Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad • Nummer 5 • 2014 • 28. årgang

odus

2014
Udgives af:
Dansk Musikpædagogisk Forening
Nørrebrogade 45 A 3. tv.
2200 København N
Telefon: 35 35 63 33
dmpf@dmpf.dk
www: www.dmpf.dk
Gironr.: 4 02 62 84
Telefontid:
Alle hverdage 9-12
ISSN: 0902-6711 (trykt udgave)
ISSN: 2246-4271 (online)
Redaktør:
Dan Johnsen (DJ), dan@dmpf.dk

Indhold
Musik før Ni................................................................ 4
Folkeskolereformen i praksis: Kom godt i gang........... 8
Udgivelser................................................................... 9
Jubilæumstale........................................................... 10
Musikskoledage i Tivoli – i solskinsvejr!..................... 12

Redaktionssekretær:
Inger Bjerrum Bentzon

UBVA’s rettighedshaverpulje
Har du penge til gode fra UBVA?.............................. 14

Ansvarshavende:
Ole Helby

Udgivelse.................................................................. 14

Grafisk tilrettelæggelse:
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
www.sb-s.dk

108 mio. kroner tilbage til medlemmerne................. 15

Forsidefoto: Musikskoledage i Tivoli
Foto: Regnar Schultz
Annoncer:
modus@dmpf.dk
Tryk:
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk
www.sb-s.dk

Stemmen er vores brand........................................... 16
Udgivelse.................................................................. 20
Løn & vilkår............................................................... 23

Næste blad udkommer:
Mandag d. 1. september
Næste deadline:
Mandag d. 4. august
Vejledende deadline for annoncer:
Torsdag d. 14. august

Synspunkter i modus udtrykker ikke nødvendigvis foreningens
eller bladets holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at
foretage mindre redaktionelle rettelser/forkortelser i uopfordret
indsendt materiale. Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

nummer 5 • 2014 • modus

Leder

Ole Helby

Slut med timelærere på

MUSIKSKOLERNE
Fra 1. august 2014 skal alle musikskolelærere ansættes
som månedslønnede, uanset hvor stort, deres timetal er.
Det står klart efter afslutningen af forhandlingerne med
KL om implementeringen af EU´s deltidsdirektiv. Fremover
er det alene lærere, der ansættes til højst en måneds beskæftigelse, der aflønnes som timelærere. Denne meget
løse tilknytning understreges af, at timelønnede bliver
omfattet af et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag.
For DMpF er det meget tilfredsstillende, at diskriminationen af musikskolelærere med et lavt timetal nu bringes til
ende. Vi har gennem årene stillet krav om, at timelærerbegrebet skulle afskaffes på musikskoleområdet, da området på grund af de mange ”smalle” instrumenter har
en gruppe af lærere, der er ”født” som timelærere, fordi
de er tvunget til at sammenstykke deres levebrød gennem ansættelser på flere musikskoler. Det bliver de fortsat
nødt til, men nu på lige vilkår med deres månedslønnede
kolleger. Med til historien hører naturligvis, at problemet
i dag er betydeligt mindre end tidligere. Årsagen er, at
grænsen for, hvornår man ansættes som månedslønnet,
er blevet sat ned i flere omgange. Desuden medførte
kommunesammenlægningerne tillige en sammenlægning
af mange små musikskoler, hvilket også medførte et fald
i antallet af timelærere. Tilbage er dog en ikke ubetydelig
restgruppe, som nu bliver overført til månedsløn.
Ofte har timelærere ligget på et lavt lønniveau uden
garanti for en lønstigning selv efter mange års ansættelse
på samme musikskole. Som månedslønnede vil de nu
blive omfattet af garantilønnen, som i det mindste sikrer
løntrin 34 efter 6 år og løntrin 40 efter 10 år, hvis man
ikke allerede har opnået disse løntrin i kraft af funktionsog kvalifikationsløn. For musikskolelærere, der i forvejen
er månedslønnede, betyder de nye regler, at de som
minimum kan gøre garantilønnen gældende med det
samme, hvis de supplerer deres ansættelse med et lille
timetal på en anden musikskole.
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De tidligere timelærere vil også bliver omfattet af løn
under sygdom, barsel mv. og af opsigelse efter funktionærlovens regler. Det er altså slut med at være ansat for
et år ad gangen. Uanset ansættelsesgrad vil alle blive
omfattet af pensionsordningen efter 1 års beskæftigelse
efter overenskomsten.
Herudover har vi aftalt med KL, at der til allerede ansatte,
som i forbindelse med overgangen til aflønning efter
overenskomstens månedslønsbestemmelse vil opleve en
nedgang i grundløn og kvalifikationsløn, samlet set ydes
et tillæg til udligning af forskellen, medmindre andet
aftales lokalt. Udligningstillægget reduceres med enhver
fremtidig centralt aftalt lønstigning. DMpF anbefaler i
den forbindelse, at man blot viderefører kvalifikationsløn
som hidtil i stedet for at lave et udligningstillæg. Ligeledes er det aftalt, at eventuel funktionsløn bevares i
forbindelse med overgangen til overenskomsten månedslønsbestemmelser i overensstemmelse med bestemmelserne i den lokalt indgåede aftale herom, med mindre
funktionen bortfalder. Disse bestemmelser skal ses i lyst
af, at en del timelærere er blevet tilgodeset ved de lokale
lønforhandlinger. Det aftalte betyder, at de pågældende
lærer ikke stilles ringere ved overgangen til status som
månedslønnet.
I praksis kan det givetvis blive svært at få alle ansættelsesbreve til de, der overgår til månedsløn pr. 1. august
2014, på plads inden sæsonstart. Det bør dog ikke
ødelægge den gode stemning eller give anledning til
unødig stress og jag, her hvor sommerferien presser sig
på. Udstedelsen af ansættelsesbreve efter de nye regler
må komme på plads i det tempo, det er praktisk muligt.
Selv om det først sker efter 1. august, ændrer det ikke
ved, at man bliver omfattet af de nye regler med virkning
fra 1. august 2014.
DMpF ønsker alle en god sommer! ■
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Musik før ni

MUSIK FØR NI
Kåde musiklærere hopper på hug rundt i ring. De falder bagover og ender i en bunke på gulvet.
- Der er latter og leg på programmet, når foreningen Musik før Ni holder kursus for medlemmer
og andre, som beskæftiger sig med musik for børn i alderen 0-9 år.

Tredive voksne mennesker på
strømpesokker står i rundkreds
i en stor gymnastiksal og venter
veloplagte på at blive instrueret i nogle gode gammeldags
sanglege.
Af Kirsten Brunbech
Og dén opgave er Maren HallFOTO: SONJA MIE ELIASSEN
berg Larsen den helt rette til at
klare. Hun er flasket op med
folkemusik og sanglege, for faderen, Hans Peter Larsen,
lavede folkemusikprogrammer til Danmarks Radio og tog
hende med rundt til diverse musikstævner, og i hjemmet
dyrkede hendes svenske mor sit hjemlands juletradition;
at danse sanglege i julen. Maren har danset og spillet
folkemusik hele sit liv og uddannet sig på Odense Musikkonservatoriums Folkemusiklinje.
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Hun lægger ud med den gode gamle ”Jens, i morgen er
det markedsdaw”, og så går det ellers der ud af i to timer, hvor det handler om sang, dans, klap og tramp. Der
er meget energi i de gamle sanglege – og man savner
slet ikke instrumentledsagelse.
Repertoiret rummer mange kendte traditionelle sanglege
som: Ud at gå to og to, Husbonden sender Lasse ud, Tyv
ja tyv og Der kom en mand fra Det Røde Hav.
”Sanglegene egner sig godt til store grupper, og det er
oplagt at bruge dem nu, hvor folkeskolesamarbejdet er
meget oppe i tiden”, siger Maren. ”Bare det at gå i en
kreds eller en slange er jo for børnene en øvelse i sig
selv”.
En rigdom af idéer
Når foreningen Musik før Ni holder kursus, strømmer folk
nummer 5 • 2014 • modus

