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Med indgangen til det nye år trådte den nye bekendtgø-
relse om musikskoler i kraft. Bekendtgørelsen markerer 
endnu en milepæl i den del af musikskolernes historie, 
der handler om de formelle rammer. Den praktiske 
betydning er ganske vist ikke nævneværdig her og nu; 
vi får ikke flere penge og heller ikke nye rammer for det 
faglige indhold. Alligevel repræsenterer bekendtgørelsen 
en landvinding, som i den store sammenhæng placerer 
musikskolerne mere korrekt end de vejledende retnings-
linjer, som bekendtgørelsen erstatter. Retningslinjerne 
var et godt redskab i den tidlige fase af musikskolernes 
udvikling, hvor kommunerne havde brug for noget at 
støtte sig til i forbindelse med oprettelsen af nye musik-
skoler. Efterhånden var tiden dog løbet fra de vejledende 
retningslinjer, som i lang tid ikke har kunnet bidrage 
yderligere til udviklingen af de etablerede musikskoler, vi 
kender i dag. 

En bekendtgørelse er ikke et visionært dokument, men 
mere en beskrivelse af de formelle rammer som vores 
lovgivere har vedtaget på et givet område. Bekendtgørel-
sen om musikskoler indeholder således en række regler, 
som er bindende for kommunerne. På den måde er der 
nu skabt større klarhed om rammerne for musikskolernes 
drift. Bekendtgørelsen om musikskoler indeholder en 
bred beskrivelse af formålet med skolerne og af midlerne 
til at opfylde det. Bekendtgørelsen indeholder også mere 
specifikke krav så som, at der skal fastsættes vedtægter 
for musikskolen og udarbejdes læreplaner for samtlige 
undervisningstilbud. 

En bestemmelse i bekendtgørelsen om musikskoler, der 
siger, at både lærere og ledere skal have de nødvendige 
musikalske og pædagogiske kvalifikationer, giver håb 
om, at kommunerne kan fastholdes på, at musiksko-
lerne skal have en leder med selvstændigt ledelsesansvar, 
herunder personale- og budgetansvar. Samtidig giver det 
anledning til at overveje, om den struktur, man har ind-
ført i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg 
Kommune, er i overensstemmelse med bekendtgørelsens 
bestemmelser. I de nævnte kommuner er ledelsesansva-
ret nemlig placeret hos ledere, som efter DMpF´s vurde-
ring ikke har de nødvendige musikalske og pædagogiske 
kvalifikationer, der kræves for at lede en musikskole. Den 
meget uheldige situation er opstået, fordi kommunerne 
har lagt deres musikskoler ind under lederen af en anden 
institutionstype, så musikskolen herefter står tilbage uden 
selvstændig ledelse. 

Musikskoleområdet kan altså glæde sig over den nye 
bekendtgørelse, der kommer samtidig med, at musik-
skolerne er blevet skrevet ind i folkeskoleloven. I forvejen 
har vi længe kunnet  glæde os over, at musikskolerne i 
forbindelse med kommunalreformen blev gjort obligato-
riske i alle kommuner. En af de ting vores lovgivere stadig 
mangler at få på plads, er et minimumskrav til sæson-
længden, så der kan ske en harmonisering i forhold til 
folkeskolernes undervisningsår. ■

Leder Ole Helby

Bekendtgørelse om 
musikskoler



MODUS har været på Christiansborg, 
hvor vi stillede socialdemokraternes  
kultur- & medieordfører, Mogens Jensen, 
nogle spørgsmål i forbindelse med den 
nyligt vedtagne folkeskolelov.
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MODUS: 
Du har været én af forgangsmændene i forhold 
til at sørge for, at folkeskolerne og musikskolerne 
skulle indgå i et forpligtende samarbejde. Nu er 
loven vedtaget. Hvilke nye muligheder ser du i for-
bindelse med den virkelighed, som vil møde de to 
skoleformer fra det kommende skoleår?

Mogens Jensen:
 ”Der er ingen tvivl om, at når det er en forpligtigelse 
– ikke alene for musikskolerne, men nu også for folke-
skolerne – at man indgår et samarbejde, så forventer 
jeg, at vi kommer til at se et langt tættere samarbejde 
mellem landets folke- og musikskoler. Jeg håber, at man 

Interview

Interview med kultur- og medieordfører

Mogens Jensen (S)
Af Dan Johnsen
Foto: Kia Hartelius
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ude i folkeskolens musikundervisning kan bruge nogle af 
de stærke musiske lærerkræfter vi har i musikskolerne, 
ligesom jeg håber, at nogle af musikskolens aktiviteter 
kan integreres i folkeskolens hverdag.
Hele forudsætningen for folkeskolereformen er jo at 
skabe en mere spændende og varieret skoledag for ele-
verne, hvor de ikke blot – siddende – modtager ”tavle-
undervisning”, men også bliver mødt med idræt, bevæ-
gelse, musik og andre kreative udfoldelser.”

MODUS: 
Vil folkeskolereformen fortsat give plads til musik-
skolernes aktiviteter, som vi kender dem?

Mogens Jensen: 
”Ja, det mener jeg er helt nødvendigt; udgangspunktet 
for musikskolerne skal jo efter min opfattelse stadig være 
et tilbud udover normal skoletid, så jeg forventer helt 
klart at, musikskolernes nuværende virksomhed vil fort-
sætte, måske i en lidt ændret form – i hvert fald i forhold 
til den tidsmæssige tilrettelæggelse af undervisningen. 
Det spændende perspektiv er på hvilken måde, man i hø-
jere grad kan integrere musikskoleaktiviteter i folkesko-
len. Det giver naturligvis nogle udfordringer, blandt andet 
i forhold til, at der jo ikke må opkræves betaling for den 
almindelige undervisning i folkeskolen.
Jeg ser frem til at der bliver fundet nogle modeller for, 
hvordan de forskellige skoler vil løse opgaven i forhold til 
den nødvendige elevbetaling for musikskoleundervisnin-
gen. Lad kreativiteten råde!
Der vil sikkert blive udformet mange forskellige løsninger 
– det er ikke noget, man kan afgøre ved et skrivebord på 
Christiansborg – det bliver folkeskolens ledere og lærere, 
der sammen med musikskolens ledere og lærere skal 
finde lokale løsninger.
Nu er rammerne givet, og jeg glæder mig til at se, hvor-
dan man vil udfylde dem.”

MODUS: 
Er der tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at 
implementere samarbejdet?
Musikskolerne ønsker at undgå ”økonomisk kanni-
balisme” - altså tilfælde af, at udgifterne til sam-
arbejdet ensidigt pålægges musikskolens eksiste-
rende budget.
Musikskolerne har ikke fået ekstra bevillinger til 
samarbejdet…

Mogens Jensen: 
”De økonomiske spørgsmål kan ikke besvares her fra 
Christiansborg, eftersom det er den kommunale øko-
nomi, det drejer sig om, men der er sat penge af til 
udmøntning af folkeskoleforliget – primært i form af 
midler til efteruddannelse og opkvalificering af folkesko-
lelærerne.
Desuden kommer der en milliard fra A.P. Møller Fonden, 
og jeg håber, at fonden vil gå med til, at kulturlivets 
parter også kan få glæde af disse støttemidler – fordi 
det jo handler om at styrke børnenes muligheder for at 
udtrykke sig kreativt og opleve kulturelle, musiske ud-
tryksformer. Det er jo det, hele reformen handler om: at 
give en mere varieret skoledag af høj kvalitet.”

MODUS: 
I musiklivet genkender og anerkender vi naturligvis 
– og glæder os over – al den forskning, som viser, 
at musik understøtter og gavner mange andre fag, 
herunder de boglige. Vi fastholder dog fortsat, at 
musik som fag har egne, selvstændige værdier, og 
at det derfor ikke må reduceres til kun at være et 
hjælpefag. Hvordan forholder du dig til det?

Mogens Jensen: 
”Forskning har bevist, at hvis du har det, jeg kalder 
meget kunstrig undervisning, hvor børn får mulighed 
for at udtrykke sig kreativt og kunstnerisk, så styrker 
det fagligheden i de øvrige fag, fordi du bliver bedre til 
at udtrykke dig, du får mere selvtillid, en bedre formu-
leringsevne samt træning i samarbejde og i at lytte til 
andre. Så der er mange ting i det musisk/kreative, som er 
med til at understøtte de øvrige fag. Det er ikke et enten/
eller; de musisk/kreative fag er ikke en konkurrent til de 
boglige fag, men fagene spiller rigtigt godt sammen. Det 
kreativt/musiske er med til at understøtte indlæringen i 
andre fag. 
Folkeskole og musikskole har forskellige opgaver. Fol-
keskolen skal give eleverne en musikalsk oplevelse samt 
mulighed for musikalsk udfoldelse. Musikskolen er det 
sted, hvor musikundervisningen kan ”professionalise-
res”. Selvfølgelig skal musikskolerne være til glæde og 
gavn for den brede elevmasse, men de er også stedet 
for rekruttering af fremtidige musikere, som her kan få 
grundlaget for en musikalsk karriere. Jeg ser musikskolen 
som stedet, hvor man giver eleverne undervisning på højt 
niveau og tilbyder talentudvikling, blandt andet via de 
musikalske grundkurser.” 

MODUS: 
Der bliver åbnet mulighed for ”undervisningsplig-
tige” lektioner m. elevbetaling - altså betalt mu-
sikskoleundervisning indlagt i elevens skoleskema 
- hvor stort omfang må/kan det få..? 8

”En mere kreativ og kunstrig skole…”
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Mogens Jensen: 
”Det er jo netop en af de udfordringer vi har stået over-
for; hvordan håndteres det faktum, at folkeskolen skal 
være gratis for eleverne, kombineret med tilbud der inde-
bærer betaling. Men det er jo netop ikke en betaling, der 
pålægges eleven, men derimod en frivillig mulighed for, 
at den enkelte elev kan få et specielt designet skema som 
er tilpasset elevens specifikke behov, og samtidig kan 
integreres i skolens skema.” 

