perioden 2006- 2010, hvilket skete i første halvdel
af 2011. Samtidig meddelte Per Stig Møller i sit svar,
at Kunststyrelsen arbejdede på at overføre musikskolestatistikken til Danmarks Statistik inden udgangen af
2011. Lige siden har musikskoleområdet og de politikere,
der interesser sig for området, måttet kigge langt efter
opdateret statistisk materiale, hvilket forekommer uacceptabelt, ikke mindst fordi vi befinder os i en periode
med store forandringer i kommunerne og i samfundet
generelt. DMpF skal således opfordre Kulturstyrelsen til at
tage hånd om sagen snarest muligt. ■
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Hvad er ..?

Af Birgitte Schade
og Charlotte Mejlbjerg
FOTOS: TORBEN MOUGAARD

Tavs Viden
Forestil dig du er fluen på væggen i en samtale mellem to musikpædagoger
– Pia Nist og Viola Bue.
De to musikpædagoger taler om det at spille sammen med eleverne i undervisningssituationen.
Pia: Hvor har du lært det at spille sammen med eleverne?
Viola: Ja det var vel noget, min lærer gjorde med mig, da jeg var barn. Så jeg
føler nærmest, det er noget, jeg har fået ind med modermælken. Hvad med
dig? Tænker du nogensinde over, hvorfor du gør, som du gør?

Hvad er denne samtale et udtryk for? Ved de slet ikke,
hvad det er, de laver? Vil de ikke fortælle det til hinanden, fordi det er en hemmelighed, hvordan de griber
undervisningen an? Sandheden er nok, at de befinder
sig i det felt, vi kalder tavs viden, som er viden, der læres
og huskes kropsligt og ubevidst, og som det er svært at
sætte ord på.

Tavs viden
(eng. tacit knowledge) er et begreb,
der knytter sig til
Michael Polanyi, som
indfører tavs viden i
kognitionsforskningen
(Wackerhausen 1997).
Tavs viden relaterer sig
specielt til praktiske
færdigheder og er tæt
forbundet med et fags
profession. Tavs viden
er en slags erfaring eller
kompetence, som man
enten opbygger selv,
eller som bliver overført
fra mester til lærling,
fra lærer til elev, voksen
til barn.
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Tavs viden kan være den kropslige viden om, hvordan
man griber en bestemt tone uden først at skulle overveje
sin handling, eller hvordan man som cyklist ved et kraftigt sving justerer cyklens balance. At forklare og beskrive
denne handling vil højst sandsynligt føre til større forvirring end hjælp, da det er kropslig viden, som er lært gennem fysisk træning og ikke gennem ord og læsning.
Tavs viden er også den viden, vi ikke behøver bevis for
at erkende f.eks. svaret på ”kan en elefant være i en
tændstikæske?”
Tavs viden er tillige fagets selvfølgeligheder, de bestemte
måder at spille på som hører specifikke instrumenter til,
hvilke stykker spilles hvornår og hvordan etc., selvfølgeligheder som er overført fra lærer til elev. Den tavse viden er
alt det, som vi véd, uden vi behøver at sætte ord på. Det
er handlinger, som er indlejret i kroppen, det er et fags diskurser og vaner. Den tavse viden er en kropsligt funderet
viden, der er knyttet til den enkeltes personlige erfaringer.
Der findes to former for tavs viden:
• principiel tavs viden, som forbliver tavs; kropslig viden,
dét at vide hvordan uden at kunne sætte ord på. For
eksempel ved en pianist, hvordan en kvintafstand føles
juni 13 : modus

i hånden og hvordan den klinger, men det ville ikke
være muligt at italesætte (verbalisere) dette på dækkende vis.
• aktuel tavs viden som, hvis det er påkrævet, kan
italesættes; der kan gives en beskrivelse af, hvordan
og hvorfor man gør, som man gør. Den erfarne pianist
vil uden bevidst refleksion kunne vælge, hvordan en
akkord skal vendes for at klinge bedst muligt, men vil
efterfølgende alligevel være i stand til at begrunde sit
valg i form af regler for akkordopbygninger.
Over lang tid har det været et fremherskende dogme,
at sand viden er det, der kan forklares og bevises. Dette
dogme udelukker således al den viden, som er opsamlet
i kroppen. Men at beherske noget/kunne noget i praksis
er også viden, men en viden som ikke kan forklares med
ord – altså tavs viden.
Michael Polanyi siger: “Vi kan vide mere end vi kan
fortælle”. Polanyi siger endvidere, at al viden i en eller
anden grad refererer til tavs viden. “Al viden er enten
tavs, eller har sin oprindelse i tavs viden”. Menneskelig
erkendelse er en subjektafhængig proces, som ikke lader
sig forstå udelukkende på basis af eksplicit viden. Vi bruger vores bagage af tavs viden som erkendelsesramme
for at kunne forstå.
Viden er altså både noget, der kan bevises sprogligt og
videnskabeligt og en kropsligt indlejret erfaring, der manifesterer sig som tavs viden.
Instrumentalundervisning er pr. tradition et mesterlærefag, hvor viden overføres tavst og ved imitation. Birgitte
og Steen Wackerhausen beskriver i "Tavs viden, pædagogik og praksis" (Wackerhausen 1999), hvorledes tavs
viden er et fænomen, der knytter sig til de praksisser, der
ikke kan italesættes:
"[...] de tavse dimensioner (har) i høj grad deres ophav
og eksistens i (kundskabsbærende) praksisformer, og
disse dimensioner kan ikke formidles på sproglig, skolastisk vis, men rettere "vises" og tilegnes ved imitation og ved at indgå i de kundskabsbærende praksisformer - [...]. Historisk - såvel som evolutionshistorisk
- har imitation altid spillet en helt afgørende rolle, når
vi taler om "håndens verden" - og de tavse dimensioner er netop mere tilknyttet hånd end ånd. ”
Megen af den viden, man som musiker og musikpædagog har med sig, er lært i mesterlærens pædagogik, og
er det, der kendetegner ens professionalisme. Når man
underviser, trækker man på sin professionalisme: Man
gør brug af sin tavse viden. Hvis man gerne vil udvikle og
modus: juni 13

Diskurs er en måde, som sprog bruges
på indenfor en given social praksis, en bestemt måde at tale om og forstå verden på.
Diskurs er en måde at tænke på indenfor et
bestemt felt; en social ramme der definerer,
hvad der siges om et givet emne. Der kan
eksistere flere diskurser omkring det samme
emne mellem forskellige sociale grupperinger. Eksempelvis de forskelligheder der
kan være indenfor et fag, alt efter om man
sværger til den ene eller anden skole.

forandre sin praksis og dele sin viden med kolleger, er det
væsentligt at kunne forklare det man gør – italesætte den
aktuelle tavse viden. Det, der ikke kan italesættes – den
principielle tavse viden, kan man øge sin bevidsthed om
ved at anerkende denne viden som tavs viden.