til, for i branchen af småbørnsundervisere i musik ved
man, at der altid er god inspiration at hente her.
Efter frokost er der afsat to en halv time til idé-udveksling. ”Der er ikke nogen plan, det her er rigtig halvfjerdser-agtigt”, forklarer formanden, Sonja Eliassen. Bestyrelsen har hjemmefra overvejet, om to en halv time er for
lang tid – og har selv nogle sange i baghånden, hvis det
bliver nødvendigt – men deres bekymringer bliver gjort til
skamme; stort set alle har noget at bidrage med, og det
ene indslag afløser det andet i en flydende strøm.
Hanne er den første, der byder ind. Hun sætter en
stor Anton Berg-chokoladeæske i midten af kredsen.
”Mmm”, lyder det fra alle de lækkersultne musiklærere,
men da hun letter på låget, er æsken fuld af fine små,
runde sten, som hun har fået slebet, så de er helt glatte
og dejlige at røre ved. Hver deltager vælger to sten og
bruger dem til at slå rytme med til en lille sten-sang, som
Hanne selv har komponeret.
Derefter introducerer Vibeke en sang til de mindste, hvor
de skal ligge og lade sig trille rytmisk frem og tilbage på
store badebolde. ”Det giver store problemer, når jeg kører rundt med alle de store badebolde i min bil. Jeg kan
næsten ikke se ud af vinduet”, fortæller hun grinende.
Mange nikker genkendende til problemet. Det er et af ar-
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bejdsvilkårene i faget, at man må fragte mange remedier
og instrumenter rundt fra sted til sted.
En anden deltager har lavet en sang om ”Papegøjen
Palle” – inspireret af hendes chef, der hedder Palle.
Hun har også et godt fif til stopdans: ”Hvis børnene
bliver for gode, får de bjælder på benene, så er det
meget afslørende, hvis de bevæger sig, når de ikke skal”,
forklarer hun.
Der bliver talt en del om samarbejdet med folkeskolen.
For størstedelens vedkommende er det noget, de allerede
har praktiseret i lang tid.
En har undervist en klasse, som skulle synge sangen;
”Hvor er vores trommer blevet af”. Her skulle de bruge
hænderne til at tromme på gulv, vægge og døre. Hun
fandt på at udvide sangen, så alle børnene løb ind i
klasseværelset ved siden af, hvor en matematiktime var
i gang. Her gav de sig syngende til at tromme løs på
inventaret, inden de løb tilbage til musiklokalet igen!
Folkeskolesamarbejdet
Birgitte foreslår at bruge denne forening til at vidensdele: ”Det er nu, alle idéerne og erfaringerne skal frem.
Kolleger går ned med stress, fordi de ikke er klædt på til
opgaven i folkeskolen”.
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Musik før ni
8 ”Ja”, supplerer Ulla og fortæller, at hun har syv klasser i
folkeskolen; ”Jeg skal både lave elevplaner to gange om
året og årsplaner - og gå med gul vest og være gårdvagt.
Jeg knokler røven ud af bukserne! Min leder siger: ”Det
er dit valg, om du vil have de timer. Du får ingen reduktioner””.
Birgitte fortæller, at hun har taget et diplom-modul på
University College Lillebælt (Pædagogisk diplomuddannelse tilrettelagt for musikskolelærere, red.): ”Det var
meget inspirerende, men også sindssygt hårdt. Men det
har givet os et fællessprog som musikskolelærere. Og det
har vi meget brug for nu, hvor vi skal ud at samarbejde
med folkeskolen. Tag imod det modul med kyshånd, hvis
I får chancen. Her lærer man at sætte ord på det, der
lykkes - og på det, der ikke lykkes. - Bare det, at have syv
fredage med tid til samvær med kollegerne!”, udbryder
hun begejstret.
Musikpædagogisk netværk
Musik før Ni har i år fejret 10-års jubilæum.
”Hvordan opstod idéen til denne forening?”, spørger
den udsendte Modus-reporter i en pause, hvor Sonja
Eliassen og de to bestyrelsesmedlemmer Lotte Assing og
Birgitte Momme er til stede.
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Lotte: ”DMpF arrangerede i en årrække nogle spændende sommerkurser på Lærerhøjskolen. Det var så
dejligt at mødes dér. Men de kurser stoppede, da man
prøvede at udbyde ugekurser i den almindelige arbejdstid - og stort set ingen meldte sig. Derefter var der et
vakuum af ingenting. Der var ikke nogen, der tog sig
af os, hvis man kan sige det sådan. Så fandt vi ud af,
at man kunne oprette en forening, og vi skelede til den
norske forening ”Musik fra livets begyndelse”, som var
et forbillede for os. Mange af os var også medlemmer
dér og modtog deres medlemsblad. De holdt en masse
gode kurser.
Vi tænkte; måske kan det også lade sig gøre i mindre
målestok her i Danmark.
I Norge er det en meget stor forening, som er ude i alle
de mange fylker (småbyer, red.).
DMpF syntes, det var en god ide at lave en frivillig organisation. De magtede ikke at stå for efteruddannelse og
kurser mere, for de havde alle mulige andre opgaver”.
Sonja fortæller, at Musik før Ni holder to årlige inspirationskurser og sender nyhedsbrev ud 3-4 gange om året.
En facebookgruppe er også oprettet. Og hjemmesiden
skal opdateres og blive nemmere at gå til, da den er lidt
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gammeldags. ”Det koster en del penge, men hvis vi skal
ud over stepperne og have fat i nogle flere, bliver vi nødt
til det”, forklarer hun.
Birgitte: ”Vi vil gerne have alle dem med, der arbejder
med musik - også pædagoger og lærere.
Så vi kan være med til at understøtte hele den udvikling,
der er ved at ske – at vi skal nærme os hinanden på
tværs af institutioner og faggrupper”.
Sonja: ”Vi har i bestyrelsen talt om, hvor vi gerne vil være
om ti år.
Foreningen er meget bundet op på, at det er frivilligt
arbejde - alle arbejder gratis, så derfor rykker det ikke så
meget. Men vi ville gerne blive et talerør for hele vores
område - for hvorfor musikken er så vigtig, og hvorfor er
det blevet så nedprioriteret i forhold til de andre nordiske
lande, være endnu mere til stede med, hvad der er af
forskning, komme ind i det politiske og blive medspiller.
Vi vil meget gerne være en samarbejdspartner til DMpF,
vi går bare ikke ind i det fagpolitiske.
Birgitte: ”For mig, der har studeret i Esbjerg, boet i
København og nu er på Fyn, har det her netværk været
helt vildt afgørende. Når man kender hinanden på kryds
og tværs af landsdele, er det meget nemmere at flytte fra
sted til sted”.
Lotte: ”Vores arbejdsforhold i den nye skolereform er
også et emne, der optager os meget. Det er vigtigt,
at vi grundskolelærere står sammen og får skabt gode
arbejdsvilkår, så vi ikke knækker nakken, går ned med
stress - og må opgive at være lærere. Det er interessant
at høre fra vores kolleger, hvordan de flere steder allerede
er i gang med spændende samarbejdsprojekter mellem
musikskole og folkeskole”.
Som juleaften
Eftermiddagen fortsætter med udveksling af gode sange
og lege.
Det er sjovt at se den forvandling, der sker med de
enkelte deltagere, når de bryder ud af rundkredsens
anonymitet og tager ordet for at instruere gruppen i et
medbragt indslag, som i mange tilfælde er ”hjemmelavet”. Så træder de i karakter, får spil i øjnene og drager
alles opmærksomhed til sig.
”Nej, nu får jeg helt vildt lyst til at lave en tyggegummirap, som en af mine kolleger har skrevet”, udbryder
Bjørg og kaster sig ud i en rap med store fagter og cool,
tyggegummignaskende attitude, som hele salen straks
hopper med på.
Sonja filmer nogle af indslagene. ”Der bliver lavet en
Dropbox med det, der er filmet. Det er et sted, hvor man
gemmer sine dokumenter ude i en sky”, forklarer hun.
Tilslut bliver alle sangene uddelt med noder, tekster,
becifring og instruktioner.
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Det bliver til en tyk stak til hver kursist – lige til at tage
med hjem i tasken.
”Hvor er det fantastisk!”
”Det er som juleaften for musikpædagoger!”
”sikke en rigdom, at komme hjem med så meget!”, lyder
de spredte udråb
kursisterne.
Forslag 2:fra
Figurer
med løftede arme■