”På mange måder vil det kunne give en bedre hverdag 
for mange elever, at man ikke skal gå i musikskole klok-
ken 17, men kan gøre det som en del af skoletiden.
Som sagt: Jeg tror, at vi kommer til at se mange forskel-
lige løsninger, og så må vi prøve at lære af de bedste, 
dvs. finde ”de gode eksemplers klub”…
Det er noget af det, som blandt andre DMpF kan være 
med til: Indsamle de gode erfaringer, se hvor man har 
fundet de bedste løsninger og få dem distribueret rundt 
som inspiration for andre.
Der er sat nogle rammer for, hvad skoledagen skal 
indeholde, og hvor lang den kan være. Det kan blive 
udfordret af nogle lokale modeller, som vi stadig har til 
gode. Men det er klart, at der vil være en grænse for, 
hvor megen musikskoleaktivitet der kan indlægges i de 
enkelte skoleskemaer. Vi ønsker jo også, at der skal være 
plads til partnerskaber med eksempelvis museer, teatre, 
idrætsforeninger, spillesteder, biblioteker og andre dele af 
det lokale kulturliv, så der bliver en variation af mulighe-
der for eleverne.” 

”Jeg forventer, at alle de nævnte institutioner vil være 
med til at sætte en fælles dagsorden for at få kontakt til 
skoleeleverne, så vi kan være med til at skabe fremtidens 
kulturbrugere - både som udøvere og som koncertgæn-
gere - ved at stimulere børnenes brug af kunst og kultur 
og mulighed for kreative udtryk. 

Den samme forventning har jeg til musikskolerne. Man 
må se det hele i en større sags tjeneste.
Jeg vil gerne opleve, at musikskolerne siger: ”Ok – vi skal 
drive vores musikskoler professionelt og på et så højt 
kvalitetsniveau som overhovedet muligt, men vi har også 
et ”kald”: at hjælpe folkeskolen med at give børnene 
stærke musikoplevelser og muligheder for musikalsk 
udfoldelse.
Jeg forestiller mig, at ministerierne og organisationerne i 
samarbejde afholdt en slags ”inspirations-seminar” med 
repræsentanter for skolerne, når reformen har virket et 
stykke tid. Det er jo den måde, vi lærer på: ved at ekspe-
rimentere og finde nogle gode modeller, som andre så 
kan bruge.”

MODUS: 
Dine afsluttende bemærkninger og visioner i for-
bindelse med folkeskolereformen...?

Mogens Jensen: 
”Jeg håber, at der kan skabes nogle fællesaktiviteter, som 
kan være med til at styrke musik og sang i folkeskolen.” 

”Vi har behov for at styrke eksempelvis korsangen i 
folkeskolen. Det at synge i kor er en fantastisk oplevelse, 
men hvor der tidligere fandtes 1000 skolekor i hele 
landet, er vurderingen, at vi i dag er nede på omkring 50 
kor..! 
Jeg har en vision om, at alle kommuner skal kunne til-
byde hele kataloget - både musik, dans, drama, billed-
kunst og forfatterværksted.
Under hele optakten til reformen har jeg bemærket en 
naturlig skepsis i musikskolemiljøet. Sådan vil det altid 
være, når der skal ske noget nyt – og man er selvfølgelig 
nervøs for, om det på en eller anden måde ødelæg-
ger eller går ud over ens aktiviteter. Jeg har med glæde 
noteret mig, at musikskoleverdenen nu tilsyneladende ser 
udfordringer og muligheder, frem for begrænsninger og 
problemer. 
 

8

Interview

”… en mere sammenhængende  
og aktiv skoledag…”

”Folkeskolen skal vende sig mod  
det omgivende samfund…”

”Samtidig skal vi gøre en indsats for 
at styrke sangen i skolen. Det er mit 
håb, at en ny folkeskolereform også på 
dette punkt vil styrke det kreative og 
skabende indhold…”

”Ingen her på Christiansborg har øn-
sket at begrænse eller dæmpe musik-
skolernes aktiviteter – tværtimod!”
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Hvis den nye lov kan medføre, at der kommer endnu mere 
gang i musikskoleaktiviteterne, end der allerede er, vil det 
være glædeligt - men først og fremmest har det handlet 
om at skabe en folkeskole, som er bedre end den vi har i 

Folkekirkens tre kirkemusik- 
skoler uddanner organister 
(til PO-niveau), kirkesangere, 
kirke-korledere og klokkenister.

Skolerne afholder forskellige 
kurser samt individuelt 
tilrettelagte forløb for ansatte 
i folkekirken. 

Tilmeldingsfrist til 
skoleåret 2014 - 2015: 
1. marts

Se yderligere information på: 
www.kirkemusikskole.dk eller 
henvend dig til nærmeste skole:

Løgumkloster Kirkemusikskole 
mail: lkms@km.dk 
tlf: 74 74 40 70

Sjællands Kirkemusikskole 
mail: sjkms@km.dk 
tlf. 46 32 03 08

Vestervig Kirkemusikskole 
mail: vvkms@km.dk 
tlf. 97 94 16 85

www.kirkemusikskole.dk

dag, med et bedre tilbud til både de bogligt orienterede 
elever, og elever med behov for andre typer aktiviteter. Nu 
har politikere, folkeskole, forældre og musikskole en fælles 
udfordring til glæde for alle de danske musikskoleelever.” ■
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MODUS: 
Redaktionen har bemærket dine spændende udtalel-
ser vedrørende musik & musikliv – ikke mindst i for-
bindelse med arbejdet omkring folkeskolereformen.
Hvad kan den nye folkeskolelov komme til at be-
tyde for musikskolerne; bliver der fortsat plads til 
musikskolevirksomhed, som vi kender den?

Interview

Interview med kultur- og 
undervisningsordfører 

Alex Ahrendtsen (DF)
Af Dan Johnsen
FOTO: KIA HARTElIUS

MODUS har besøgt Dansk Folkepartis 
kultur- & undervisningsordfører, Alex 
Ahrendtsen, for at få svar på nogle 
spørgsmål vedrørende den nye folke-
skolelov.

”Musikskole og folkeskole skal gennem 
lovgivning forpligtes til samarbejde…”
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Alex Ahrendtsen:
”Nej..! Musikskolen kommer til at forandre sig. Dansk 
Folkeparti fik indføjet i reformteksten, at der skal være et 
gensidigt, forpligtende samarbejde mellem musikskole 
og folkeskole. Tidligere var kun musikskolen - via musik-
loven - forpligtet til at samarbejde med folkeskolen. Nu 
er forpligtelsen gensidig, og det betyder at skolelederne 
er tvunget til at søge samarbejde med musikskolerne. 
Det betyder, at vi kan få den individuelle musikpædago-
giske vinkel ind i folkeskolen. 
Det, musikskolernes konservatorieuddannede musikpæ-
dagoger er gode til, er den individuelle undervisning - og 
det, folkeskolens musiklærere er uddannet til, er mu-
sikundervisning i klasser. Hvis vi sætter de to elementer 
sammen, får vi en frugtbar konstellation. Det betyder, at 
musikpædagogen og musiklæreren kan lære af hinan-
den, hvis de er klar over deres respektive roller – og mø-
des med det udgangspunkt, i samarbejde med musiksko-
lens og folkeskolens ledelser – så får vi jo virkelig gode 
muligheder for at styrke musiklivet i folkeskolen; altså 
ikke bare musikken som fag, men hele musiklivet.”

MODUS: 
Hvordan kan loven styrke musikundervisningens 
position i folkeskolen?

Alex Ahrendtsen:
”Min drøm er, at vi ikke kun styrker faget musik, men 
at vi også får oprettet skolekor og skoleorkestre og i det 
hele taget begynder at synge noget mere; at morgen-
sang bliver helt almindeligt, og at man inddrager musik i 
de andre fag. Eksempelvis vil det være relevant at tale om 
renæssancen i historietimen eller underbygge undervis-
ningen i fagene tysk og engelsk med musikstykker og 
sangeksempler – kun fantasien sætter grænser!

MODUS:
Et af dine erklærede mål har været, at forpligtelsen 
til samarbejde imellem folke- og musikskoler skulle 
være gensidig - men der er lagt op til, at de enkelte 
kommuner skal beslutte omfanget og indholdet af 
samarbejdet?

Alex Ahrendtsen:
”Folkeskolerne er – ligesom musikskolerne – kommuner-
nes ansvar, og sådan skal det fortsat være. Det, vi kan 
gøre fra Folketingets side er at skabe nogle rammer, og 
vi har sendt et klart signal om en gensidig forpligtelse – 
så der skal samarbejdes. Antallet af musiktimer er øget, 
lektioner kan konverteres til valgfag, og der kan oprettes 
talentklasser. På den måde har vi overfor kommunerne 
betonet vigtigheden af musik og sagt, at de skal fokusere 
på det – men den enkelte kommune bestemmer selv, 
hvordan den vil gribe det an. 

Vi véd, at nogle kommuner allerede har haft stor succes 
med samarbejdet; blandt andet har Horsens Kommune 
haft vældig gode resultater; for eksempel bliver indvan-
drerbørn og sårbare, ”svage” børn løftet fagligt. 
Jeg siger ikke, at det skal være udgangspunktet for mu-
sikskolerne, men der er nogle frugter at høste ved øget 
musikundervisning.” 

MODUS:
Så du frygter ikke, at visse kommuner slet ikke ”ta-
ger handsken op?”