Mille er til undervisning hos sin lærer professor Larsen, som udover at undervise også er aktiv som musiker og anerkendt for sine fortolkninger af Mozart.
Mille spørger om et bestemt sted: "hvordan var det
nu, jeg skulle gøre?" Larsen svarer: "Det kan jeg
sørme ikke forklare”. Larsen spiller passagen for
Mille og beder hende om at spille den selv. ”Nu kan
du nok høre, om du gør det rigtigt - det er jo også
sådan man plejer at spille dette sted, det er der
tradition for. Hørte du koncerten den anden aften?
Det var en helt forkert måde at spille det sted på!"

Som beskrevet i artiklen om øvning (Modus marts 2013)
kan man anskue elevers udvikling som en rejse fra begynder til ekspert gennem 5 trin (jf Dreyfus’ 5-trins ekspertmodel): nybegynder, avanceret begynder, kompetent
udøver, kyndig udøver, ekspert.
Når eleverne befinder sig på ekspertniveauet, finder
læringen (ifølge Dreyfus) sted gennem imitation af en
læremester, hvis stil de imiterer. Hos læremesteren lærer
de, hvilke elementer man skal lægge vægt på, hvor præcis man skal være og så videre. De bliver optaget i fagets
tavse viden, fagets diskurser videreføres og optages af
den nye deltager (eleven).
8
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Find artiklerne på:
www.dmpf.dk/modus.aspx

8 Den tavse viden arbejder sammen med praksis, som er
et udtryk for vores måde at handle på i bestemte situationer. Praksis er udtryk for og produkt af personens
samlede sæt af (kropsligt) indlejrede symbolske koder,
vaner og værdier, der tilsammen danner sociale mønstre,
f.eks. måder at spille og fortolke på - diskurser.
De forskellige ressourcer, vi som personer besidder, og
som ovennævnte er en del af, kalder Pierre Bourdieu
kapital. Han taler om fire forskellige former for kapital:
• Symbolsk kapital (sprog, prestige)
• Social kapital (netværk)
• Økonomisk kapital
• Kulturel kapital ((ud-)dannelse)
Kapital (ressourcer) indgår som en del af det, der udgør
personens samlede liv. Bourdieu opdeler de sociale rum,
hvori vi færdes, i felter. Jo flere fælles kapitaler/felter
personer har, des tættere befinder personerne sig på
hinanden socialt og kulturelt.
Musikpædagoger har en fælles symbolsk kapital (sprog,
vaner, værdier), som er vores forståelsesramme. Vi deler
også kulturel kapital, idet vi er fra samme uddannelsesområde. Endelig er også den sociale kapital delvis fælles
for så vidt angår arbejdspladsen.
Disse forhold er med til at skabe forudsætninger for at
blive fastholdt i det, Bourdieu kalder reproduktionsstrategier. Disse strategier gør det vanskeligt at bryde ud fra og
forandre et felt/område. Feltet kan her være musikskolen,
undervisningen eller tænkningen om musik. Man vil være
tilbøjelig til at beskytte sine strategier for ikke at miste
kapital.
I instrumentalundervisningen kan eleven ses som underviserens kapital, og eleven bliver på den måde samtidig en
del af underviserens reproduktionsstrategi i og med, at en
god elev som oftest er den elev, som lever op til lærerens
opfattelse af, hvad der er godt og rigtigt. Beskyttelsen af
kapital gør, at det er svært at afgive kapital (dele opnået
viden). Opnåelse af ny kapital er krævende, da det fordrer, at man optager helt nye tankemåder og værdier.
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Man skal være opmærksom på, at ved at italesætte den
tavse viden kan der mistes nogle dimensioner. Italesættelsen er en reduktion af den aktuelle viden. Man kan
ikke gå fra tavs viden til eksplicit viden og tilbage igen ad
samme vej, der vil ske en forandring af den viden, som er
blevet italesat.
Ønsker man i musikskolerne at udvikle og forandre praksis, er det dog alligevel hensigtsmæssigt at forsøge at
sætte ord på det, vi gør. Derved bliver det muligt at dele
viden, udvikle nye strategier og i sidste ende bidrage til
en fornyelse af musikskolepædagogikken. ■

Litteratur:
Birgitte og Steen Wackerhausen
Tavs viden, pædagogik og praksis
(På sporet af praksis 1999), se artiklen på
http://pub.uvm.dk/1999/prakspor/4.htm.
Brug af artiklen i undervisningssammenhæng mv. skal ske i overensstemmelse ned
copydan-reglerne.
Steen Wackerhausen (1997)
Polanyi’s begreb om tavs viden
– en kritisk skitse.
Institut for filosofi. Århus Universitet.
Ingrid Maria Hanken og Geir Johansen
Musikundervisningens didaktikk kap.14
Cappelen Akademisk Forlag 1998
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG
E r du hæ s
om morgEnEn?
s y n g E r d u på d i t
” whiskylukkE” ?
hvilkEn sl ags
mot ion dy r k E r du ?

EN MINI-MusIcAL AF:

h vor i k roppE n
siddEr din

GErDA EGGLI &
JørGEN WEDEGE

vEjrtr ækning?
ha r du E n
hviskEridsE?
h vor si ddE r
t u dbru sk E n E ?

kanmelderen Georg Levy skrev i dagbladet
mation”: ”Den blå Kanin, en lille forestilling ved
a Eggli og Jørgen Wedege fra Helsingør lille skole,
get af det bedste, jeg nogensinde har hørt inden for
e genre. En vedkommende historie om outsideren
gså må have lov til at være her. Fint og skægt
t og spillet, og forsynet med ikke ueffen musik.
r den eneste, jeg ville anbefale uforbeholdent. Mere
mme skuffe ville være ønskeligt.”

ovErstrækkEr
d u di n E k næ ?
h vo r da n m E d
p- p i l l E r ?

WH31542

h vor f or k n i bE r dEt
mEd dE højE tonEr?

EN KLAssIKEr FrA
WILHELM HANsEN MusIKForLAG

BoG & cD

Kan man lære at synge bare ved at læse en bog?
Nej, det kan man ikke. For som professionel stemmebruger ER
man nemlig sit instrument, og det kræver, at man ved, hvordan
man skal tage fat, når stemmen ikke gør, hvad man vil. Man
kan ikke nøjes med at udskifte en streng eller få stemt klaveret,
der skal andet til, for at gøre noget ved det.

s va r E n E … !