? Fakta om foreningen
Musik før Ni

Stiftet i Aarhus, maj 2003, med Ingrid Oberborbeck som formand.
Foreningen har 125 medlemmer pr. 1. maj 2013.
Medlemmerne er musikpædagoger, børnehavepædagoger, skolelærere, musikere, musikterapeuter
og autodidakte.
Musik før Ni er en musikfaglig forening for alle,
som er interesserede i musikundervisning og
inspirerende musikalsk samvær med børn mellem
0 og 9 år.
Foreningen har som mål at arbejde for større
bevidsthed om, hvor vigtigt det tidlige møde med
musik er for børns udvikling.
Musik før Ni ønsker at være et samlingspunkt
for musikpædagogisk samarbejde mellem landsdelene og mellem forskellige faglige grupper. Den
vil virke til inspiration for medlemmerne gennem
faglig udveksling og diskussion, foredrag, kurser,
konferencer og udgivelser – og være bindeled mellem pædagogers daglige, praktiske virkelighed og
musikpædagogisk teori og forskning.
Formand: Sonja Mie Eliassen
Kasserer: Tine Thorning
Bestyrelsesmedlemmer: Jette Kanstrup Kjær, Lotte
Assing, Signe Thorborg
Suppleanter: Birgitte Momme, Vibeke Rasmussen
www.musikforni.dk
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Folkeskolereform

Folkeskolereformen i praksis:

FOTO: STIG NØRHALD

KOM GODT I GANG
I forbindelse med det helt konkrete samarbejde mellem
folkeskoler og musikskoler, som for mange musikskolelæreres og musikskolelederes vedkommende begynder
efter sommerferien 2014, har vi i DMpF’s Lærerudvalg
drøftet, hvordan vi bedst muligt kommer i gang med
samarbejdet rent praktisk. Vi har undervejs indsamlet
erfaringer fra allerede eksisterende samarbejder og på
baggrund heraf søgt at beskrive nogle af de praktiske
forhold, det kan være gavnligt at tage højde for, når musikskolen indgår i samarbejde med folkeskolen. Nedenstående liste beskriver disse forhold.
Listen er ment som en hjælp til at ”komme godt i gang”,
men i de konkrete samarbejdssituationer må man selvfølgelig tage udgangspunkt i den virkelighed, der gælder
for den enkelte musikskole.
Vi håber, at både musikskoleledere og musikskolelærere
vil tage imod dette i den ånd, det er givet og hører meget gerne fra dig, hvis du har erfaringer, du vil videregive.
De fysiske rammer:
• Er lokalet velegnet til formålet?
		 1. Er der et relevant og velfungerende instrumentarium?
		 2. Er der de nødvendige pladsforhold – f.eks. plads til
bevægelse og dans?

		 3. Er der musikanlæg?
• Andre nødvendige hjælpemidler; tavle, smartboard,
computer m.m.?
• Har musikskolelæreren samme mulighed for tilgang til
skolens lokaler og faciliteter som folkeskolens lærere?
Også udenfor undervisningstiden?
• Har musikskolelæreren alle relevante nøgler, koder m.m.?
Samarbejde og den daglige undervisning
• Hvem har ansvaret for, at børnene kommer til og fra
undervisningen?
• Hvad gør musikskolelæreren hvis en elev/ eleverne
udebliver fra undervisningen eller forlader undervisningen?
• Hvordan sikrer man en velfungerende kommunikation
mellem folkeskole, musikskole og lærer?
		 1. Hvem har ansvar for den musikskolelærer, som er
på skolen?
		 2. Hvem sørger for, at musikskolelæreren får besked
om ændringer i undervisningen: vikarer, aflysninger, skolefester, projekter m.m.?
		 3. Hvem sørger for at folkeskolen får besked, hvis
musikskolelæreren er syg eller på anden måde
fraværende?

DMpF´s lærerudvalg (fra v. til h.):
Lotte Gilberth Langseth (suppl.), Lissi Rasmussen,
Ida Marie Skydsgaard (næstform.), Birgitte Schade (form.),
Nana Ellebæk Bjerg (suppl.), Jonas Viggo Pedersen
og John Rasmussen
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• M
 aterialer: Hvem skal betale for kopiering af materialer, indkøb og lign., og har musikskolelæreren de
nødvendige koder til kopimaskinen?
• Skemalægning. Hvordan undgår man ufrivillige pauser
i forbindelse med frikvarterer, mellemtimer og lign.?
Hvordan undgår man mange skoleskift på en dag?
• Hvad sker der med musikskolelærerens undervisning,
hvis folkeskolen aflyser musikundervisningen f.eks.
projektuger, rejser, emneuger m.m.?
• Koncerter: Er der afsat tid til klargøring og afvikling af
koncerter? Hvem flytter instrumenter, laver indbydelser
m.m.?
Ved kompagnonundervisning/ tolærerordninger
• Lave aftaler om hvordan det pædagogiske samarbejde
skal foregå. Forventningsafstemning, rollefordelinger
m.m.
• Lave aftaler om tid til fælles planlægning, forberedelse

og evaluering af undervisningen samt aftaler om,
hvornår det skal foregå.
• Lave aftaler om hvad der skal ske, hvis samarbejdspartneren er syg.
		 1. Skal der vikar på, aflyses?
		 2. Hvordan og hvornår får musikskolelæreren besked
om denne type ændringer?
		 3. Hvordan sørger man for at musikskolelæreren i
forbindelse med samarbejdspartnerens sygdom og
lign. ikke står alene med undervisningsansvaret?
Ansættelsesvilkår:
Sørg for at de opgaver der udføres i folkeskolens regi,
udføres efter den for musikskolelæreren gældende
overenskomst. Dette gælder lønforhold, sæsonlængde,
reduktioner m.m.
DMpF’s lærerudvalg maj 2014 ■

Udgivelser
Sangperler
Sangbog med ca. 160 børnesange, rim og
remser, ledsaget af noder og to cd’ er.
”Sangperlerne” er blandt andet struktureret
omkring årstider og højtider.

Denne samling børnesange er inspireret af
den måde, hvorpå man anvender sanglege i
Rudolf Steiner-pædagogikken.
Forfattere: Siri Brown & Rikke Rosengren

Bogen indeholder et afsnit af forfatter
og børnehaveleder Rikke Rosengren, der
beskriver sangens funktion som pædagogisk
redskab. Her kommer hun også med forslag
til, hvilke overvejelser man kan gøre sig i
forbindelse med opbygning af sanglege.
Forord ved seminarielærer og musikleder
Jette Rymer.