Alex Ahrendtsen:
”Der skal nok være nogle kommuner, som ikke føler 
vigtigheden af at indgå i et samarbejde med deres mu-
sikskole. Problemet med mange byrådsmedlemmer – og 
politikere i det hele taget – er et manglende kendskab til 
musikken, og angsten for at sige noget om den. 
Det skyldes, at musik kræver stor viden - og hvis man 
ikke har den, er det svært for en politiker at deltage i 
debatten. Jeg har sagt det mange gange før, og nu siger 
jeg det igen: musiklivet må blive bedre til at ”klæde po-
litikerne på”; giv os nogle redskaber, og fortæl, hvad det 
hele handler om.”

MODUS:
Vi kommer ikke udenom at snakke økonomi…
Musikskolerne får ikke ekstra bevillingerne til sam-
arbejdet!
Er det rigtigt forstået, at du i forbindelse med finans-
lovsforhandlingerne har talt om flere bevillinger til 
kulturlivet – herunder til musikskoleområdet?

Alex Ahrendtsen:
”Ja, til musikskoleområdet i særdeleshed – af flere årsager. 
For det første er musikskolen er efterhånden blevet et 
tilbud til middelklassen og eliten, fordi elevbetalingen er 
blevet så dyr. Ressourcerne er knappe og kommunerne 
har mange steder sparet og skåret ned. Staten udnyt-
ter ikke sin mulighed for at yde tilskud på op til 25 % 
af musikskoledriften; tilskuddet har i mange år ligget på 8

”I skal have al den politiske opbakning, 
I kan få.”

”Vi skal have nogle flere statslige midler 
til musikskolerne!”
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omkring 14 %. Hvis musikskolen skal være et tilbud til 
alle, må vi have sat gebyrerne ned! 

Vi skal have øget det statslige tilskud, så deltagerbetalin-
gen kan sættes ned. Kommunerne kan eventuelt vælge 
at graduere efter indtægt. 
Det statslige tilskud via Statens Kunstfond, som for tiden 
er på 80 millioner kroner, skal sættes op. Vi yder nu 800 
kroner om året pr. elev - det er jo nul & nix, når man 
tænker på, hvor meget kultur vi får direkte ud i hjem-
mene.

Vi skal have nogle flere statslige midler til musikskolerne, 
og dem kan vi godt finde ved omprioritering. lad mig 
bare give et enkelt eksempel: Staten bruger hvert år 280 
millioner kroner på international kultur- og kunstudveks-
ling. Det er jo helt vildt – tænk, hvis vi brugte nogle af 
de midler til at sætte elevbetalingen ned, så alle familier 
kunne sende deres børn i musikskole.”

MODUS:
I musiklivet genkender og anerkender vi naturligvis 
– og glæder os over – al den forskning, som viser, 
at musik understøtter og gavner mange andre fag, 
herunder de boglige. Vi fastholder dog fortsat, at 

musik som fag har egne, selvstændige værdier, og 
at det derfor ikke må reduceres til kun at være et 
hjælpefag. 

Alex Ahrendtsen:
”Der er forskningsmæssigt belæg for at sige, at musik – 
og skak! – styrker både indlæring og undervisning, men 
musik har en værdi i sig selv. Man skal fokusere på det 
kulturdannende og det fællesskabsdannende. I tilgift kan 
man så få forbedringerne af de øvrige fag.
Vi ved også, at musik disciplinerer; når en elev skal lære 
at spille et instrument, kræver det selvdisciplin.”

MODUS:
Der bliver åbnet mulighed for ”undervisningsplig-
tige” lektioner m. elevbetaling - altså betalt musik-
skoleundervisning indlagt i elevens skoleskema..?  

Alex Ahrendtsen:
”Nu gives der bedre muligheder for at musikskolerne kan 
tilbyde musikskoleundervisning i umiddelbar forlængelse 
af folkeskolen, ved at forlægge undervisningen til ud-
valgte skoler. Så kan eleverne gå direkte fra folkeskolen 
til musikskolen. 
Det er vigtigt for os, at valgfag i udskolingen (7-8-9 
klasse, red.) kan konverteres til musikskoleundervisning. 
Man var bekymret for, at den længere skoledag ville have 
indvirkning på musikskoleundervisningen - derfor gjorde 
vi det muligt at konvertere valgfagene til musikskoleun-
dervisning, og det var der politisk opbakning til.
Vi fik også indført, at folkeskoler og kommuner kan an-
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Interview

”Den oprindelige musikskoletanke var 
jo, at nå ud til hele folket.”

”Musik er en del af vores dannelse og 
kultur…”

”Musik har en værdi i sig selv -  
ikke kun som et understøttende fag…”



søge om at få oprettet talentklasser. Forhåbentlig vil det på 
sigt kunne være medvirkende til at løfte musikskolelivet.” 

”Det, som er vigtigt for mig, er, at musik bliver en normal 
del af vores liv, altså; vi har jo så meget musik i Danmark, 
men skal passe på, at vi ikke mister musikken, så den 
ikke længere er en del af almindelige menneskers liv. 
I vore dage lytter mange til musik, men skaber ikke selv 
ret meget. Det er synd, og derfor skal vi forsøge at bi-
drage til, at det bliver normalt at spille og synge selv. Det 
skal ikke kun være de professionelle, som spiller!
Kendetegnet ved kultur er, at man selv bruger den - og 
hvad er stærkere end musikskolerne, til at få kultur ud i 
hjemmene?
Det er den bedste – og faktisk også den billigste - måde: 
Staten betaler 80 millioner til musikskolerne, og dette tilskud 
giver musikskoleaktiviteter for 100.000 musikskoleelever.
Det vil sige, at 100.000 familier får musik direkte med hjem!
Med et instrument følger en tradition, en historie, en 

”Musik bygger bro mellem mennesker 
og kulturer.”

kultur osv. Musikskolerne er den stærkeste katalysator – 
stærkere end alle andre! - til at få musik ud i familierne. 
Det derfor, det har været så vigtigt for os, at få musiksko-
levinklen styrket i folkeskoleloven.” 

MODUS:
Har du nogle afsluttende bemærkninger/visioner i 
forbindelse med folkeskolereformen...?

Alex Ahrendtsen:
”Det hele handler om tusind års europæisk musikhisto-
rie - og dermed også grundlaget for meget af musikken 
i ”den nye verden”. Hvordan kan vi give børn og unge 
kendskab til den musik? Jeg siger ikke, at de partout 
skal lytte til den musik som voksne, men de skal kende 
til den – og det gør de ikke i dag. Mange ved ikke, hvem 
Bach, Mozart og Carl Nielsen er, men alle skal da kende 
til musikkens historie, lige som man lærer om den øvrige 
historiske udvikling.” ■

”Musikskolen er en institution, der 
virkelig når ind i mange hjem.”

Om at fokusere på ordløse kunstneriske 
udtryk.

Bogen handler om 
•  at bruge musik og non-figurativ bil-

ledkunst som unikke kommunikations-
midler

•  at give læreren redskaber til at lade børn 
kommunikere udenfor sproget

•  at den ikke-verbale kommunikation ikke 
behøver at være tilfældig og diffus

•  at musik, bevægelse og non-figurativ 
kunst kan opfattes som selvstændige 
”sprog”

•  at ikke-verbale udtryksformer opfører sig 
anderledes i form, retorik og grammatik 
end sproglige

•  at give læreren skabende rammer, meto-
der og råd. 

Materialet er udarbejdet af
•   en komponist og en scenograf
•  personer med stor erfaring i samarbejds-

projekter på danske skoler
•  personer, som ser de kunstneriske proces-

sers muligheder for både bogligt stærke 
og bogligt svage elever i grundskolen.  

Forfatter: Mogens Christensen
Billedkunst: Luise Midtgaard

Pris: 
Bog (122 sider), kr. 250,-

Med forord af undervisningsminister  
Christine Antorini.

Forlag: Dansk Sang 
www.dansksang.dk

DJ

MUSIK UNDER HUDEN
Struktureret kreativitet i undervisningen…
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Borgmesterrunde

- Vi går for alvor i gang med at se på folkeskolerefor-
men i januar. I den forbindelse vil vi også se på, hvordan 
musikskolen kan tænkes ind, siger borgmester i Ishøj 
Kommune Ole Bjørstorp (A), da MODUS interviewer ham 
kort før jul. 
Ole Bjørstorp har siddet i byrådet siden 1982 og i borg-
mesterstolen siden 2001. 
På trods af det store politiske erfaringsgrundlag er han for-
sigtig med at give konkrete bud på, hvordan kommunens 
musikskole vil indgå i reformplanerne for folkeskolen.
- Det er for tidligt at sige noget om endnu, men det er 
klart, at musikskolen skal tænkes ind, og det skal ske på 
en måde, så alle børn, der ønsker at få musikskoleunder-
visning, kan få mulighed til det, siger Ole Bjørstorp, der 
ikke forudser, at musikskoleundervisningen og den øvrige 
undervisning kommer på kollisionskurs, når folkeskolen 
beslaglægger flere af eftermiddagstimerne. Det kan man 
planlægge sig ud af, mener han.

Vi har 
musikskolerne 
i tankerne

Nye byråd er ved at indtage deres pladser, og en af de store opga-
ver for dem i det kommende år er implementeringen af folkesko-
lereformen. MODUS har spurgt to nye og en siddende borgmester 
om deres vurdering af musikskolernes rolle i dét arbejde.

Af Jakob Kehlet
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tlf. 97 12 94 52

Hvordan bestiller jeg?
•  Tegn abonnement nu og vælg blandt alle 

produkter på www.dansksang.dk

•  Vælg mindst 5 titler (bøger eller cd’er).

•  Samme titel kan højst vælges én gang.

•  Bestil din pakke på www.dansksang.dk på 
samme måde som en almindelig bestilling. 
Skriv ”MIX” i feltet ”Bemærkninger”.

Hvad koster det?
•  Pris fra ca. 500 kr. + moms og forsendelse 2 

gange om året.

•  Prisen på pakken er variabel. Den afhænger 
af, hvor mange produkter du vælger, men 
du er altid sikret abonnentrabatten som pt. 
er på 60 % i forhold til løssalgsprisen.