Hele året rundt
13 sange om årstiderne

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

aer, duetter og
on. Bogen er en ny

BOG & CD

sper Villaume
elodier fra bogen
både i en Bb- og Ebneret, således at
ofonister.

er uddannet sangpædagog fra Syddansk

forbedre din stemmes funktion – at få den til at lyde, som du ønsker det.

Musikkonservatorium og Skuespillersko-

Bogen er fyldt med let forståelige forklaringer og gode illustrationer og

le med speciale i stemmedannelse. Hun er

er derfor let at gå til. Den forklarer årsag og virkning på en måde, der

i dag ansat samme sted som lærer i sang,

sætter dig i stand til at tage fat og komme i gang med at bruge din stemme

stemmeteori og teknisk stemme-brug.

bedre.

Herudover underviser hun på andre konservatorier, MGK og musikskoler.

Dorte Sehested Brüel har mange års undervisningserfaring på alle

bliver formidlet på en måde, så du forstår, hvorfor du ikke altid lyder, som
du gerne vil – og bliver i stand til at gøre noget ved det.

Den blå kanin er en minimusical
bestående af fem sange med dialog,
der enten kan opføres som decideret
forestilling eller som oplæsning.
Hele året rundt er en samling bestående af 13 sange om årstiderne. Sangene
kan nemt stå alene, men hele samlingen kan med fordel opføres som en
samlet cyklus, der beskriver årets gang.

Dorte Sehested Brüel har stor erfaring
i rehabilitering af slidte eller dårligt
fungerende stemmer hos professionelle
stemmebrugere og har desuden arbejdet
med rehabilitering af dårligt fungerende
stemmer hos børn og unge.
Hun deltager som speaker på COST
European Union Advanced Voice Assesment-konferencen i december 2012.
læs mere på:
www.huligennem.dk

Dorte Sehested Brüel

Stemmen som instrument
Vejl. pris kr. 299,00 (inkl. moms)

I bogen får du en gennemgang
af dit instrument, som gør dig i
stand til at forbedre din stemmes
funktion – at få den til at lyde,
som du ønsker det.

Jens Hartmann og Hans Ulrik

Jens Hartmann
og
Hans Ulrik

samt klassikere fra
af de kendte sange

brü E l
Dorte Sehested Brüel (f. 1961)

instrument, som gør, at du fremover kan benytte dig af din viden til at

Den blå kanin (hæfte med cd)
Hele året rundt (hæfte med cd)
Vejl. kr. 149,00 (inkl. moms) pr. stk.

WH31473

d ortE
sEhEstEd

at læse Stemmen som instrument. I bogen får du en gennemgang af dit

WH

af Jørgen Wedege

Dorte Sehested Brüel

Dorte Sehested Brüel

i bogEn hEr
findEr du

Stemmen
som instrumEnt

Hvad enten du er professionel eller amatør, vil du kunne få noget ud af

niveauer, og hendes viden om stemmens funktion og dysfunktion

Guildal, Annette Larsen, Maria Rosenkilde,
en Wedege.

and.mag. i
lege of Music.
på musikskole

Stemmen

Stemmen Som inStrument

DEN
BLÅ
KANIN

Siden starten af 1970’erne har Jørgen
Wedege været en markant leverandør
af musik til børn og deres voksne. De
fleste vil nikke genkendende til sange
som instrumEnt
som ”Jamaica-dans” og ”Sansesang”,
men der er meget mere at komme
efter!
I nærværende to udgivelser, Den blå
kanin (i samarbejde med Gerda Eggli)
og Hele året rundt kommer vi godt
rundt i komponistens musikalske
univers.

Lær at spille saxofon 1
Vejl. pris kr. 199,00 (inkl. moms)

Ny udgave

Ny, udvidet udgave af den anmelderroste instrumentalskole. Materialet tager udgangspunkt i
nordiske melodier samt forfatternes egne værker
og indeholder øvelser, skalaer, duetter og melodier,
som skal inspirere og hjælpe dig til at lære at spille
saxofon. Cd vedlagt.

Lær at spille

SAXOFON 1
nordiske melodier

Jens Hartmann
og
Blues in C (Kornebæk)
Can’t Buy Me Love (Lennon & McCartney)
Hans Ulrik
Det var en lørdag aften (trad.)
Greensleeves (trad.)
Klaverstykke nr. 1 (Kornebæk)
Like My Wife (Kornebæk)
Love Story (Lai)
Memory (Lloyd Webber)
Mercy, Mercy, Mercy (Zawinul)
My Heart Will Go On (Horner)
Nocturne (Taube)
Oh, I Love You (Kornebæk)
Please, Say That You Love Me (Kornebæk)
Puff The Magic Dragon (Yarrow & Lipton)
Riverside (Obel)
Speak Softly Love (Rota)
Tom Dooley (Guard)
Tuxedo Junction (Hawkins, Johnson & Dash)
Yesterday (Lennon & McCartney)

CD

VEDLAGT

ter
alle arrangemen
af
indspillet
bæk
Finn Korne

Finn Kornebæk

Spil klaver
med Finn

Lær at spille

SAXOFON 2

for begyndere
og øvede
i alle aldre

alverdens melodier
& improvisation

CD

vedlagt

20 melodier
arrangeret
for klaver

2

cd’er
vedlagt

WH31326 – ISBN 978-87-598-2257

WILHeLM HaNSeN MuSIKFORLaG
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WH31280_Hartmann_Ulrik_Saxofonskole_2_omslag.indd
1
WH 31326_omslag.indd 1