Bog (indbundet), 200 sider.
Pris: kr. 249,Ved køb af 10 stk. og derover ydes 15 %
rabat.
Forlag: Blue Pearl
www.bluepearl.dk
DJ

BØRNEKOR med poesi og bevægelse 4
Det sidste bind i serien ”Børnekor med poesi
og bevægelse 1 til 4”, der samlet set udgør
en kormetodik med 165 satser samt forfatternes tanker om indstudering, børnestemmer, intonation, interpretation, opvarmning,
dans, solmisation/håndtegn og tilrettelæggelse af korprøven.

der henvisning til uddybende kommentarer i
bogens første og sidste afsnit – samt i ”Børnekor med poesi og bevægelse 1, 2 & 3”.
Bogen slutter med et alfabetisk stikordsregister til alle fire bøger.
Forfattere: Pia Boysen og Margrete Enevold

Den foreliggende bog indeholder primært
salmer fra den Danske Koralbog udsat
for lige stemmer med enkelte modstemmer. Satserne egner sig til forskellige typer
af ungdomskor i flere aldersklasser. Ved
hver salme er der idèer til salmesang med
menigheden ved gudstjenester – og til
indstudering og arbejdsmetoder. Desuden er
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Bog med spiralryg (130 sider)
Pris: kr. 440,Forlag: Dansk Sang
Læs og se mere fra bøgerne på
www.dansksang.dk
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Ministerord

FOTO: TORBEN AHLBORN

Jubilæumstale
Kirke- og kulturminister
Marianne Jelved holdt
jubilæumstalen ved
Musikskoledage i Tivolis
25 års jubilæum.

MODUS bringer her talen i redigeret form:

”Tak for invitationen til at tale her ved Musikskoledage i
Tivolis 25 års jubilæum.
I år vil over 6000 musikskoleelever fra hele Danmark
spille hundredevis af koncerter på Tivolis mange scener.
Det er imponerende!
Men hvad der er endnu mere imponerende er, at dette
blot er nogle få eksempler på al den musikundervisning,
som foregår rundt omkring i landet - hver eneste dag.
Alle I, som deltager i dette store projekt, lærer hvad det
kræver at stå på en af Havens scener og give alt, hvad I
har i jer; man skal øve sig – og øve og øve… Og man skal
samarbejde. Og lytte – både til sig selv og til de andre.
Det er en stor udfordring. Og det kan være hårdt.
Men når det lykkes, så er det bare det bedste i verden –
og det ved I godt!
Det er en uvurderlig oplevelse at spille musik, og når vi
spiller sammen – så hører vi sammen!
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Musikskolerne tager et ansvar for talenterne og dermed
for det danske musikliv.
Men musikskolerne tager også et socialt ansvar og rækker ud til nye elevgrupper. En del musikskoler arbejder
med metoden ”El Sistema” - et forsøg på at inddrage de
børn og unge, som ikke er vant til at benytte musikskolernes tilbud - i musikkens fællesskab. Eleverne får musikundervisning, skal spille i orkester, og får en professionel
musiker som mentor. Den erfaring er guld værd.
De erfaringer man får ved at spille musik, er også vigtige
på så mange andre områder. Hvis man lærer, at det giver
gode resultater at øve sig, lærer man også, at det kan
nytte at stramme sig an i andre fag.
Det samarbejde, der kræves for at spille en koncert sammen, giver nogle meget stærke sociale erfaringer.
Alle kunstarter, musik, dans, drama, billedkunst, film og
litteratur, er vigtige for børns og unges udvikling til hele og
alsidige mennesker, derfor glæder det mig, at flere og flere
musikskoler bliver ”musiske” skoler eller kulturskoler.

Derfor har musikskolerne en vigtig rolle.
Alle børn skal have mulighed for at lære et instrument
at kende, for at dygtiggøre sig, og for at spille sammen
med andre.
Alle skal have adgang til den glæde, som findes i musikken.
Blandt andet derfor fejrer vi, at vi nu afholder musikskoledage for femogtyvende gang.

Samtidigt er musikskolerne på vej ind i folkeskolen.
Undervisningsministeren og jeg har med folkeskolereformen lagt op til et gensidigt forpligtende samarbejde
mellem folkeskolen og både musik-, kunst- og kulturskolerne, og jeg er glædeligt overrasket over, hvordan
kommunerne har taget imod vores idéer. Derfor er jeg
overbevist om, at musikskolerne vil løfte den nye opgave
i samarbejde med folkeskolerne.

Alle kommuner har i dag en musikskole, som har stor
betydning for det lokale musikliv, og dermed også for
hele fødekæden i dansk musikliv.

Jeg forudser, at Tivoli må udvide rammerne for projektet – til næste år vil der måske være deltagelse af 10.000
musikskoleelever!

Musikskolerne og de musikalske grundkurser giver børn
og unge mulighed for livslange oplevelser med musik.

Til lykke til Musikskoledage i Tivoli med jubilæet – og til
lykke til os alle med musikskolerne!” ■
nummer 5 • 2014 • modus
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Musikskoledage i TIVOLI 2014

FOTO: VILLY PEDERSEN / REGNAR SCHULTZ /
LARS HYLLEBJERG / THOMAS AHLBORN & BENT OLSSON

Musikskoledage i Tivoli
– i solskinsvejr!
Jubilæumsudgaven af Musikskoledage i
Tivoli må kaldes et vellykket arrangement;
6.600 musikskoleelever fra hele Danmark
spillede 272 koncerter på 14 scener - for
55.000 Tivoligæster..!
Mere info:
www.musikskoledageitivoli.dk og på Facebook ■
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Musikskoledage
Musikskoledage er det eneste
landsdækkende arrangement for
musikskoleelever i Danmark.
Musikskoledage i Tivolis 25 års
jubilæum blev støttet af Augustinus
Fonden, Beckett-Fonden, Det Obelske
Familiefond, Familien Hede Nielsens
Fond, 15. Juni Fonden, Gangstedfonden, Lemvigh-Müller Fonden,
Nordea-fonden, Ole Kirk´s Fond,
Simon Spies Fonden, Toyota-Fonden,
Statens Kunstråds Musikudvalg,
Frederiksberg Kommunes Musikudvalg og Københavns Kommunes
Musikudvalg.
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UBVA’s rettighedshaverpulje

HAR DU PENGE TIL
GODE FRA UBVA?
Ifølge ophavsretsloven kan medievirksomheder m.fl. i
et vist omfang bruge ophavsretligt beskyttet stof uden
tilladelse fra ophavsmændene, hvis de har en aftale med
Copydan. Brugerne skal betale for aftalerne, og Copydan
sender så vidt muligt pengene tilbage til ophavsmændene.
Betalingen til akademikere, der har medvirket i radio- og
tv-udsendelser, forvaltes af UBVA under Akademikerne.
Læs mere på www.ubva.dk.
Du kan søge penge fra UBVA, hvis du i din egenskab af
akademisk forfatter eller akademisk uddannet ekspert
har leveret ophavsretligt beskyttet indhold til radio- eller

tv-udsendelser, der inden for de sidste 3 år er udsendt i
Danmark eller lagt på www.dr.dk/bonanza.
Se nærmere vedtægterne for UBVAs rettighedshaverpulje
på www.ubva.dk, punktet ”Legater”.
Ansøgning og dokumentation skal sendes pr. mail til
chefkonsulent Henrik Faursby Ahlers på hfa@ac.dk.
Der er ingen ansøgningsfrist, bortset fra ovennævnte
3-års frist.
Venlig hilsen
UBVA ■

Udgivelse
Klarinetstafet
Klarinetten skal genoplives - første danske klarinetskole i flere årtier.