... sæt selv dit abonnement sammen!
Abonnement 4 MIX

Modus-ann_jan_2014.indd   1 16/01/14   09.45

  Ole Bjørstorp  
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8 Erfaring med eksperimenter
Ishøj Kommune er allerede i gang med et andet eksperi-
ment, der skal forsøge at få musikskolen til at spille sam-
men med kommunens øvrige institutioner. Som de første 
i landet har Ishøj Kommune fået et integreret musik- og 
bevægelseshus, hvor børn i de små aldersgrupper fremover 
skal påvirkes i en positiv retning gennem masser af musik 
og leg. I institutionen Trækroners Musik- og Bevægelseshus 
bliver Ishøj Kulturskoles musikafdeling integreret i daglig-
dagen. Institutionens 33 vuggestuebørn og 75 børnehave-
børn vil dagligt møde musikskolens undervisere. MODUS 
fortæller mere om eksperimentet i et kommende nummer.
Hvad folkeskolereformen angår, er Ishøjs borgmester Ole 
Bjørstorp positiv i forhold til, hvordan selve organiserin-
gen af musikskolens rolle skal løses. Til gengæld vil han 
ikke love flere penge til musikundervisningen.
- Vi har ingen planer om at tilføre flere resurser til musik-
skolen, konstaterer han.

Musikskolen står i konstitueringen i Svendborg
I Svendborg Kommune skal borgerne til at vænne sig til 
en ny førstemand, når der skal klippes snore over, og når 
kommunens samlede politiske ideer skal præsenteres for 
offentligheden.
Byens nye førstemand i kommunen hedder Lars Erik 
Hornemann (V) - og så ny er han nu heller ikke. I for-
rige valgperiode var han også borgmester i Svendborg, 
og inden da var han i en periode borgmester i Gudme 
Kommune, der efter kommunalreformen blev indlemmet 
i Svendborg Kommune.
Han erkender, at musikskolens fremtid i den kommende 
skolereform ikke er det emne, han har skænket allerflest 

Borgmesterrunde
tanker, men det er ikke ensbetydende med at kommu-
nens – med borgmesterens egne ord – store og velfunge-
rede musikskole er glemt.
- Musikskolen er faktisk nævnt i vores konstitueringsaf-
tale. Her står ordret, at i forbindelse med udmøntningen 
af folkeskolereformen vil parterne styrke muligheden for 
at inddrage foreningslivet, musikskole, ungdomsskole og 
virksomhederne, citerer Lars Erik Hornemann, der i mod-
sætning til kollegaen i Ishøj ikke er helt afvisende over for 
at tilføre musikskolen flere resurser.
- Det er vigtigt, at vi bruger nogle af de resurser og kom-
petencer, vi i forvejen har i kommunen, når vi skal føre 
folkeskolereformen ud i livet. I den forbindelse kan man 
godt forestille sig, at musikskolen vil få tilført flere resur-
ser, hvis vi giver dem flere opgaver, siger Lars Erik Horne-
mann, der ligesom Ole Bjørstorp i Ishøj ikke har lyst til at 
komme ind på de konkrete detaljer, før det nye byråd har 
været samlet, og de første møder om folkeskolereformen 
har lagt linjen for, hvordan virkeligheden i folkeskolen 
kommer til at se ud efter sommerferien.

København: Det ser ikke godt ud 
Folkeskolen i Københavns Kommune får også ny borg-
mester. Pia Allerslev (V) var i sidste valgperiode kultur- og 
fritidsborgmester, men i den nye valgperiode skifter hun 
til posten som børne- og ungdomsborgmester.
- Jeg kender udmærket til musikskolerne fra min tid som 
kultur- og fritidsborgmester, hvor jeg blandt andet var 
formand for Københavns Musikudvalg, forklarer Pia Al-
lerslev.
I rollen som kultur- og fritidsborgmester besluttede hun 
sammen med den daværende børne- og ungdomsborg-
mester Anne Vang (A) i 2013 at kortlægge, hvordan 
musikskoleundervisningen i Københavns Kommune ud-
foldede sig. Kortlægningen skulle blandt andet vise, om 
kommunen ville være i stand til at leve op til folkeskole-
reformens intentioner om at skabe gensidigt forpligtende 
samarbejder mellem musikskolerne og folkeskolerne.
- Jeg må erkende, at det ikke ser godt ud. Uanset hvad vi 
gør, kan det faktisk ikke komme til at se værre ud, siger 
Pia Allerslev, der ser folkeskolereformen som en løfte-
stang til at skabe mere kreative musikmiljøer omkring 
skolerne.
- Det kræver naturligvis flere resurser, hvis vi for eksempel 
skal nedbringe den lange venteliste, der er til den kom-
munale musikskole i København, siger hun. 
I øjeblikket underviser Københavns Kommunes Musik-
skole 1.249 elever og har 852 på venteliste.
Kortlægningen af musikskoleområdet viser, at kun 0,8 
procent af de 0-25-årige borgere i Københavns Kom-
mune går på Københavns Kommunes Musikskole, og 
kommunen bruger kun 71,04 kroner på musikskoleun-
dervisning på børn og unge i denne gruppe. Til sam-

  Lars Erik Hornemann  
  Foto: Gauss Foto, Svendborg  



menligning bruger Aarhus Kommune, der er den ”næst-
nærigste” i kortlægningen, 103,70 kroner og underviser 
1,7 procent af de 0-25-årige. 
Sammenligner man København med nabokommunerne i 
det storkøbenhavnske område, er der heller ikke noget at 
prale af. I Albertslund bruger kommunen 598,10 kroner 
til musikundervisning for de 0-25-årige, i Hvidovre 427 
kroner og i den ”næst-nærigste” kommune i hoved-
stadsområdet, Frederiksberg, bliver der brugt 224,34 kro-
ner – altså mere end tre gange så meget, som de 71,04 
kroner Københavns Kommune bruger.
Derfor konkluderer analysen også, at det vil være yderst 
tvivlsomt, om kommunen vil være i stand til at indfri 
reformens krav.
Derfor er det meget magtpåliggende for Pia Allerslev at 
få sat skub i samarbejdet mellem den kommunale musik-
skole og folkeskolen.

Børnene skal møde musikskolen 
- Vi skal indrette skoledagen, så skolebørnene møder 
musikskolen, siger hun og peger på to ting, der skal være 
på plads, før det lader sig gøre.
- For det første skal folkeskolelærernes monopol på un-
dervisning brydes, så der kan blive plads til andre faglig-
heder. For det andet skal vi sikre, at en udvidet skoledag 
bliver brugt fornuftigt, så det ikke kun bliver hygge og 
leg – også i musikundervisningen, siger den nye børne- 
og ungdomsborgmester.
Københavns Kommune vil i februar arrangere en høring, 
der netop skal have fokus på musikundervisningen i 
kommunen. ■

  Pia Allerslev  

En bog om den nye folkeskolelov, med fokus 
på mulighederne for samarbejde mellem 
folkeskole og musikskole.

Materialet er inddelt i 4 afsnit: 
1.  gennemgang og tolkning af love og 

bekendtgørelser
2. forslag til ugeplaner og fagfordeling
3.  beskrivelse af nogle eksisterende samar-

bejdsprojekter
4.  kommunalbestyrelsens, skolebestyrel-

sens, skoleledernes og kommunernes 
opgaver.

Forfatter: Jørn Lorenzen

Pris: 
Hæfte m. spiralryg (82 sider), kr. 198,-
Der ydes forhandlerrabat ved salg af  
enkelteksemplarer gennem boghandel.

Forlag: MUFO 
www.mufo.dk
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Det er de samme elever, vi taler om…
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At musikskolen og folkeskolen med den nye folkesko-
lereform bliver forpligtede til at samarbejde opfatter Eik 
Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, 
som ét af de regnestykker, hvor der er god chance for at 
1+1 kommer til at give meget mere end 2. 
Danske børn får nu flere musiktimer i løbet af deres 
skolegang, men det er ikke udelukkende de timer, hvor 
der står musik på skemaet, Eik Møller ser potentiale i. 
Også muligheden for, at musikskolelærere kan bidrage til 
den understøttende undervisning, ser han frem til at få 
udfoldet.

”Man skal ikke fokusere for snævert på musik-musik,” 
siger han.
”Det er interessant at se på, hvordan den musiske til-
gang til læring kan involveres i andre fag. Det kunne for 
eksempel være at udforske kombinationen af kreative 
udtryksformer og naturvidenskab og matematik. Jeg 
forsøger at lade være med at tænke for snævert, og det 
ligger også i reformen, at vi har nogle mål og en ramme 
at gå ud fra, og så er lovgiverne mindre interesserede i, 
hvordan vi organiserer os og hvem der løser hvilke opga-
ver. Det er målet, der er interessant. Vi skal holde fast i, 

Folkeskolereform

Af Malene  
Wichmann

  Eik Møller  
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Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen, kan se masser af 
musikalske muligheder i den nye folkeskolereform. Men der er også faldgruber.  
Når det hele skal føres ud i livet, opfordrer han til at opstille overskuelige lokale 
mål for samarbejdet mellem musikskole og folkeskole og erkende, at der kom-
mer nogle fejlskud det første år. 

Med folkeskolereformen kommer musikskole og 
folkeskole til at øge samarbejdet.  
MODUS har talt med samarbejdspartnerne i Børne- 
og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen 
om at føre reformen ud i livet. 

Musikskole-
lærerne kan 

folkeskolen
BERIGE
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hvad der gavner børnenes læring i stedet for at fortabe 
os i det organisatoriske.”

Fri leg i faste rammer
- Når reformen skal føres ud i livet, anbefaler I, sammen 
med Skolelederforeningen og Danske Musik- og Kultur-
skoleledere, at der lokalt opstilles rammer for hvordan 
samarbejdet skal realiseres. Hvilke tanker har I gjort jer 
om de rammer?