26/01/12 12.02

14/12/12 13.40

20-07-2012 15:14:55

Åbningstale

Børne- & undervisningsminister

Christine Antorini
åbnede Musikskoledage
i Tivoli 2013

MODUS bringer her talen i redigeret form:
”Tusind tak fordi jeg har fået æren af at være med til
åbningen af de 24. Musikskoledage i Tivoli.
Med alle de dygtige børn og unge, som skal optræde
hele weekenden på alle de mange scener, viser musikskolerne kernen af, hvad musik kan give.
Musikudøvelse fører utroligt mange ting med sig; når
man øver sig, lærer man at ”knække koden”, ligesom
man kan få oplevelsen af at skabe kunst – alene eller i
sammenspil – samt glæde andre.
Musik er en kunstart, der kun kan lykkes i en kombination af glæde og lyst til at møde nye udfordringer.
Det er en gave, at vi i så mange år har haft musikskoler
med dygtige, professionelle musiklærere, som kan undervise i hele musikkens spekter og i alle discipliner.
Det er det vi fejrer med denne festival, hvor vi kan opleve
musik i alle mulige genrer; fra klassisk til rock.
Alt dette giver grund til nogle overvejelser om, hvordan
musikkens gave kan gives til endnu flere børn.
Jeg er glad for, at musikskolerne har valgt at sætte fokus
på, hvordan folkeskole og musikskole kan samarbejde
endnu tættere. Det diskuteres netop nu i regeringen og i
folkeskoleforligskredsen - vi er jo godt i gang med forhandlingerne om en folkeskolereform. Seks partier skal blive
enige, men hvis vi gør os umage, kan vi måske nå et resultat inden sommerferien, men; musik får en større rolle!
Udover, at vi ønsker at løfte de praktisk/musiske fag,
vil vi også gerne åbne folkeskolen for et endnu større
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samarbejde med musikskolerne. Musikskoleområdet
har den store fordel frem for andre fritidstilbud, at der
allerede i dag eksisterer mange gode eksempler på
samarbejde; musikskolen er altså allerede en meget vigtig
del af folkeskolens hverdag.
De aktiviteter, vi vil give skoleeleverne som en del af en
mere sammenhængende og varieret skoledag, giver
endnu bedre mulighed for, at musikskolen kan være en
del af skoledagen.
Jeg tror, det er vigtigt, at musikskoleundervisningen
bliver integreret i børnenes skoledag, ligesom det også er
vigtigt, at vi politikere ikke bestemmer præcist hvordan
samarbejdet skal udføres – der er mange veje til målet!
En af de ting, som musikskoleområdet har gjort opmærksom på, er, at musikskolerne har en forpligtelse til
at samarbejde med folkeskolen, hvorimod folkeskolerne
ikke har en tilsvarende forpligtelse – så her er et oplagt
sted at starte et reelt partnerskab og samarbejde på
tværs.
Jeg har haft nogle utroligt gode møder med kulturminister Marianne Jelved og med repræsentanter for
musikskolernes organisationer som et led i det, som
– forhåbentlig – er forberedelserne til den kommende
folkeskolereform, og derfor er jeg også helt sikker på, at
den inspiration, gejst og vilje, der er til stede, vil resultere
i endnu flere musikalske samarbejder.
Hermed er Musikskoledage i Tivoli 2013 åbnet!” ■
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RUNA Forsikring

RUNA FORSIKRING
– en del af LB Forsikring

Runa Forsikring udbetaler som noget
nyt anciennitetsrabat til medlemmerne
Har du haft din indboforsikring i Runa Forsikring i over seks år, så er der en præmierabat på vej til
dig. Som noget nyt udbetaler Runa Forsikring en anciennitetsrabat til medlemmerne på baggrund af
resultat 2012 i LB Forsikring, som Runa Forsikring er en del af
- Vi er glade for, at vi kan betale anciennitetsrabat til
vores trofaste medlemmer i Runa Forsikring. Et godt
resultat i 2012 betyder, at vi sender 106 millioner kroner
tilbage til medlemmerne, fortæller administrerende direktør i LB Forsikring, Jørn Anker-Svendsen.
Runa Forsikring er anderledes end andre forsikringsselskaber. Det er et medlemsejet selskab, der handler om at
være til gavn for sine medlemmer.
- Fordi vi er et medlemsselskab, skal vores overskud
komme medlemmerne til gode. Det er anciennitetsrabatten et udtryk for. Men det kommer også til udtryk
på andre måder. For eksempel satte vi prisen ned på alle
bilforsikringer i januar 2013, fordi vi havde et overskud
på denne forsikring. I andre tilfælde bruger vi overskud
på at forbedre medlemmernes forsikringsvilkår, uddyber
Jørn Anker-Svendsen.
Hvem får anciennitetsrabatten
Anciennitetsrabatten er på vej til medlemmer, der har
haft indboforsikring i Runa Forsikring i mindst 6 år.
- Anciennitetsrabatten er afhængig af det økonomiske
resultat i LB Forsikring. Har vi et overskud på over 100
millioner kroner, udbetales anciennitetsrabatten. I så
tilfælde udbetales 25 % af overskuddet. Anciennitetsrabatten udbetales efter en stigende skala og bliver større,
jo længere tid man har haft indboforsikringen, fortæller
Jørn Anker-Svendsen.
Alle private forsikringer er omfattet af rabatten på nær
ejerskifte- og entrepriseforsikring samt forsikringer
som liv- og pensionsforsikring, sundhedsforsikring og
vejhjælpsdækning. Anciennitetsrabat på under 75 kr.
udbetales ikke.
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Sådan bliver anciennitetsrabatten udbetalt
Der bliver sendt brev ud til medlemmer, der får anciennitetsrabat, i løbet af juni måned. Beløbet bliver sat ind
på NemKonto umiddelbart efter, medlemmerne har fået
brevet.
En del af LB Forsikring
Runa Forsikring blev i oktober 2012 en del af LB Forsikring, der også består af Lærerstandens Brandforsikring,
Bauta Forsikring og FDM Forsikring. Selskabet har over
335.000 medlemmer og er Danmarks femte største
forsikringsselskab.
Kontakt
Kommunikations- og marketingdirektør Niels Weng,
mobil: 20 86 77 94 ■

Månedens citat:

“

”Vi er alle sammen engle
med kun én vinge
og vi kan kun flyve, når vi
omfavner hinanden.”
Luciano de Crescenzo
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Musikskoledage

Musikskoledage i Tivoli
– i forsommervejr!