Klar - Parat - Spil
En begynder klarinetskole på dansk.

Klarinet-Stafet vol 1

To musikere/musiklærere nægter at se
passivt til, mens deres hovedinstrument, klarinetten, svinder ind i popularitet og søgning
på musikskolerne.
Klarinetten hører til et af de mindre søgte
instrumenter på danske musikskoler og er
af Statens Kunststyrelse - sammen med en
håndfuld andre blæseinstrumenter - kategoriseret som ’truet instrument’.
Det er utopi at tro, at blæserinstrumenterne
kan nå samme elevtal på danske musikskoler
som de ”almene” instrumenter, eksempelvis
klaver, trommer, guitar og sang, men elevtallet skal øges betydeligt, hvis ikke klarinetten skal blive en kuriositet fra svundne tider.
Hvor mange børn i dag kender lyden af en
obo? En fagot? En klarinet?

14

Kunne man forestille sig et X-factor show med
en klarinettist, der spiller en lyrisk melodi i en
smuk ballade? Mainstream-kulturen er smal…
Forfatterne venter ikke på, at X-faktor skal
gøre klarinetten populær - derimod sætter
de ind, hvor de har indflydelse: på deres
eget fag, med nyt undervisningsmateriale;
en begynder-klarinetskole på dansk, hvis
formål det er at gøre det sjovere og mere
vedkommende at spille klarinet.
Forfattere: Marika Andersen og Birgit Bøgh
Pris: kr. 329,Forlag: Stepnote Publishing
www.stepnote.dk
DJ
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RUNA Forsikring

RUNA FORSIKRING
– en del af LB Forsikring

108 mio. kroner

tilbage til medlemmerne
En rekordhøj overskudsdeling er på vej til medlemmerne i Runa
Forsikring, der er en del af LB Forsikring. Har du haft din indboforsikring i mindst 6 år hos Runa Forsikring, får du automatisk del
i overskuddet i form af anciennitetsrabat.

LB Forsikring går ud af 2013 med et stærkt regnskab og
leverer et resultat før skat og anciennitetsrabat på 436,5
mio. kroner. Det betyder en rekord høj tilbagebetaling på
knap 108 mio. kroner, det højeste beløb nogensinde.
Hvem får del i overskuddet
Har du haft en indboforsikring i Runa Forsikring i mindst
6 år, vil du automatisk få anciennitetsrabatten. Rabatten
er afhængig af det økonomiske resultat i LB Forsikring,
og der udbetales 25 % af overskuddet ved et overskud
på over 100 mio. kroner. Anciennitetsrabatten udbetales
efter en stigende skala og bliver større, jo længere tid
man har haft indboforsikringen.
Alle forsikringer er omfattet af rabatten på nær ejerskifteog entrepriseforsikring samt forsikringer som liv- og pensionsforsikring, ledighedsforsikring og vejhjælpsdækning.
Anciennitetsrabat på under 75 kr. udbetales ikke. ■
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Runa Forsikring
Runa Forsikring er en del af LB Forsikring, der er
et medlemsejet forsikringsselskab. Det betyder,
at overskuddet kommer medlemmerne til gode.
LB Forsikring har 345.000 medlemmer og består
ud over Runa Forsikring for FTF- og AC-grupper
også af forsikringsgrupperne: Lærerstandens
Brandforsikring for dem med undervisning som
hovederhverv, Bauta Forsikring for sygeplejersker
og andre inden for sundhedssektoren, og FDM
Forsikring for medlemmer af FDM. Læs mere på
www.runa.dk
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Stemme & Sundhed

brand
Stemmen er vores

Korsang får hjerterne til at slå i takt - og forbedrer vores talestemmer og gør dem mindre anspændte,
siger Klaus Møller. Han er stemmecoach for ministre, erhvervsfolk, skuespillere, musikpædagoger og
mange andre.
MODUS har været på besøg til en snak om den menneskelige stemme og dens mangfoldige udtryksmuligheder.

”Vi har i Danmark blandt vore
ministre eksempler på henholdsvis forkert og rigtig brug af
stemmen”, siger Klaus Møller.
”Margrethe Vestager har en
mørk stemme, der ligger et
Af Kirsten Brunbech
rigtig godt sted.
FOTO: ERIK NORSKER
Når hun står på en talerstol, kan
hun få sin stemme til at fungere; hun taler langsommere.
Men andre spænder helt vildt i deres mavemuskler og
taler i et højt og lyst stemmeleje - og lyder dermed, som
om de skælder ud. De ville have godt af at synge i kor.
Deres hjerteslag er lidt påvirket hele tiden!”
Stemmecoachen fortæller, at et par af de kvindelige ministre får undervisning hos ham: ”Jeg ser dem en gang om
måneden. Eller hvis de har en vigtig tale, så gennemgår
de den med mig”.
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I det eksklusive ambassadekvarter på ydre Østerbro ligger
det statelige Prins Haralds Palæ.
I den gamle portnerbolig i palæets baghave holder stemmetræner Klaus Møller til i sit ”Voice Studio”.
Det er et fint lille hus, indrettet med kunst på væggene,
hyggelige lamper, orkidéer i vindueskarmen, espressomaskine i køkkenet og to undervisningslokaler med nodestativer og klaverer.
Jeg åbner den ulåste hoveddør og træder ind midt i
køkkenet, hvor Klaus Møller tager smilende imod og
byder på kaffe. Fra det tilstødende rum trænger lyden
af en syngende kvindestemme gennem den lukkede
dør. Stemmeekspertens påklædning passer til det herskabelige kvarter; sort skjorte, sort jakkesæt og velpudsede sorte sko. Han har en behagelig røst med en dyb,
fyldig klangbund og en meget tydelig diktion. Man er
ikke i tvivl om, at her er en mand, der har styr på sin
stemme.
nummer 5 • 2014 • modus

Træk vejret og tal dybt
”Vi har to forskellige former for stemme”, forklarer Klaus
Møller: ”Vi har en privat, hvor vi kan slippe af sted med
meget - som når vi sidder og mumler ved middagsbordet.
– Og så har vi den stemme, vi bruger professionelt - som
når vi holder tale eller underviser. Og her skal vi huske,
at det er et instrument, som skal trænes. Og det er der
mange talere og undervisere, der ikke gør.
De glemmer at trække vejret i bund (bruge støtten), og
de kommer til at tale i et for lyst stemmeleje. - Det er
især en kvindeting”, forklarer han. ”Så kommer det til
at lyde, som om man råber, og det er hårdt for stemmen, men det er også hårdt for dem, der skal høre på
det!
Generelt lytter vi mere til en dyb stemme. Vi har alle en
optimal taletone. Den ligger en terts eller kvart over den
dybeste tone, vi kan lave klang på. Man må selvfølgelig
gerne modulere undervejs, men når vi starter på et nyt
afsnit, skal vi hele tiden huske at starte dybt”.
Margaret Thatcher hos talepædagog
Vores stemme er et meget vigtigere kommunikationsmiddel, end vi regner med, mener Klaus Møller. Han er en
berejst herre - laver blandt andet mange kurser i England
indenfor erhvervslivet, hvor stemmen er folks ”brand”,
når de skal holde taler. Og her er der især to film, som
har lært kursisterne at tage deres stemme mere alvorligt.
Det er ”The Kings Speech” og filmen om jernladyen Margaret Thatcher. ”Hun havde en stemme, som lå højt og
knækkede lidt”, siger Klaus og lægger stemmen op i et
lyst, typisk engelsk overklassestemmeleje. ”Midt i filmen
så man, at hun fik taleundervisning og fik et dybere leje
for at komme til at virke mere overbevisende”.
Det er i det hele taget en ny trend, som vi også kommer
til at se på musikskoler, at det med stemmen betyder
noget, forudser stemmeeksperten.
”Flere og flere unge mennesker vil gerne gå til sang. Ikke
fordi, de vil være med i X Factor og være berømte, men
fordi, det med stemmen betyder noget for dem. De vil
gerne finde ud af, hvad det er, en stemme kan”.
Kunne ikke tale rent
Tidlige barndomsoplevelser sætter sig ofte dybe spor og
præger et menneskes retning i livet. Det var også tilfældet for Klaus Møller.
Han voksede op i en midtjysk arbejderfamilie i tresserne,
på en egn, hvor man talte med meget nasale stemmer.
Derved blev ganesejlsmusklerne ikke udviklet. Lige til
Klaus var syv år kunne han ikke sige ”g” og ”k”, og
kaldte derfor sig selv for ”Taus”.
På taleinstituttet i Aarhus fik han tonsvis af taleundervisning fra velmenende damer i spadseredragt - de betragtede ham som lidt dum. Men intet hjalp, og det var
meget skamfuldt for ham.
modus • nummer 5 • 2014