”Hvis vi tager afsæt i min egen kommune, Ballerup, så 
har vi aftalt, at musikskolen skal dedikere to årsværks 
undervisning til samarbejdet med folkeskolerne. Inden-
for den ramme bestemmer skolerne selv, om de for 
eksempel vil satse på sammenspil for mellemtrinnet eller 
fokusere på indskolingen. Vi har også besluttet, at fem 
procent af den understøttende undervisning skal løses af 
folk med andre kompetencer end lærere og pædagoger, 
men det er op til de enkelte skoler, hvad man gør.”

- Hvilke andre typer af rammer er du bekendt med blandt 
jeres medlemmer? 

”I nogle kommuner har musikken allerede været et 
indsatsområde, andre er steder er det helt nyt, så det er 
meget forskelligt. Nogle steder vil det være en succes 
bare at få lavet en samarbejdsaftale. Det er vigtigt, at vi 
får brudt elefanten ned i bidder, så vi ikke skal sluge den 
i ét hug. Og så skal det gøres tydeligt, hvem der træffer 
hvilke beslutninger – er det politikerne, forvaltningen, 
skolelederen eller musikskolelederen? Det er vores gene-
relle anbefaling.”

- Rundt omkring i landet findes der allerede mange 
eksempler på samarbejde mellem musik- og folkeskoler. 
Nogle steder har man oplevet, at musikskolen skulle op-
lære lærere til nye funktioner på samme budget, og for 
mange musikskoler er økonomien den store bekymring.  
 
”Ja, det kan jeg godt forstå, og det er vigtigt, at kom-
munalpolitikere og embedsmænd får tydeliggjort, hvilke 
konsekvenser beslutningerne har i stedet for bare at sige: 
Vi vil gerne have mere samarbejde. Det skal jeg og mine 
kolleger være bedre til.  
Men jeg tror også, at man må tage bestik af, at folkesko-
lereformen er meget ambitiøs, særligt på det punkt der 
hedder at involvere andre institutioner, og det går ikke 
væk! Så musikskolerne må overveje, hvad de kan bidrage 
med, og hvad de kan få ud af det. Det kunne for eksem-
pel være, at samarbejdet bliver til gavn for rekrutteringen 
til musikskolen.”

- I Svendborg har helhedsskole og musikskole levet side 
om side siden 2012. Det har langtfra været problemfrit 
for musikskolen.

”Det er jeg klar over, og der er også andre steder, hvor 
det vil få en svær gang på jord. Men det må ikke betyde, 
at man lader være, fordi der er problemer ét sted.  
I Ballerup er der stor politisk opmærksomhed på, at man 
gerne vil samarbejdet, og at det ikke må gå ud over mu-
sikskolens kerneydelse.”

- Hvordan løser I det?

”Vi har regnet os frem til hvor stor en refusion, musik-
skolen risikerer at miste. Det drøftede vi i forbindelse 
med den samlede finansiering af folkeskolereformen. 
Hvis det viser sig i løbet af det første skoleår, at musik-
skolen kommer til at mangle refusionsmidlerne, så må vi 
gå ind og finde en løsning på det. Det er et politisk signal 
om, at vi ved, der er en økonomisk risiko, og vi tager stil-
ling til det, når vi kender dens omfang.  
Fra Børne- og Kulturchefforeningens side mener vi, at 
det havde været godt, hvis refusionsreglerne omkring 
musikskolernes finansiering havde været på plads, inden 
man begyndte at bede dem levere ressourcer ind i folke-
skolen.” 

Læg bekymringerne i døren
- Hvordan skal samarbejdet føres ud i livet? Er der for 
eksempel brug for konsulenter eller sparringspartnere?

Oplev en hel dag 
med masser af ungdomsorkestre 

og vaskeægte spilleglæde
Program
Kl. 11: Steinersymfonikerne
Kl. 12: OrkesterEfterskolens Symfoniorkester
Kl. 13: Albertslund Symfoniorkester
Kl. 14: NUS, Nordjyllands UngdomsSymfoniorkester
Kl. 15: DUSIKA, De Unge Symfoniorkester i Københavns Amt
Kl. 16: KYS, Københavns Yngre Strygere
Kl. 17: FAUST, Fyns Ambitiøse UngdomsSymfoniorkesTer
Kl. 18: SASO, Sankt Annæ Symfoniorkester

facebook.com/orkesterfestivalen
musik-ungdom.dk/orkesterfestivalen

02. MARTS 2014
KONCERTHUSET
GRATIS ADGANG
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”Det er et godt spørgsmål. Angående konsulenter, så sy-
nes jeg ikke, at vi skal komplicere samarbejdet mere end 
nødvendigt, og jeg tror allerede, at musik- og folkesko-
lerne har mange idéer selv. Vi kan godt klare det, selvom 
vi sikkert kommer til at begå fejl i starten. Ingen kom-
muner ved, hvordan den understøttende undervisning 
kommer til at se ud, men vi vil gerne se en masse forsøg i 
det første skoleår.”

- Hvad er lige nu et succeskriterium set fra din stol?  
”Der er flere, men ét af dem er at medarbejderne efter et 
år kan sige: Det ikke var alt der fungerede, men lederne 
tog ansvar, og vi var med til at beslutte, hvad der så 
skulle gøres.
Der findes mange dygtige medarbejdere i musikskolerne, 
der vil kunne berige både folkeskolens musiktimer og 
andre dele af dens virke, og der er stensikkert musik-
skolelærere, der er dygtigere til musik end dem, vi har 
i folkeskolen. Ikke et ondt ord om folkeskolelærerne, 
men det er her, vi kan bygge ovenpå. Det potentiale skal 
vi have forløst, og det kan vi gøre, hvis folkeskolerne 
formår at være inviterende og nysgerrige, og musiksko-
lelærerne lægger ti procent af deres bekymringer ved 
døren til skolen og siger: lad os prøve det! Det ville være 
fantastisk, hvis det så endte med, at der samlet set var 
flere børn, der brugte musikskolerne.” ■

8

? 

Anders Balle, formand for Skolele-
derforeningen:  
Gode muligheder for samarbejde 
mellem folkeskole og musikskoler

- Med den åbne skole kan folkeskolen sam-
arbejde med hele kultur- og fritidsområdet. 
Hvordan ser du musikskolens rolle her?  
”Musikskolen er én af brikkerne i et bredere 
samarbejde, og det ville glæde mig, hvis de 
kom meget med.”

- Hvordan mener du, at musikskolerne kan 
bidrage i folkeskolen?
”Musikskolerne skal ikke overtage folkeskolens 
musikundervisning, men jeg ser gode mulig-
heder indenfor valgfag og understøttende 
undervisning. Hvis jeg selv var aktiv skoleleder, 
ville jeg bruge det. Men musikskolerne må jo 
byde ind med noget, og jeg håber, at kreativi-
teten bliver stor.”

- Hvilke udfordringer ser du i samarbejdet?
”At vi er meget gruppeorienterede i folkesko-
len, hvor musikskolerne er individorienterede i 
deres undervisning, og eneundervisning er dyr. 
Men det ville være oplagt, hvis musikskolelæ-
reren for eksempel tog sig af skolens kor.
Økonomien er helt klart den største bekym-
ring. Vi skal se efter synergi-effekterne, men 
om vi laver dobbeltarbejde ved jeg ikke endnu. 
Vi kan ikke bare kræve flere penge, så vi må 
være kreative.”

Folkeskolereform
  Anders Balle  

Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Forslag 2: Figurer med løftede arme

21.-22. marts 2014
på Kalundborg Vandrehjem

”MUSIK FOR SJOV” med Gunhild Brethvad
Et kursus med drama, musik og bevægelse – af både 
krop og sind. 

Vil du
-  lave noget sjovt med vilde piger og vilde drenge?
-  udfordre dem og få dem til at skabe og digte med?
-   have et kursus med øvelser, du med det samme kan 

tage med hjem og bruge?
-  udfordre dig selv og dine egne rammer og grænser?

Målgruppe: børnehavebørn til 3. kl.

Se yderligere kursusbeskrivelse, priser, tilmelding og 
præsentation af Gunhild på 

www.musikforni.dk 

Tilmelding til formand@musikforni.dk sen. 3. marts

Musik før Ni 
FORÅRSKURSUS



WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

KlassisK for alle
Der er nok at tage af. Den klassiske musiks lagre er uudtømmelige – vi kan bare 
tage for os af retterne. Der er klassisk for alle.

Her i bogen skriver vi om nogle af dem. Tyve af de rigtigt gode af Bach, Bernstein, 
Or� , Mozart … De fortæller alle sammen en god historie – om kærlighed, om 
fortvivlelse, optur og nedtur, glæde og sorg. Det handler altså om musikken selv.

Den måde, vi omgås musikken på – i sprog, teori, teknik etc – behandles i kapit-
lerne ind imellem. Vi taler om musikken, og vi taler om musikken i et sprog, som 
er ligetil. Der er ingen underlige fagudtryk eller svære begreber. Det er slet ikke 
nødvendigt, for musikkens sprog er for alle – klassisk for alle.  

Selve musikken – den levende musik – er der også. For på bogens hjemmeside 
www.klassiskforalle.dk ligger den klar. Musikken i de bedste indspilninger, og 
oven i købet nyttige versioner af de tyve musikstykker med kommentarer, mens 
musikken spiller. Som om vi sad sammen og snakkede om det. Vi deler vores 
 erfaringer, så der bliver klassisk for alle.

KLASSISK FOR ALLE er for dem, der har lyst til at komme ind i den klassiske 
 musiks verden og gerne vil vide mere.

KLASSISK FOR ALLE er bogen, der uden nørderi og indforståede fagudtryk 
 fortæller om musikken og dens skabere, om instrumenterne, om udtale af navne, 
om noder, tonearter, om dirigenten og mange andre emner fra den klassiske 
 musiks verden.