FOTO: Kia Hartelius

Over 5600 musikskoleelever fra hele Danmark spillede 232
koncerter på 14 scener - for over 50.000 publikummer..!
Den 24. udgave af Musikskoledage i Tivoli må kaldes en succes
– nu venter 25 års jubilæet i 2014!
Mere info
www.musikskoledageitivoli.dk og på Facebook ■
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Kort om Musikskoledage
Musikskoledage i Tivoli er er det eneste
landsdækkende arrangement for musikskoleelever i Danmark.
Musikskoledage i Tivoli er støttet af Det
Obelske Familiefond, Frederiksberg Kommunes Musikudvalg, Toyota-Fonden,
Beckett-Fonden, Augustinus Fonden,
Københavns Kommunes Musikudvalg,
Oticon Fonden, Nordea-fonden, Kunstrådets Musikudvalg, Gangstedfonden,
Lemvig-Müller Fonden,
Simon Spies Fonden, 15. Juni Fonden,
Danmarks Radio-Symfoniorkesters Fond
og Ole Kirk´s Fond.
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Voksenundervisning

Voksne på
musikskole
Foto: Herning Musikskole

Af Torben Svane
Christensen

Flere musikskoler har succes
med at undervise voksne. En
elev, der har rundet de 40 år,
fortæller, at der ligger en stor
menneskelig værdi og glæde
i at kunne indgå i en større
musikalsk sammenhæng

For tiden mangler Herning Musikskole elever til ”Adesso”,
som er en nyere rytmisk vokalgruppe. Her er der plads til
både de elever, der er under 25 år, og de sanginteresserede, der har rundet de 25 år.
- De voksne mangler et sted at gå hen. Man skal jo ikke
tænke ”nå, jeg er blevet 25 år, og så kan jeg ikke dyrke
musik og sang”, understreger Jette Dahl Mansfeld, der
underviser unge og voksne i sang og kor, og hun fortsætter:
- Vi er i samme hus, og vi har kor og orkestrer, hvor der
både er unge og voksne, men også kor og orkestre, hvor
der kun er voksne elever. Vi kan på Herning Musikskole
godt lide tanken om, at alle aldersgrupper er repræsenterede. Det er naturligt for os, siger hun.
At flere generationer kommer på musikskolen giver også
mulighed for at lave undervisning på tværs af alder.
- Jeg underviser stort set unge og voksne ens, men oplever alligevel at de kan lære meget af hinanden, da de
jo er forskellige steder i livet. Jeg underviser dem derfor
også gerne sammen, siger Jette Dahl Mansfeld, der har
undervist på Herning Musikskole i fire år.
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Koret ”Adesso”
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Interessen fra musikglade herningensere over 25 år er
stor, og der er en lang venteliste for at få rytmisk sangundervisning. Jette Dahl Mansfeld fortæller, at med næsten
30 unge elever på venteliste er det svært for de voksne
elever over 25 år at få en plads, og det har hun taget
konsekvensen af.
- Jeg holder workshops i weekender for dem, der står
på venteliste. Vilkårene kunne godt være bedre for de
voksne. Jeg må forklare, at børn og unge har fortrinsret,
men vi skal jo også passe på, at de voksne, der står på
venteliste, ikke søger andre steder hen eller helt opgiver
at komme i gang, siger Jette Dahl Mansfeld.
Voksen på venteliste
En af de voksne, der står og venter på at få stemmen
indenfor i Herning Musikskole er Lise Grønning, som er
41 år. Hendes bedsteforældre betalte for, at hun kunne
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få klaverundervisning som barn. Derefter begyndte hun
at synge i Ringkøbing, hvor hun boede som ung.
- Der var ikke rigtigt nogle tilbud, der kunne få mig videre dengang. Men jeg fik undervisning i klassisk sang.
Hun flyttede til Herning, og som 19-årig undersøgte hun,
om musikskolen havde et rytmisk kor. Hun kom med i
koret ”Black Birds” ledet af Dorte Bille, der senere startede Den Jyske Sangskole sammen med sin mand, Mads
Bille. Efter flere korlederskift og en barselsorlov tog Lise
Grønning en pause fra kor, men modtog stadig klassisk
sangundervisning og gik på baby/børnehold med sine to
døtre.
- Da der igen kunne blive tid til en ugentlig aften hjemmefra, og da jeg havde utroligt meget lyst til at indgå
i en korsammenhæng igen, fandt jeg ud af, at et nyt
blandet rytmisk kor, ”Tight Tunes”, var startet på Herning Musikskole. Nu fik jeg rytmisk solosangundervisning 8
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Voksenundervisning

8 af ingen mindre end fantastiske Gitte Frank, som også
ledede koret med fede grooves, rytmer og klange – vi
elskede det!, siger hun.
Mads Tilst overtog koret, og i en periode fik Lise Grønning rytmisk solosangundervisning hos ham og var samtidigt med i ”Tight Tunes”.
- Jeg var også med i en a capella-gruppe, hvor vi rigtigt
kunne nørde, og vi sang jazz sammen med nogle gode
gutter i en jazzkvintet, siger hun.
Nu eksisterer koret ikke mere. Det blev lukket for et par år
siden omkring det tidspunkt, hvor hun selv var sygemeldt
i en periode og derfor ville trække sig og give plads for
en anden fra ventelisten. Men hun skulle nok have taget
”orlov” i stedet, for efterfølgende blev reglerne ændret,
og hun kom nederst på den voksende venteliste. Der er
lange udsigter nu, hvor børn og unge prioriteres højest.
Vokalgruppen ”Adesso” arbejder - under musikskolens vinger - seriøst og engageret med egne spritnye
arrangementer. Et repertoire er under opbygning, og
vokalgruppen tager gerne ud og deler musikglæde og

Udkommer i starten f Juni

Pris: 299 DKK inkl moms

Køb på www.stepnote.dk

Tlf.nr 27641544 - Email: info@stepnote.dk - Kontakt os endelig!
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fortolkninger med publikum. Jette Dahl Mansfeld er den
musikalske inspirator, muse og arrangør.
- Med hensyn til den manglende soloundervisning, er jeg
meget taknemmelig for, at Jette Dahl Mansfeld har lavet
sine workshops, som jeg har taget imod med kyshånd,
men jeg vil stadig gerne have undervisning i solosang for
at forbedre mig, blive udfordret og lære nyt, som udover
at tilføre stor mening og værdi for mig personligt, også
kan viderebringes i andre musikalske sammenhænge
– sådan som jeg også tænker sammenhængene for en
instrumentalist, siger hun.
Workshoppens deltagere betaler 100 kroner pr. gang, og
der undervises lørdag/søndag. Både korene og workshops holder til i salen på musikskolen, hvor der er rigtig
god lyd, god plads samt mulighed for at bruge mikrofoner og et flygel.
- Jeg synes, at der ligger en stor menneskelig værdi og
glæde i både at kunne indgå i en større musikalsk sammenhæng – ambitiøs eller mere rummelig – og i dét at få
lov at fordybe sig selv. Uanset hvor gammel man er, siger
hun.
Det er muligt at finde undervisning via privatlærere og
aftenskoler i Herning, siger Lise Grønning, men det kan
være rigtigt svært at finde den rette underviser, hvor kemien og vilkårene for optimal læring er til stede, og det
kan koste en del både tidsmæssigt og økonomisk, hvis
det ikke lykkes.
- Derfor har jeg indtil videre ventet tålmodigt på Herning
Musikskole, fordi jeg kender deres høje standard og topmotiverede og engagerede lærere indenfor de fag, jeg
har stiftet bekendtskab med – enten selv eller igennem
mine børn, som har fået eller får undervisning i både
klassisk sang, rytmisk sang, klaver og trommer. Det er et
fantastisk hus, musikskolen, som altid emmer og sitrer
af forskellige toner, lyde, klange, rytmer, elever, lærere,
kunst og ja, en mangfoldighed af mennesker i alle aldre
og med forskellige baggrunde – måtte det forblive sådan, siger Lise Grønning.
Den ældste elev er 83 år
John Fuglsang er musikskoleleder på Brønderslev Musikskole, og her har man også voksenelever. Men det får
musikskolen som sådan ikke en højere indtjening af.
- Vi var før en selvejende institution med en stor voksenafdeling, og efter kommunalreformen blev der lavet en
model, hvor voksenafdelingen er fortsat for sig selv. Jeg
er ansat som forretningsfører, og musikskolen står for
løn og administration. Der er tætte skodder mellem de
to tilbud, og vi aflægger selvstændige regnskaber, siger
John Fuglsang, der oplyser, at 150 voksne får undervisning i Musikskolens Voksenundervisning, og af dem er de
50 soloelever.
- Det er musikskolens lærere, der står for undervisningen,
siger John Fuglsang, der oplyser, at den ældste voksne
elev er 83 år.
juni 13 : modus