Så kom der en lillesøster til verden. Og i et forsøg på at få
forældrenes opmærksomhed hoppede han en dag ned
og lagde sig i søsterens lift. I denne liggende stilling var
det nemmere for ham at løfte ganesejlet – og pludselig
kunne han uden problemer tale rent.
Hans store interesse for sang, stemme og udtryk stammer tilbage fra denne barndomserfaring.
”Belting” – musikalsk råb
Klaus Møller er uddannet organist og har i tyve år arbejdet som organist. Men han har siden den tidlige ungdom
også dyrket meget sang. ”Da jeg var ung, kunne man
kun gå til én slags sang. Det var klassisk sang, og alt
andet var skadeligt for stemmen, mente man. Men i dag
ved vi meget mere om, hvordan en stemme hænger sammen”, fortæller Klaus.
I kirken havde han både børnekor, ungdomskor og
voksenkor, hvilket var meget opløftende at beskæftige
sig med. Og i erkendelse af, at et kor aldrig kommer til at
synge bedre, end korlederen evner at forklare, hvordan
man gør, fortsatte han sine egne sangstudier.
Det førte ham til Amerika og London, hvor han stiftede
bekendtskab med den amerikanske stemmeforsker Jo
Estill. ”Hun er mor til den moderne sangundervisning, vi
kender i dag, og hun var en af de første, der tog røntgenbilleder af struben.
Det er vigtigt at huske, at der ikke er nogen, som har
opfundet det at synge, men Jo Estill har udviklet kendskabet til ”belting”, som bruges i musicalgenren, og som
ligger langt væk fra det klassiske sangideal. Belting gør
ikke på nogen måde skade på stemmen. Det handler om
at have en god naturlig talestemme, som man så bygger
dette ”belt” ovenpå. ”To belt something out” betyder
”at tale lige ud af posen”. Det er, som når vi råber; med
en højt stillet strube, og med meget stort lufttryk under.
Støtten ligger meget højt, vejrtrækningen ligger oppe i
brystet. Man bruger næsten ingen luft, når man belter,
og derfor kan man blive ved i lang tid – som når Barbra
Streisand holder en lang tone”.
Historisk set belter alle, der synger arbejdssang i hele verden; ”om det så er perlefiskere på Filippinerne eller amerikanske negerslaver. For når man er fysisk aktiv, mens
man synger, kommer der en mere lige ud ad landevejenlyd. - Også norske damer, der råbte efter køerne, når de
kaldte dem hjem, har beltet”.
På et tidspunkt på Broadway kom det store skift. De
tidlige operetteprægede musicals blev sunget med
klassiske sangstemmer, men efterhånden som orkestret
blev større, måtte man finde på nye sangteknikker for
at kunne trænge igennem. Man opdagede, at nogle af
dansepigerne kunne synge på en anden måde end den
klassiske, fordi de bevægede sig, imens de sang. Med
”Annie Get your Gun” begyndte man at bruge stemmen
på en anden måde, forklarer stemmecoachen.

8

17

Stemme & Sundhed

8 ”Moderne popdivaer bruger også belting meget. Det er
en anden funktion end fuldregister. Belt-registret er meget få toner. For kvinder ligger det fra Ab over midterste
C og en kvint op. Hvis det bliver højere, går man i randregistret. Og det er max én gang i en sang, man belter”.
Pubertetsstemmer
Klaus Møller har selv stået på musicalscener, som ansat
sanger ved Det Ny Teater, og han har også undervist på
musikskole i en årrække. I sit Voice Studio tilbyder han
nu kurser for musikskolelærere. Her kommer mange
sanglærere, som gerne vil lære om belting, fordi deres
unge elever efterspørger det. Kurserne handler både om
teknik og repertoire.
”Vi taler også om, hvad der kan gå galt, hvis en elev
kommer med en meget luftig stemme. Vi bliver nødt til
at sikre, at vi synger sundt. – Ligegyldigt, hvad vi gør, skal
det være sundt.
Jeg siger til kursisterne, at drenges pubertetsstemmer
gennemgår fem faser - for piger er det fire faser. Stemmen bliver i denne periode meget luftig og omfanget
meget lille, sommetider mindre end en oktav”.
Den amerikanske stemmeforsker John Cooksey har klassificeret de fem faser:
1. Klarheden bliver væk, lidt hæshed træder ind.
2. Stemmen knækker lidt. Hæsheden og luften bliver
større, stemmeomfanget bliver mindre.
3. Stemmen bliver meget luftig og hæs, måske begynder den at lave hørbare knæk, omfanget indskrænkes nu endnu mere, og man begynder at mærke,
at der kommer bund i stemmen på en anden måde
- overtoneomfanget bliver anderledes.
4. Der kommer ekstra bund - tre-fire toner ekstra sætter ind her, og nu begynder man at bevæge sig til en
dybere stemme.
5. Der er kommet hørbart mere bund, og stemmen er
ved at være hel igen, altså en mandsstemme!
”Faserne varer mellem to og fire år, afhængig af hvor
hurtigt, man vokser, og det hele er jo hormonelt styret. I
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de fem faser skal man vide, hvad man gør med eleverne.
Man må aldrig udsætte dem for noget, de ikke kan, for
så bliver det pludselig meget svært. Vi skal huske på, at
de skal bevare sangglæden!”, understreger Klaus Møller og fortæller, at han selv i sin tid havde svært ved at
styre sin nye mandsstemme. ”Intonationen føltes meget
anderledes, og ingen kunne lære mig det”.
Korsang får hjerterne til at slå i takt
Sidste år publicerede svenske forskere med Björn Vickhoff i spidsen et forskningsresultat, der viste, at korsang
synkroniserer deltagernes hjertefrekvens. Det hænger
forståeligt nok nøje sammen med, at deres vejrtrækning
også synkroniseres, når de synger de samme fraser. Og
der er ikke noget overraskende i det, mener Klaus Møller:
”I dag ved vi, at vi har noget, der hedder ”spejlneuroner”. Det vil sige, at når vi taler sammen, bruger jeg min
stemme på min måde, og du bruger din stemme på din
måde, men vi vil give os til at spejle hinanden. Hvis vi
godt kan lide hinanden, vil vi spejle endnu mere.
Når vi sætter folk til at synge sammen, begynder deres
kroppe og stemmer at spejle hinanden. Meget trænede
kor kan gå ind og lave den samme klang på deres stemmer – det er dét, alle kor
stræber efter. Det viser sig, at vi rent fysisk gør det
samme. Det nye er, at det også er meget sundt for hjertefunktionen. Vores puls begynder at indstille sig efter
de samme forhold. Dem, der er trætte, når de starter,
kommer op i energi, og dem, der er stressede, kommer
lidt ned i energi.
Den svenske undersøgelse viser, at vi påvirker hinanden
– unge som gamle. Vi træder ind i hinandens energi. Der
skabes et fællesskab omkring det at synge.
Hjernen er plastisk. Når vi synger, får vi andre centre af
hjernen til at fungere end ellers. De ting, der bliver trænet dér, påvirker hele vores velbefindende.
Det handler meget om vibrationer. – Noget vi måske
er meget lidt bevidste om. Men vi sidder jo og vibrerer
hinanden. Når jeg bruger min stemme, vibrerer jeg dine
trommehinder, så dermed har vi nærmest fysisk kontakt,
når vi bruger stemmen. Og det påvirker helt ned på
8
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kan bogen bruges af både korlederen og gymnasielæreren, og
til både strygerorkestret, bigbandet og børneensemblet.
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8 celleplan. Derfor giver fænomenet lydhealing også stor
mening for mig.
Når vi synger harmonier med hinanden, vil den overtonerække, der opstår, påvirke os til at få det godt. Det er jo
også derfor, vi bruger musik så meget, som vi gør”.
Musicalcoaching
Også ved Det Ny Teaters opførelse af musicalen Evita har
Klaus haft en finger med i spillet; han har været stemmecoach, fulgt forestillingerne og givet sangerne løbende
feedback; hvad fungerer, og hvad skal der arbejdes med.
Som skuespiller og sanger skal stemmeinstrumentet være
meget fleksibelt, forklarer han.
Det er utroligt spændende at få et kig ind i stemmens
omfangsrige univers.
I en opløftet sindsstemning tager jeg afsked med Klaus
Møller og Prins Haralds Palæ.
Med en lille medbragt båndoptager er interviewet blevet
optaget. – Men… gys, da jeg kommer hjem og lytter
båndet af, bliver jeg pinefuldt opmærksom på den store
kontrast, der er mellem Klaus’ malmfulde røst og min
egen skingre stemmeføring! ■