KLASSISK FOR ALLE har masser af billeder, som fortæller deres egen historie om 
musikken, musikerne og musikkens publikum.

KLASSISK FOR ALLE er en bog og en hjemmeside, men først og fremmest musik. 
Gå frem og tilbage mellem musikken og det, der omgiver den, viden, kommen-
tarer, synspunkter. Og vælg selv hvornår du vil nyde den rene musik i lyset af din 
nye viden. 
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Svend Rastrup Andersen
Finn Gravesen

Trine Boje Mortensen
Helge Baun Sørensen

KlassisK 
for alle

www.klassiskforalle.dk

Svend Rastrup Andersen, Finn Gravesen, 
Trine Boje Mortensen og Helge Baun Sørensen

KLASSISK FOR ALLE
Vejl. pris kr. 299,00
360 sider, indbundet, gennemillustreret i farver

Den klassiske musiks lagre er uudtømmelige – vi kan bare tage for 
os af retterne. I KLASSISK FOR ALLE fortælles der om nogle af dem. 
Tyve af de rigtigt gode af Bach, Bernstein, Orff, Mozart ... De fortæl-
ler alle sammen en god historie. Og den måde, vi omgås musikken 
på – i sprog, teori, teknik etc – behandles i kapitler ind imellem. 
Og selve musikken er der også. På bogens hjemmeside www.klas-
siskforalle.dk ligger den klar i de bedste indspilninger.

KLASSISK FOR ALLE er for dem, der har lyst til at komme ind i den 
klassiske musiks verden og gerne vil vide mere.

KLASSISK FOR ALLE er bogen, der uden nørderi og indforståede 
fagudtryk fortæller om musikken og dens skabere, om instrumen-
terne, om noder, tonearter og mange andre emner fra den klassiske 
musiks verden.

KLASSISK FOR ALLE er den oplagte gaveidé til alle dem, som ikke 
ved, at de kan lide klassisk musik, men som sætter pris på en god 
historie og har nysgerrigheden intakt.

13 firhændige klaverstykker for elev og lærer

HJEMME HOS MIG
Jakob Fester

HJEMME HOS MIG indeholder 13 korte klaverstykker for elev og lærer. De er alle nemme at spille fra bladet og træner hver en bestemt rytme. Stykkerne er velegnede til begyndere, men kan også bruges som læse- og transponeringsøvelser for mellemstadieelever.
HJEMME HOS MIG danner sammen med efterfølgerne MÅNE-REJSEN og VANDRE-SUITEN et samlet materiale med repertoire til klaverundervisningen. Bøgerne henvender sig til elever på hen-holdsvis begynder-, let øvet- og mellemstadieniveau, og de er alle rigt illustrerede samt suppleret med en vejledende indspilning.

“Jakob Fester byder indenfor i “HJEMME HOS MIG” og det er så sjovt at besøge Jakob, at der stensikkert bliver fuldt hus! 
“HJEMME HOS MIG” er en vidunderlig spillebog. Den er så lærerig og så hyggelig, at den helt naturligt vil finde plads alle steder, hvor der bliver spillet på sorte og hvide tangenter!” 

— Anne ØlAnd

WH31414ISBN 978-87-598-2363-7

Soundpainting

Sammenspil og 
improvisation med

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen

Sammenspil og improvisation med
Soundpainting
Vejl. pris kr. 299,00

Soundpainting er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommu-
nikere med sit ensemble, og det giver os en ny måde vi kan kom-
munikere på i musikken. Soundpainting er ikke bundet til en bestemt 
musikalsk genre eller type af ensemble – alle på tværs af niveau og 
musikalske præferencer kan have glæde af at lære det. 

Forfatterne fortæller om bogen og konceptet
Der er skrevet en masse bøger der hjælper med hvordan man bliver 
dygtigere på sit instrument. Vi har skrevet en bog om hvordan man 
bliver bedre til at spille sammen, hvor vi tager spørgsmål op som: 
•	 Hvordan træner man sammenspillet? 
•	 Kan man lave øvelser med sit sammenspilshold ligesom man 

spiller etuder til soloundervisning? 
•	 Hvordan kommunikerer man med sit orkester mens musikken 

er i gang? 
•	 Hvad vil det sige at spille sammen? 

Bogen består af 3 dele
1. indføring i og definition af begrebet sammenspil 
2. ”troubleshooting” guide med øvelser til forskellige aspekter af 

sammenspillet 
3. indføring i Soundpainting 

Afsnittene om sammenspilsøvelserne og Soundpainting er desuden 
illustreret med en række videoeksempler, der tilgås fra bogen. 

Bogen henvender sig til alle musikundervisere – fra indskolingen 
til konservatorieniveau – med idéer til udvikling af sammenspillet 
uanset genre, ensembletype og niveau. Derfor kan bogen bruges af 
både korlederen og gymnasielæreren, og til både strygerorkestret, 
bigbandet og børneensemblet.

Jakob Fester
HjEMME HOS MIG, MåNEREjSEN, 
VANdRE-SUItEN
Vejl. pris kr. 139,00 pr. stk.

VANdRE-SUItEN danner sammen 
med forgængerne HjEMME HOS MIG 
og MåNEREjSEN et samlet materiale 
med repertoire til klaverundervisnin-
gen. Bøgerne henvender sig til elever 
på henholdsvis begynder-, let øvet- og 
mellemstadieniveau, og de er alle rigt 
illustrerede samt suppleret med en 
vejledende indspilning (www.ewh.dk/
sites/jakobfester).
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Debatoplæg

Arbejdet med skolereformen er godt i gang i kom-
munerne, og den nærmeste fremtid vil vise, hvorledes 
samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen vil tage 
sig ud rundt om i landet. Der er stadig mange ubekendte 
parametre i udmøntningen af det konkrete samarbejde, 
og man kan vel sige, at der lige nu spilles på en bane, 
hvor stregerne ikke er tegnet op. Det må nødvendigvis 
føre til en vis famlen i argumentationen for en styrket 
musikundervisning, musik som alment dannende fag og 
alle de praktisk forhold, der er forbundet med en reform. 
Vores dagsorden med denne artikel er at animere til 
en mere åben musikfaglig didaktisk debat, og at dette 
reformarbejde er en enestående mulighed for at skabe 
mere kvalitet i musikundervisningen. Når der nu er mulig-
hed for at styrke musikfaget til gavn for eleverne, mener 
vi, at det vil være på sin plads at tage udgangspunkt i 

teksterne omhandlende musik som fag i både folke- og 
musikskolens regi.

Hvis man sammenstiller Folkeskolens Fælles Mål og Be-
kendtgørelse om Musikskoler, er der flere fællestræk. Vi 
vil her fokusere på et af disse: At udvikle evnen i forbin-
delse med musikalsk aktivitet. I Fælles Mål siger teksten: 
”.. at udvikle evnen til at opleve musik.. og evnen til at 
udtrykke sig i og om musik. Bekendtgørelse om Mu-
sikskoler har følgende tekst: ”.. at udvikle og fremme 
elevernes musikalske evner og kundskaber.”

Hvad er den musikalske evne? En evne er ifølge Nudansk 
Ordbog noget medfødt og individuelt. At udvikle en per-
sons musikalske evner tager hermed afsæt i personens 
medfødte potentialer. Dette betyder, at udviklingen af 
disse evner må anvende individuelt tilpassede pædagogi-
ske metoder og indhold - også kaldet differentieret un-
dervisning. Ikke desto mindre er udviklingen af personens 
musikalske evner musikpædagogens udfordring, uanset 
hvor begrænsede elevens evner er. Holdundervisning vil 
på denne baggrund naturligvis stå over for meget store 
pædagogiske udfordringer. En situation, der er hverdag i 
folkeskolens musikundervisning.

Oplæg til debat 
om musikfaget i
skolereformen

Af Peter Brem, Musiker, 
komponist og Cand. 
pæd. i Musik 

og
 
Thomas Albæk Jakobsen, 
Musikskoleleder i Frede-
rikshavn Kommune,  
musiker, komponist og 
Cand. mag i Musik
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Men hvad vil det sige at udvikle elevernes musikalske 
evner? Musik er et æstetisk fænomen, hvilket vil sige, at 
musik kun kan erkendes gennem vores sanser. Man ved 
kun, hvad musik er, hvis man har sanset musik. Musik 
kan ikke erkendes som et intellektuelt fænomen - man 
ved kun, hvad musik er, hvis man har hørt musik. Vi 
sanser musik som en samlet form. Selvom hvert enkelt 
stykke musik faktuelt kan beskrives af et eksakt antal 
enkelte toner, harmonier og rytmiske værdier, oplever vi 
musikken som en hel form. Mennesket har en evne til at 
erkende i helheder. 

Selvom musikken faktuelt består af enhederne toner, 
harmonier og rytmer, tillægger vi musikken en merværdi. 
Vi kan sige, musikken er smuk, dramatisk eller sørgmo-
dig. Vores forestillingsevne tillægger en merværdi til det 
faktuelle. Musikkens form skaber følelser i vores sind. 
Vi tillægger musikken mening, vores følelser og musik-
kens faktuelle bestanddele knyttes sammen. Det bliver 
meningsfuldt for mig at lytte til denne musik, fordi den 
skaber gode følelser, eller musikken skaber ubehagelige 
følelser, hvorfor det bliver meningsfuldt for mig at undgå 
den. Musikken konfronterer os med vores følelser. Vi kan 
udvikle vores følelser ved at lytte til musik, der udfordrer 
vores følelser. Vi møder mennesker, der kan lide musik, 
som er fremmed for os. Musikken bliver afsæt for at dis-
kutere følelser og meninger. Vi udvikler et musiksyn - en 
ide om, hvad musik er for mig, og på denne baggrund 
tager jeg stilling til musikken omkring mig.