Dorthe Græsborg Frederiksen underviser i sang og klaver
på Brønderslev Musikskole. Hun har haft voksne elever i
11 år.
- Jeg er jo uddannet som klassisk sanger fra konservatoriet, og under min uddannelse underviste jeg kun
teenagere og voksne, siger hun.
Ud af de 40 sangelever, hun underviser lige i øjeblikket,
er seks voksne med en stor aldersspredning.
- De er fra 25 år til 70 år. En har fået at vide af sin coach,
at det ville være godt at bryde grænser med sang, mens
andre gerne vil være bedre i de kor, de synger i, siger
hun.
Dorthe Græsborg Frederiksen har også haft mor/barnkor, hvor de yngste børn gik i 3. klasse og de ældste i
7. klasse. Hun har også haft blandede kor med børn og
voksne, men lige nu er det kun børnekor.
- Det kræver, at man tænker over undervisningen en ekstra gang, når man underviser voksne. Alle skal udfordres.
Det kan være ved at lave noget flerstemmigt og blande
noget koreografi ind. Det sidste er ungerne vilde med,
mens de voksne ikke er så meget for det. Til gengæld
kan man med de voksne elever hurtigere gå i tekniske
detaljer, så der bliver fyldt mere fagligt på, end det er
muligt med børnene, siger hun og fortsætter:

- Det tilfører noget ro og orden, når man underviser børn
og deres forældre sammen. Tingene går noget nemmere,
end når man har børnene alene. Vi har et sammenspilshold, hvor faderen til en af de piger, der er med, har
afsat sine mandage til at være lydmand for bandet, siger
hun.
De voksne hun underviser i klaver er først i fyrrerne. Hun
oplever, at de ret hurtigt kan spille et stykke musik, mens
det kniber mere med at lære noderne.
- Det svarer jo til, at man skal læse to sider i en bog samtidig med, at man spiller. En har altid drømt om at spille
klaver, men der er også en af mine kolleger, der gerne vil
lære et nyt instrument, siger hun.
Underviserne på Brønderslev Musikskole bruger hinanden
til at lære at spille andre instrumenter.
- Jeg er tit ude og spille på skoler, og der er det en fordel
at kunne spille guitar. Så jeg får guitarundervisning af en
kollega på musikskolen. Det er sjovt, og jeg får også et
indblik i, hvordan andre underviser, siger hun.
Når der afholdes julekoncert på Brønderslev Musikskole
deltager alle elever - uanset alder
- Jeg kan godt lide, at der er plads til alle. Vi rummer
det, og alle får muligheden for at dyrke musikken, siger
Dorthe Græsborg Frederiksen. ■

EFTERUDDANNELSESKURSER 2013/14
SMKS udbyder en lang række efteruddannelseskurser i studieåret 2013/14

Kursusbeskrivelser, frister og tilmeldingsskema
ﬁndes på www.smks.dk/efteruddannelse
Kontakt projektkoordinator Malene Møller
(63119913 eller mam@smks.dk)
hvis du har spørgsmål.

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
www.smks.dk · info@smks.dk · Tlf.: 6311 9900
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Spil Dansk Dagen 2013

MUSIKKENS FESTDAG
TORSDAG 31. OKTOBER 2013

dagen

2013

HUSK SPIL DANSK DAGEN
TORSDAG 31. OKTOBER 2013
Spil Dansk Dagen foregår torsdag 31. oktober
tilmeld også spil-dansk-arrangementer i hele uge 44
Eneste krav for deltagelse er, at musikken er skrevet af en
dansk sangskriver eller komponist, og at arrangementet
bliver tilmeldt Spil Dansk Kalenderen.

SPIL-DANSK-KOMMUNEPAKKERNE
indeholder blandt andet:
• Koncerter med professionelle musikere
• Komponistbesøg
• Komponisthonorarer
• Undervisningsforløb
• Besøg og rundvisning hos musikbranchen
• Folkeoplysende musikdebatter
• Hjælp til pressearbejde og markedsføring lokalt

På spildansk.dk kan du læse alt om Spil Dansk Dagen

Hvem står bag?
Spil-Dansk-sekretariatet har udviklet Spil-Dansk-Kommunepakkerne. Produktet knytter sig til Spil Dansk Dagen,
der er blevet arrangeret siden 2001 i et tæt samarbejde
mellem KODA og de største, nationale musikbrancheorganisationer. Spil Dansk Dagen er i dag Danmarks største
musikbegivenhed.
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Visionen
Spil Dansk Dagen skal - gennem dansk musik - samle den
danske befolkning på tværs af alle skel og være en drivkraft for et øget fokus på, og interesse for, dansk musik
– også resten af året. ■
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Kort nyt