?
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Klaus Møller, Vocal
Coach, født 1963
Oprindeligt uddannet
organist og korleder.
Privatuddannet sanger i
Danmark og England.
I en årrække ansat som sanger på Det Ny Teater.
Uddannet som sangpædagog og stemmetræner i
England og USA.
Uddannet Certified Course Instructor i Estill Voice
Training
Igennem de sidste 20 år sangpædagog og Vocal
Coach.
Har i dag egen undervisningsvirksomhed, Klaus
Møller Voice Studio, på Østerbro i København
Har coachet forestillinger på Det Ny Teater, Århus
Teater, Nørrebro Teater og Det Kongelige Teater,
hvor han også er tilknyttet som talelærer.
Underviser folk fra erhvervslivet, foredragsholdere
og politikere i stemme og performance.
Underviser tv- og radioværter i tale og gennemslagskraft.
Afholder kurser og videreuddannelse for sangpædagoger og korledere.
Mere info på www.voicestudio.dk

Udgivelse
Dansk Sang MAX
Skolesangens kanon i 4. reviderede
udgave
Nu med 490 sange; 393 danske og
97 udenlandske.
Målgruppe: 8-16 år.
• EMNER:
Morgen, aften, Salmer, Året, Vinter, Forår, Påske, Pinse,
Sommer, Efterår, Advent/Jul, Bibelhistorie, Historie, Folkeviser, Danmark, Kærlighed, Mennesket, Min hverdag,
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Somalia, Sri Lanka, Tyrkiet & Vietnam!
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MELODIBOGEN: Indbundet bog m, noder, becifringer,
1. vers under noderne og alle vers gengivet i tekstblokke.
Pris: kr. 360,KLAVERSPIRALEN: Bog i stort format m. spiralryg, noder,
becifringer, 1. vers under noderne og alle vers gengivet i
tekstblokke.
Pris: kr. 560,TEKSTBOGEN: Indbundet bog m. alle vers gengivet i
tekstbloke. Illustreret. Uden noder. Pris: kr. 160,Konsulenter: Gertrud Garcia Arozarena, Søren Bechmann, Inge Bærentzen, Susanne Hvitved, Niels Leonhard
Rebsdorf, Charlotte Simmelkjær, Erik Sommer og Inger
Ubbesen
Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
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Stillingsannoncer

Lolland Musikskole søger en energisk, udfarende
underviser i klarinet - også gerne andre instrumenter
- pr. 1. september 2014
Stillingen er på 3,0 lekt. pr uge i 36 uger samt musikervirksomhed i ”Ensemble Domino Lolland” (klassisk lærerensemble) (6 koncerter pr. år med 2 lekt. øvning pr. uge).
Der vil blive prøvespil/prøveundervisning i uge 32.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: Ansøgninger vurderes løbende.
Supplerende oplysninger samt ansøgning og relevante bilag
sendes til musikskoleleder Jørgen Petersen på jopet@lolland.dk
/20929135.
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Rytmiske musikskolelærere
til Faaborg-Midtfyn
Musikskole
Er du vild med unge mennesker?
– så læs med her!
I forbindelse med Faaborg Midtfyn Musikskoles
samarbejde med folkeskolen, søger vi 2 uddannede rytmiske instrumentallærere, som har kompetencer inden for undervisning af hold. Den ene må
meget gerne have kompetencer inden for bands
og undervisning i musik og computer og den anden må gerne være fx en ”blæser”. Tiltrædelse fra
13/8 2014.
Vi søger 2 udadvendte og inspirerende rytmiske
musikskolelærere, som kan varetage musikundervisning af 7. - 9. klasses elever, som skal have valghold i skolen. De 2 lærere skal danne et lille team,
som sammen skal planlægge det helt præcise indhold af de 4 ugentlige valgholdstimer.
Stillingerne er på 4 lektioner pr. uge i 40 uger.
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til
at kontakte musikskolechef Helle Jakobsen telefon
nr.72538360 eller souschef Palle Larsen telefon nr.
72538391.
Klassisk uddannet sanglærer og korleder.
Ca. 5 timer ugentligt.
”Vil du være med til at opbygge et stærkt og
bæredygtigt sangkraftcenter i Faaborg-Midtfyn
Kommune”?
Faaborg-Midtfyn Musikskole i samarbejde med
Den fynske sangskole FMK søger:
• Korleder til 2 spirekor (børn fra 2. – 3. klasse) i
samarbejde mellem kirker og skoler pr. 1/9.
• Korleder til drengekor (børn fra 2.- 3. klasse)
herunder opstart og daglig korleder.
• Sangpædagog til klassebesøg i forbindelse med
Kulturel Rygsæk i kommunens skoler pr. 1/9.
• Soloundervisning af korsangere i kortere forløb
pr. 1/9.
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Vi ønske at starte et drengekor i samarbejde med
Den fynske Sangskole i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi søger efter en person, der har stor lyst og
engagement til at etablere og dirigere koret. Vedkommende må gerne have erfaring med drengekor
eller anden erfaring med børnekor, Vi foretrækker
ansøgere, der kan varetage hele stillingen, men det
er ikke noget krav. Det er en fordel at have egen bil.
Yderlige oplysninger: Den fynske Sangskole i
Faaborg-Midtfyn Kommune Kirsten Retoft,
tlf.: 62624404 eller Palle Larsen, tlf.: 72538391.
Løn og ansættelse
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold
til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest d. 1/8.
Ansøgninger, der ikke fremsendes via rekrutteringssystemet, kan ikke forventes at komme i betragtning. Læs mere på kommunens hjemmeside.
www.faaborgmidtfyn.dk
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt d. 11/8
Vi glæder os til at høre fra dig.