Vi kan også udtrykke os i musik og give form til musik. 
Jeg kan udvikle min evne til at udtrykke mig i musik, så 
min intention nærmer sig den følelse, som jeg ønsker 
at udtrykke i musikken, eller jeg konfronteres med mit 
mangelfulde musikalske håndværk, der ikke står mål 
med de musikalske ideer, som jeg ønsker at formulere. 
Jeg udvikler min musikalske evne gennem mine erfarin-
ger med mine egne musikalske udtryk. Min personlige 
stillingtagen af andres musikalske udtryk bliver hermed 
erfaringsbaseret.

At udvikle elevernes musikalske stillingtagen er at udvikle 
deres musikalske evne. Dels evnen til, gennem subjektiv 
indlevelse, at finde mening i musikalske helheder. Dels 
evnen til at udtrykke sig meningsfuldt i og om musikalske 
helheder og på denne baggrund deltage i musikalske 
fællesskaber. I den konkrete musikalske situation vil 
eleverne således ikke opleve deres indsats som isolerede 
elementer i musikken, men nærmere som et bidrag til 
den helhed, gruppen skaber i fællesskab. 

I forhold til det forestående samarbejde mellem fol-
keskolerne og musikskolerne kan musikskolerne på 
baggrund af medarbejdernes høje musikalske faglighed 8

M u s i k
k o M M u n i k a t i o n

p s y k o l o g i
p r o f e s s i o n s r e t t e t 

M u s i k a n v e n d e l s e 
( p r o M u s a )

PROMUSA er en efter/videreuddannelse 
på deltid for dig, der er interesseret i 
musik som en vej til kontakt og kommu-
nikation.
PROMUSA har fokus på anvendelsen af 
musik i arbejdet med mennesker, der 
har særlige behov.
PROMUSA udspringer af uddannelsen i 
Musikterapi.
 

Læs mere
www.evu.aau.dk/hel-del/promusa

skriv tiL
Charlotte Lindvang, musikterapeut  
og koordinator: chli@hum.aau.dk

 Ansøgningsfrist
1. maj 2014

studiestArt 
1. september 2014



være med til at udvikle elevernes musikalske evne og 
forudsætningerne for aktiv deltagelse i det musikalske 
fællesskab. 

Undervisningssystemets formål er at udvikle evnen 
til at erfare og erkende på forskellig vis. Den 
naturvidenskabelige erkendelse forsøger at finde kausale 
sammenhænge ved at dissekere verden i kategorier, 
klassifikationer og definitioner. Menneskets eksistentielle 
vilkår er imidlertid at indgå i komplekse helheder, hvor vi 
forsøger, udover at forstå verden, også at finde mening 
i verden. Det moderne menneskes værn mod menings-
løshed er at udvikle evnen til at finde mening i helhe-
der. Kunstundervisning generelt og musikundervisning 
specielt tilbyder udvikling af denne evne - evnen til at 
erkende helheder.

Musikskolerne vil altså med fordel kunne inddrages i 
både den regulære musikundervisning og i valgfag, som 
eksempelvis kunne være sammenspil eller skoleorkester. 
For de elever, der vil mere med musikken, er musiksko-
lernes tilbud om instrumentalundervisning en rigtig god 
mulighed for at styrke håndværket og musikforståelsen 
endnu mere, og denne form for undervisning kan place-
res både i og efter den ordinære skoletid.

Debatoplæg Ovenstående åbner for flere interessante måder at 
samarbejde på. I kategorien “udtrykke sig i musik” kan 
musikskolerne bidrage med forskellige former for under-
visning i komposition og arrangement, hvilket motiverer 
eleverne til følelsesmæssig stillingtagen overfor egenpro-
duceret musik. I forhold til at udtrykke sig om og evnen 
til at opleve musik kan musikskolerne være med til at 
udvikle elevernes evner igennem koncertoplevelser, elev/
lærerkoncerter, foredrag og indføring i musikteori. Dette 
kan eksempelvis udmønte sig i, at eleverne anmelder en 
koncert, et album eller på klassen i talesætter de følelser, 
eleven har oplevet ved at lytte til musikken.
Den ny skolereform bør balancere undervisningstilbuddet, 
så det tilgodeser udviklingen af alle tænkelige menneske-
lige erkendelsesområder. Ikke mindst, når inklusion er ble-
vet et centralt pædagogisk begreb, der nødvendigvis må 
tilgodese, at alle menneskelige evner ligestilles og får lige 
mulighed for at udvikle sig. De æstetiske fags erkendelses-
områder skal ligestilles med andre fagområders erkendel-
sesfelt. Forudsætningen for denne ligestilling er en seriøs 
didaktisk afklaring af, hvad musikfaget kan og skal udvikle. 

Selvom der allerede på nuværende tidspunkt er mange gode 
samarbejder rundt omkring, så skal vi ikke være tilbagehol-
dende med fortsat at diskutere de fagdidaktiske og opstil-
lede mål for musikundervisningen. Og hvis denne dialog 
får næring, vil reformen med tiden føre til en ny og styrket 
musikundervisning i både folkeskoler og musikskoler. ■
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Den anden Dvd-udgivelse i temaserien med 
digitalt tilgængelige sange - denne gang er 
emnet morgensange.
Dvd´ en kan bruges i en computer, eventuelt 
tilkoblet projektor, smartboard, tv mv. 

Visuelle features: 
•  Sangtekster med store typer og farveil-

lustrationer
•  Baggrundsstof om komponister og forfattere
• Analyse af sangene.

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

back)
4.  Alle vers med klaver – uden sang, i et 

dybere toneleje (sing back)
5.  Hver indspilning har tilhørende display, 

med spil/volume/pause/stop samt frem- 
og tilbagespoling.

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

Målgruppe: 1.–10. klasse.

Konsulenter: Helle Andersen, Inge Bærent-
zen og Kim Zeuner
Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen 
Andresen
Illustration: Ruth Crone Foster

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

Forlag: Dansk Sang 
www.dansksang.dk

DJ

DANSK SANG MORGEN/DiG it 2
- en digital sangbog
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Politikere om samarbejde

Jane Findahl (SF), formand for Kl’s Børne- og Kulturud-
valg, synes, det er positivt, at der fremover kan etableres 
mangfoldige former for samarbejde og partnerskaber 
mellem folkeskolen og lokalsamfundet, ungdomsskolen, 
foreninger, kulturinstitutioner, virksomheder og musik-
skolerne.
- Samarbejderne skal bidrage til, at eleverne bliver så 
dygtige, som de kan blive, og trives. Det er elevernes læ-
ring, der er i centrum, og derfor skal den understøttende 
undervisning anvendes i det omfang, den bidrager til, at 
eleverne opnår deres læringsmål, sådan at det understøt-
ter kvalitetsudviklingen af folkeskolen, siger hun. 
Hun peger på, at børn lærer på forskellige måder, og 
den understøttende undervisning giver mulighed for at 
tilrettelægge dagen, så alle børn lærer mest muligt. Det 
gælder også børn med særlige talenter og børn med 
særlige behov.
- Det er vigtigt, at den understøttende undervisning 
understøtter den undervisning og læring, der finder sted 
i den fagopdelte undervisning. Det skal være en sam-
menhængende og meningsfuld skoledag for alle elever. 
Den understøttende undervisning skal have tæt sam-
menhæng til fagene, herunder også de timeløse fag og 
barnets alsidige udvikling. Udgangspunktet er børnenes 
læring og de opstillede mål. Det væsentlige er lærings-
målet og ikke aktiviteten.

Inspiration 
Jane Findahl mener, at graden af samarbejdet må af-
hænge af, hvilken vision den enkelte kommunalbestyrelse 
har for kommunens skoler. 
- Derudover skal samarbejdet ske under hensyn til den 
lov og de vedtægter, som musikskolen er underlagt, og 
det kan være fornuftigt at koordinere dette samarbejde 
gennem aftaler eller partnerskaber, hvor det er tydeligt 

Samarbejde  
på tapetet

Kommunerne kan godt se fordele ved at samarbejde med 
musikskolerne, når den nye skolelov træder i kraft. Men 
der følger nok ikke flere penge med, når skoler og musik-
skoler skal lave flere tilbud i fællesskab

8

Af Torben Svane  
Christensen

  Jane Findahl  
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beskrevet, hvilke mål og ressourceanvendelse samar-
bejdsparterne er enige om, siger hun og fortsætter:
- Det kræver fokus på samarbejdet mellem de voksne 
- både mellem professionelle og virksomheder samt de 
voksne i lokalsamfundet - om at løfte det fælles ansvar 
og arbejde sammen mod det fælles mål.
KL vil bidrage til, at den åbne skole og samarbejdet med 
musikskolerne lykkes, ved at sikre formidling om de nye 
muligheder til kommunalbestyrelsen og lederne i kom-
munerne. 
- KL vil understøtte kommunernes mulighed for at vi-
dendele om de erfaringer, der allerede findes om blandt 
andet samarbejdet mellem musikskoler og folkeskoler. 
KL har for eksempel udarbejdet et inspirationsmateriale 
om den åbne skole, som findes på KL’s hjemmeside, siger 
Jane Findahl.