Kim Sjøgren bliver ambassadør for
Musik & Ungdom
I forbindelse med de årlige ”Musikskoledage i Tivoli” blev
den folkekære violinist Kim Sjøgren udnævnt til ambassadør for Musik & Ungdom.
Som ambassadør for Musik & Ungdom bliver Kim Sjøgren en del af en landsdækkende musikorganisation, der
arbejder for at give amatørmusikken et løft.
”Vi glæder os meget til samarbejdet. Kim Sjøgren brænder for musikken, og det er enormt vigtigt at værne om
børn og unges musikinteresse. Kim Sjøgren rager op i
det musikalske landskab med sin smittende begejstring
som en fremragende musikformidler, og jeg er sikker på,

at vi med ham kan skabe endnu bedre forudsætninger
for at få spilleglæden frem hos børn og unge”, siger
formanden for Musik & Ungdom, Toke Halskov Kristensen.
Kim Sjøgren ser frem til sin nye rolle:
”Det er en stor tillid, Musik & Ungdom viser mig. Jeg er
virkelig glad for udnævnelsen, for kan man forestille sig
noget bedre end at arbejde med børn og unge mennesker? Ikke hvis du spørger mig. Jeg glæder mig til at få
stablet en masse sjove arrangementer på benene”, sagde
Kim Sjøgren. ■

Foto: Kia Hartelius

Kim Sjøgren har spillet violin, siden han var 3
år gammel, og han var bare 12 år, da han blev
optaget på Det Jyske Musikkonservatorium.
Som 22-årig blev Sjøgren koncertmester i Det
Kongelige Kapel – som den yngste i kapellets
lange historie. Kim Sjøgren optræder flittigt i
det meste af verden, både som klassisk solist og
som musikentertainer.
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Værd at vide:
- Musik & Ungdom blev stiftet i 1956 og blev to
år senere optaget i Jeunesses Musicales International – en verdensomspændende musikorganisation, der blev grundlagt for at ”samle
unge om musik i stedet for krig”.
- Medlemmerne af Musik & Ungdom tæller kor
og orkestre og elever på danske musikskoler.
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Udgivelser
David Bowie
- en biografi
Udvidet og ajourført udgave af Bowiebiografien ”Station til station” fra 2006;
med nyt, stort kapitel og komplet, revideret
værkliste samt en række nye illustrationer
– blandt andet et Bowie-portræt fra april
2013, skabt af musikeren og billedkunstneren
Kasper Eistrup.

Jan Poulsen har fulgt Bowie siden 1973, ligesom han også har interviewet kunstneren.
Forfatteren har tidligere skrevet om gruppen
”Sort Sol”, dansk punk samt ”Eik Skaløe –
spejder & steppeulv”.

David Bowie udgav efter ti års pause en ny
sang i januar 2013, albummet ”The Next
Day” udkom i marts, og nu følger så denne
opdaterede biografi.

Bog, 406 sider
Pris: 349,95 (vejl.)

Forfatter: Jan Poulsen

Forlag: Gyldendal
www.gyldendal.dk
DJ

SE OG SYNG 2
- Året
Dette er den tredje, stærkt reviderede udgave
af SE OG SYNG 2, med årstidssange for børn
i alderen 3 til 12 år.
Bogen indeholder i alt 149 sange, hvoraf 57
er nye.
Stor indbunden bog, gennemillustreret,
tekster med store typer og letlæselige noder
med becifring.
På otte cd´er er alle sange indspillet med alle
vers.
Materialet er trykt med støtte fra KODA´s
nationale midler
Læs mere på www.dansksang,dk

Konsulenter:
Gertrud Garcia Arozarena
Søren Bechmann
Susanne Hvitved
Ebbe Jacobsen
Bente Søndergaard
Redaktion:
Ib Thorben Jensen
Jørgen Andresen
Bog (256 sider) Pris: kr. 290,Cd-boks (8 stk.) Pris: kr. 360,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
DJ

NODELÆSNING for GUITARISTER
Materialet henvender sig til guitarister, der er
i gang med at læse noder.
Det forudsættes, at eleven kender nodenavnene samt den enklere underdeling.

5. Rock
6. Shuffle-rock

Nodelæsningen trænes i forbindelse med
blandt andet periodefornemmelse, frasering
og gehør.

Hæfte m. spiralryg, 78 sider
Pris: kr. 138,Backingmusik findes på
www.mufo.dk/nordal

Opgaveinddeling:
1. Pop
2. Country
3. Gospel-rock
4. Bossa Nova
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Forfattere: Jesper og Morten Nordal

Forlag: Musikskolernes Forlag - MUFO
www.mufo.dk
DJ
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Udgivelser
FREJAS BORTFØRELSE
- Sjov med guder og jætter 1

Freja bortføres af jætten Trym. Valkyrierne
tager til Udgård for at finde hende, og der
opstår kamp!
Thor og hans hammer ”Mjølner” hjælper
med at få Freja fri.

tradition, med afstikkere til pop, rap og blues.
Der er lette korarrangementer til de fleste
sange.

Fortælleteater og kordramatik for 0. – 3.
klasse; fortælle-/synge-/danseteater.

Hæfte (28 sider) UDEN cd Pris: kr. 100,Hæfte (28 sider) MED cd Pris: kr. 150,-

I stykket indgår musik fra Griegs ”Peer Gynt
Suite” samt forfatterens egne kompositioner;
sange der repræsenterer forskellige genrer,
med udgangspunkt i en skandinavisk sang-

Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

Forfatter: Tina Buchholtz

DJ

Stillingsannoncer

Sønderborg Musikskole
Musik Akademiet
MGK - Syd

Rytmisk sang
ca. 12 ugl. lektioner
Musikskolen Vejle Kommune opslår med
ansættelse pr. 1. september 2013 et årsvikariat i rytmisk sang. Timerne ligger
primært i musikskolens egne lokaler på
"Domus" i Vejles midtby.
Læs mere på www.musikskolen.vejle.dk
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søger undervisere indenfor følgende fag:
• Klassisk klaver inkl. akkompagnement på MGK niveau - 13
lektioner
• Klassisk MGK koordinator – 3 lektioner
• Klassisk Teori og hørelære, fra begynder- til talentniveau
- 3 lektioner
• Rytmisk sang også på MGK niveau - 6 lektioner
• Rytmisk klaver – 4 lektioner
• Trommesæt / slagtøj - 4 lektioner
• Rytmisk sammenspil - 4 lektioner
Lektionerne er ca. – tal og opgivet efter en årsnorm på x/25
Ansøgningsfrist mandag d. 24. juni og samtaler d. 26. og
27. juni.
Ansøgere med kompetence i flere af ovenstående discipliner vil blive foretrukket
Yderligere info hos
musikskoleleder Jan Østergaard 2128 8980
www.sonderborgmusikskole.dk
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Stillingsannoncer

Guitarlærer søges til

barselsvikariat
1. september 2013 til 1. januar 2014
Lyngby-Taarbæk Musikskole søger en fortrinsvis
klassisk uddannet guitarlærer til undervisning i
akustisk guitar på alle niveauer, min. 15 lektioner
pr. uge. Stillingen omfatter både soloundervisning
og guitarorkester, som består af ca. 10 guitarister.
Vi lægger vægt på at du har en relevant
musikfaglig uddannelse på konservatorieniveau.
Se stillingsbeskrivelsen på www.lt-musikskole.dk
Ansøgningsfrist er mandag den 15. juli 2013
kl.12.00. Ansættelsessamtale afholdes mandag den
12. august 2013.