Faaborg-Midtfyn Musikskole
Floravej 11,st.
5750 Ringe
Tlf. 7253 8360
musikskolen@faaborgmidtfyn.dk
www.fmkmusikskole.dk
www.facebook.com/FaaborgMidtfynMusikskole
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Gentofte Musikskole søger
klassisk klaverlærer til
ca. 8,80/25 stilling pr. 1/9 2014
Der undervises ca. 10,35 lektioner i 34 uger.
Gentofte Musikskole søger en kandidatuddannet
engageret klassisk klaverlærer med en stærk kunstnerisk og faglig profil til undervisning af 19 klaverelever.
Læs mere om Gentofte Musikskole på
www.kulturskolerne.dk

Trompet: ca. 15 ugl. lektioner
Musikskolen Vejle Kommune opslår med ansættelse pr. 18. august 2014 en stilling i trompet. Timerne ligger primært i musikskolens
egne lokaler på "Domus" i Vejles midtby samt
på Fælleshåbsskolen i Børkop-afdelingen.
Timerne ligger mandage og torsdage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst.
Ønsker du flere oplysninger, er du velkommen
til at kontakte musikskoleleder Ulla Clausen
tlf. 39985081 eller souschef Lars Henning Jensen på
tlf. 39985082.

Klarinet / Saxofon ca. 8 – 10 ugl. lektioner
Timerne ligger primært i musikskolens egne
lokaler på "Domus" Vejles midtby samt på
Fælleshåbsskolen i Børkop afdelingen. Timerne ligger mandage og torsdage.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag skal være os i
hænde senest mandag den 4. august kl. 12.00.
Samtaler afholdes torsdag den 14. august fra kl.
15.00.
Ansøgning sendes til Gentofte Musikskole,
Duntzfelts Allé 8, 2900 Hellerup eller mailes til
musikskolen@gentofte.dk

Læs mere på www.musikskolen.vejle.dk

Månedens citat:

“

En bog, en pen, et barn og en lærer kan ændre verden
Malala Yousafzai

Klarinetlærer
Esbjerg Kulturskole
Ved Esbjerg Kulturskole er en stilling som klarinetlærer – timelærer, ca. 3,5
lektioner pr. uge – ledig til besættelse fra og med sæson 2014-15. Løn og
ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for musiklærere.
Læs mere om Esbjerg Kulturskole på: www.kulturskolen.dk
Flere oplysninger: Musikafdelingsleder
Niels Linneberg på tlf. 2724 1268
Ansøgningsfrist: 13.8.2014

Se alle annoncer på www.esbjergkommune.dk/annoncer
Oplev Esbjerg på www.energimetropol.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.

Korte spørgsmål og svar
Udover de mange sager, DMpF løbende behandler på vegne
af medlemmerne, er der naturligvis også de almindelige,
korte telefonsamtaler med forskellige spørgsmål, der ikke
kræver egentlig sagsbehandling. Nedenfor er et udpluk af
nogle ofte forekommende telefoniske spørgsmål med svar
herpå i juni måned.
Jeg er blevet tilbudt ansættelse i en musikskole, men
jeg har ikke modtaget et ansættelsesbrev - og hvad
med lønnen?
Du har krav på et ansættelsesbrev, og du skal modtaget det
senest ved stillingens tiltrædelse. I henhold til overenskomsten skal lønnen forhandles mellem kommunen/musikskolen
og fagforeningen/tillidsrepræsentanten. Som nyansat skal
du derfor have tæt kontakt til DMpF eller den lokale tillidsrepræsentant for at sikre en rimelig lønindplacering, der bl.a.
afspejler din erfaring, funktioner og kvalifikationer.
Har jeg ret til erstatningsferie pga. sygdom?
Ja, sygdom er som udgangspunkt lovligt forfald og en feriehindring. Hvis du bliver syg inden planlagt ferie, har du ret til
erstatningsferie i fuldt omfang.
Hvis du bliver syg under ferien, har du siden den 1. maj
2012 haft ret til erstatningsferie. I Danmark har det hidtil
været praksis, at du kun kunne få erstatningsferie, hvis du
var sygemeldt inden feriens start og dermed også under den
planlagte ferie. Men EU Domstolen har kendt den danske
praksis ulovlig, hvorfor reglerne er blevet ændret. Der er dog
nogle betingelser forbundet med adgangen til erstatningsferie. Hvis du har ret til fem ugers ferie, har du en karens
på fem dage, som skal overstås, før du kan gøre krav på
erstatningsferie. Har du optjent mindre end fem ugers ferie,
nedsættes karensperioden forholdsmæssigt. Du er forpligtet
til at give din arbejdsgiver besked den første dag, du bliver
syg i ferien, og du har pligt til at fremlægge lægelig dokumentation for sygdommen. Eventuelle gebyrer for lægeerklæringer skal du selv betale.
Undervisningssæsonen på musikskolen slutter i uge
25, men jeg er blevet indkaldt til et møde i uge 26, er
jeg forpligtet til at komme?
Aktiviteter udover undervisning skal som udgangspunkt pla-
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ceres inden for undervisningsåret. Hvis det af driftsmæssige
årsager er nødvendigt at placere mødet udenfor undervisningssæsonen, og det placeres i umiddelbar tilknytning til
sæsonafslutning (en uge efter), kan det imidlertid være i
overensstemmelse med overenskomsten. Det er dog afgørende først at undersøge, om der var driftsmæssige hindringer for at placere det i sæsonen.
Jeg har lavet en mundtlig aftale om et spillejob.
Nu vil de ikke give mig det fulde beløb?
I henhold til aftaleloven er en mundtlig aftale lige så bindende som en skriftlig aftale. Problemet er bare det bevisretlige, hvis der ikke foreligger dokumentation på beløbets
størrelse. DMpF hjælper dig selvfølgelig med at inddrive
beløbet, men vi anbefaler, at du fremover indgår skriftlige
aftaler. På www.dmpf.dk ligger en standardkontrakt for
musikere, som du i givet fald kan benytte.
Jeg har fået for meget udbetalt fra musikskolen i løbet
af skoleåret, skal jeg tilbagebetale det?
Du skal tilbagebetale for meget udbetalt løn, hvis du har
været i ”ond tro”. Det betyder, at du har vidst, at du har
fået for meget udbetalt, eller at beløbene har været så
store, at du burde have haft en viden herom. Med andre ord
er udgangspunktet, at du ikke skal tilbagebetale for meget
udbetalt løn, hvis du har været i ”god tro” omkring den
udbetalte løn.
Jeg er blevet nedvarslet pga. manglende elever til den
kommende undervisningssæson, må de det?
Manglende elever kan være en saglig begrundelse for
nedvarsling. Imidlertid er det et krav, at der skal være et
overblik over elevtilmeldingerne til den kommende sæson,
samt at alle andre muligheder for at tilbyde dig andre
timer er udtømte. Samtidig skulle du have modtaget en
partshøringsskrivelse med en frist for udtalelse. Du bedes
venligst indsende partshøringsskrivelsen til DMpF, så vi
kan undersøge om den påtænkte nedvarsling overholder
kravene i overenskomsten, forvaltningsloven, funktionærloven mv. ■
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