Vi søger en

musikfaglærer
der kan varetage musikundervisningen samt overtage
ledelsesfunktionen af skolens musikskole, Almus.
Ansøgningsfristen er den 26. juli og ansættelsessamtaler
afholdes i begyndelsen af august.
se stillingsopslag på www.amagerlilleskole.dk
under Om als – ledige stillinger

KØBENHAVNS
KOMMUNES
MUSIKSKOLE
Søger

Uddannet Musiklærer
til undervisning i klaver og akkompagnement med
et timetal på ca. 19 løntimer.
Stillingen omfatter soloundervisning af børn og
unge i alderen ca. 6-20 år og akkompagnement af
videregående elever.
Da vi på musikskolen lægger vægt på at være en
helhedsarbejdsplads, forventes det, at du indgår i
et tæt samarbejde med faggruppens øvrige lærere.
Stillingen er ledig til besættelse den 1. september
2013, og der forventes ansættelsessamtaler i
uge 26 2012.
Ansøgning bilagt eksamensbeviser samt andre
relevante papirer skal være musikskolen i hænde
senest den 20. juni 2013 på adressen
Københavns Kommunes Musikskole
Staldgade 29, 1699 København V
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Oplysninger kan fås ved henvendelse til
musikskolens leder Ebbe Lund Nielsen eller
souschef Peter Normann
tlf. 3543 7073
www.musikskolen.kk.dk
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en
ressource og værdsætter, at medarbejderne hver
især bidrager med deres særlige baggrund,
personlighed og evner
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Afskedigelse på grund af besparelser
Den samfundsøkonomiske situation betyder desværre, at de
kommunale besparelser mange steder rammer musikskolerne
hårdt. Derfor kan der være et behov for at samarbejdet mellem
lærere og ledelse intensiveres og nytænkes. Det gælder især i
forhold til arbejdet med rekruttering og fastholdelse af elever.
Men rammer besparelserne musikskolen, gælder det også om
at skabe størst mulig åbenhed omkring fakta og udmøntning
af de pålagte besparelser. Målet er naturligvis at undgå splid og
unødige konflikter på arbejdspladsen. I den forbindelse spiller
det lokale samarbejdsudvalg (MED/SU) en afgørende rolle, idet
ledelse og lærere i udvalget skal drøfte besparelserne, muligheder og eventuelt fastlægge objektive kriterier for udmøntning
af besparelserne.
Funktionær- og forvaltningsloven mv.
Hvis personalereduktion ikke kan undgås ved udmøntning af
besparelser, skal opmærksomheden henledes på en række hovedpunkter omkring procedure, saglighed, særligt beskyttede
personer, varslingsperiode mv.
Før udmøntning af afskedigelser kan der være fastlagt retningslinjer og kriterier i personalepolitikken og/eller i samarbejdsudvalget. Disse retningslinjer/kriterier skal naturligvis iagttages
nøje i forbindelse med udmøntning. Det er dog ledelsen, der i
sidste ende skal træffe den svære beslutning om udpegning af
de ansatte.
Selvom besparelser som udgangspunkt er en saglig begrundelse, bør man imidlertid altid kontakte DMpF for en vurdering
af sagligheden. Der kan således være andre muligheder end
afskedigelse, der ikke er undersøgt tilstrækkeligt f.eks. omplacering mv. Samtidig er der en række indholdsmæssige krav til
kriterierne, f.eks. må kriterierne ikke underkastes ”skøn under
regel” jf. forvaltningsretten. Det betyder, at der ved udpegningen af de ansatte ikke kun må være et kriterium, der lægges til
grund for afskedigelsen. Eksempelvis må anciennitet (”sidst ind
– først ud” eller ”først ind – først ud”) godt indgå som en del
af kriterierne – men ikke som det eneste.
Endvidere er der særlige regler for repræsentanterne i samarbejdsudvalget, herunder de tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræ-
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sentanten. Diskriminationslovene skal også iagttages, hvor det
særligt er ansatte på barsel og ældre, der giver anledning til
tvivl.
Nedvarsling af timetal
Det er som udgangspunkt de samme regler som gælder for
nedvarslinger af timetallet og afskedigelser af hele stillinger.
Teknisk set er en nedvarsling en afskedigelse fra hele stillingen, men blot med et tilbud om, at man kan blive genansat
med færre timer. Det betyder, at kravene til saglighed, varsling
mv. er de samme. Forskellen skal primært ses i udbetaling af
fratrædelsesgodtgørelse, idet en sådan alene udbetales ved
nedvarsling af ansatte fra månedsløn til timeløn. Fratrædelsesgodtgørelse jf. funktionærloves § 2a skal gives til personer, som
har været ansat i hhv. 12, 15 eller 18 år. Beløbene er hhv. 1, 2
eller 3 måneders løn.
Partshøring
Forinden afskedigelse eller nedvarsling skal der foretages partshøring jf. forvaltningslovens § 19 dvs., at den ansatte skal have
mulighed for at udtale sig og eventuelt kontakte DMpF herom.
Varslingsregler
Ved afskedigelser og nedvarslinger fremgår varslingsreglerne af
funktionærloven. Varslingsperioden afhænger af ancienniteten.
Det vil sige, at jo længere tid man har været ansat, jo længere
tid er der til, at ændringen træder i kraft.
Det er ancienniteten på det tidspunkt afskedigelsen/nedvarslingen får virkning (ikke afskedigelses- eller nedvarslingstidspunktet), der er afgørende for varslets længde. Varslet skal med
andre ord rummes inden for den samlede anciennitet. Arbejdsgiverens varsel fremgår af nedenstående skema:
Varslingsperiode
Ansættelsestid
1 måned (opsigelse inden udgangen af 5 mdr.)
0-6 mdr.
3 mdr. (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 mdr.) 6 mdr. - 3 år
4 mdr. (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 mdr.)
3-6 år
5 mdr. (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 mdr.)
6-9 år
6 mdr.
over 9 år


■
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