Det gode eksempel
Horsens Kommune bliver ofte hevet frem som det bedste 
eksempel på et velfungerende samarbejde mellem musik-
skole og folkeskoler, og det er bestemt ikke uden grund. 
- Vi har et forbilledligt samarbejde mellem musikskole og 
folkeskoler, og jeg kan ikke forestille mig, at graden af 
samarbejdet bliver sænket, når den nye skolelov træder 
i kraft, siger Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens 
Kommune.
Der er oprettet arbejdsgrupper, der skal arbejde med at 
få alt på plads til august 2014.
- Vi prioriterer rammerne for undervisningen højest. Vi er 
klar til at rulle tiltag ud efter sommerferien næste år og 
levere resultater, men det kommer til at tage tid at imple-
mentere det hele, deriblandt et øget samarbejde mellem 

Politikere om samarbejde

8

musikskolen og flere af kommunens skoler, siger han.
Borgmesteren er overbevist om, at det kreative kommer 
til fylde mere i folkeskolen, men der bliver ikke bare tale 
om fri leg.
- Det skal bindes op på læring, for det er det, som sko-
lerne bliver målt på, siger han.
Men musikskolen og folkeskolen får ikke en direkte øko-
nomisk indsprøjtning til flere timer, når der skal samarbej-
des.
- Jeg er overbevist om, at det kan gøres indenfor de 
økonomiske rammer, vi har fastsat. Men det er klart, at 
de fysiske rammer ude på skolerne skal tilføjes noget eks-
tra, når de kreative fag skal prioriteres højere, siger Peter 
Sørensen.

Små og store tilbud
Andreas Boesen (S) er formand for kulturudvalget i Hor-
sens Kommune, og han har bedt alle kulturinstitutioner 
i kommunen om at lave et katalog over de tilbud, som 
institutionerne kan byde ind med, når den nye skolelov 
træder i kraft.
- Det kan være små og store tilbud. I forbindelse med 
musikskolen, kan det handle om alt lige fra forløb på 
nogle få timer til, at det er musikskolen, der står for hele 
musikundervisningen på en folkeskole, som vi har gjort 
det i ”Musik til Alle”, siger han.
Der bliver ikke tale om, at det samme tilbud bliver truk-
ket ned over hovedet på alle skoler.
- Det er forskelligt, hvad skolerne vil have, og det skal der 
tages hensyn til, siger han.
Andreas Boesen ser også en god mulighed for, at bruge 
den understøttende undervisning til musikundervisning 
om formiddagen.
- Jeg ser det som en mulighed for, at al musikundervis-
ning kan afvikles i skoletiden.
I det hele taget ser han store fordele i, at musikken får 
mere plads i skolen.

  Peter Sørensen  

  Andreas Boesen  



- Der bliver hele tiden talt om opnåelse af faglige mål, 
men jeg vil da råde lokalpolitikere og udvalgsformænd 
til at google viden om musikkens gavnlige effekter - for 
blandt andet indlæring. Der er ret gode argumenter at 
finde for, hvorfor der skal mere musikundervisning ind i 
skolerne, siger Andreas Boesen.

Plads til talentet
Marc Perera Christensen (K) rådmand for Kultur- og 
Borgerservice i Aarhus Kommune kan også fortælle om 
gode erfaringer med projekter, hvor musikken har gjort 
en forskel.
- Vi har blandt andet kørt et projekt inspireret af det 
sydamerikanske El Sistema på en af vores skoler. Det har 
givet både børn og forældre gode oplevelser.
Men han mener også, at man skal være varsom med at 
lade det hele flyde sammen.
- Det er vigtigt at fastholde fritidsinteresserne i en hel-
hedsskole, men det er også vigtigt, at børnene oplever et 
skifte i hverdagen, når de skal have musik, idræt eller en 
anden kreativ aktivitet.
Rådmanden er åben for, at musikskolen bidrager mere 
med kompetencer i folkeskolen.
- Måske skal musikskolen mere ind i børnenes hverdag. 
Måske skal musikskolerne lave mere musikundervisning i 
skolen, men det er vigtigt, at musikskolen også er famili-
ens aktive tilvalg.
Det må ikke blive så struktureret, at al kreativitet bliver 
presset sammen med de andre fag.
- Jeg bliver bekymret, hvis folkeskolen bliver en kvælende 
faktor for de aktive tilvalg. Jeg har set eksempler på 
helhedsskoler, hvor alt var skemalagt, og der var slet ikke 

plads til det frie valg. Lysten til de kreative fag skal være 
der, understreger han.
Marc Perera Christensen mener også, at der stadig skal 
være plads til de børn, der vil noget mere med deres musik.
- Talenter, der vil noget ekstra. Der skal være plads til 
eliteforløb. De kompetencer har musikskolen også, siger 
han og oplyser, at også i Aarhus Kommune er udvalg i 
fuld gang med at afsøge muligheder for samarbejder, 
siger han.
Marc Perera Christensen fortæller, at der ikke er konkrete 
planer om at afsætte ekstra midler til området. ■
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Det er vist ikke alle danske klaverudgivelser, 
der bliver udbredt til mange andre lande - 
men denne klaverbog med tyve forskelligar-
tede melodier arrangeret af Finn Kornebæk 
er nu udkommet i bl. a. England, Skotland, 
Finland og USA.

Det drejer sig om en engelsksproget udgave af 
den tidligere udgivelse ”Spil klaver med Finn”.
Repertoiret er hentet hos eksempelvis The 
Beatles, Evert Taube, Agnes Obel, Lloyd 
Webber og Joe Zawinul plus fem komposi-
tioner af forfatteren.

På den vedlagte cd har Finn Kornebæk ind-
spillet samtlige satser.

Forfatter: Finn Kornebæk

Pris: 
Hæfte (40 sider), med vedlagt cd
Vejl. udsalgspris: kr. 199,- (inkl. moms)

Forlag: Wilhelm Hansen Musikforlag 
www.ewh.dk

Edition Wilhelm Hansen har afdelinger i New 
York, Los Angeles, London, Paris, Køben-
havn, Helsingfors, Berlin, Madrid, Tokyo, 
Sydney og Hongkong.

DJ

PLAY PIANO WITH FINN
For beginners and experienced players of all ages

20 melodies arranged for piano.

Udgivelse 
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  Marc Perera Christensen  
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Interview

MODUS: Hvilke tanker og konkrete tiltag har du 
omkring samarbejdet mellem musikskoler og folke-
skoler i forbindelse med implementeringen af den 
nye folkeskolereform?

Tom Henriques: ”Den nye folkeskolereform består af to 
sider. Den positive med masser af muligheder for at ud-
vikle samarbejdet mellem skolerne og de musiske skoler 
og dermed mulighed for at fange et klientel, de musiske 
skoler ikke før har evnet så godt. Og så truslen på vores 
arbejdstid.
Vi får med folkeskolereformen mulighed for at synliggøre 
musikskolen. Musik er krop, bevægelse, hjerte og smerte. 
Musik skal føles, og når det føles, er det noget, man 
gerne vil efterstræbe, men det er svært at føle musikken, 
når den bare bliver beskrevet. Det skal mærkes, det skal 
opleves. Der kan vi få fat på nogle elever, som vi ikke har 
haft fat på før.”

Tom Henriques ser gode muligheder for at udvikle musik-
skolen som organisation ved at sende teams af musik-
skolelærere ud på folkeskolerne. Således kan musikskole 
og folkeskole udvikle sig sammen.” Vi kan udvikle vores 
evner til at møde nogle elever, som måske ikke alle er lige 
motiverede, sådan så vi lærer, at musik ikke bare er en 
disciplin, men også kan være et redskab til menneskelig 
dannelse. Dette er også vigtigt for de musiske skolers 
overlevelse. Musikskolerne skal udvide deres berettigelse 
til også at omhandle nogle sociale og dannelsesmæssige 
elementer for ikke stille og roligt at sygne hen.”

MODUS: Sygner vi hen fordi der er kommet en ny 
folkeskolereform eller fordi det er en generel ud-
vikling i samfundet?

”Det er en generel udvikling af velfærdsstaten, som er 
blevet barberet ned over de sidste 15–20 år i forskellige 

Implementeringen af 
DEn nyE 

FOlkESkOlEREFORM
Interview med Tom Henriques, leder af Roskilde Musiske Skole

Tekst & foto: Ida Marie Skydsgaard, 
MODUS´ udsendte medarbejder

? 5- punktsplanen
0.- 1. klasse: Obligatorisk Rytmik, leg og Bevægelse til alle klasser i kommunen
4.-5. klasse: Kulturbussen kommer 4 dage X 4 uger i løbet af sæsonen med tilbud som Stomp, Dans, Kor Billedkunst, 
Sammenspil, etc.
7.-9. klasse: Der oprettes en pulje, som de enkelte skoler kan søge til projektforløb over 3 uger (f.eks. til Komposition)
Etablering af Profilskole/Talentklasse: Et spor på én af folkeskolerne i kommunen, hvor det musiske er omdrejnings-
punkt. De musiske ressourcer indgår i et tæt samarbejde med folkeskolelærerne i børnenes faglige, menneskelige og 
musiske udvikling.
Levende Musikoplevelser til alle børn: hvert år/ i samarbejde med bl.a. musikstedet Gimle og andre regionale scener.
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tempi, alt efter hvilken partifarve der har haft regerings-
magten. Vi er en del af velfærdsydelsen, så vi skal finde 
vores berettigelse i nogle andre ting, end der hvor vi har 
været indtil videre (red.: sammenspil og instrumental-
undervisning). Roskilde Musiske Skole har lavet mange 
projekter internt. Det har været med til at gøre vores 
organisation og vores tilhørsforhold meget stærkere, vores 
kendskab til hinanden bedre og dermed også kendskabet 
til de muligheder, som vi rummer. Med folkeskolereformen 
får vi endnu en byggesten til at udbrede det kendskab.”

Folkeskolereformen og musikskolernes undervis-
ningstider
Tom Henriques påpeger nogle af konsekvenserne af at 
folkeskolereformen går ind og napper noget af musik-
skolernes undervisningstid. ”Før kunne vi f.eks. starte 
med rytmikundervisning omkring klokken 11.30, efter re-
formen kan vi først starte klokken 14. Det vil sige, at vo-
res rytmiklæreres undervisningstimetal langsomt vil blive 
udhulet, for hvilke forældre sender deres børn til rytmik-
undervisning efter aftensmad? Der er en hel del af vores 
lærere, der vil opleve et skred i deres life/work-balance i 
forhold til de nuværende forhold. Derfor er vi nødt til at 
finde muligheder for at indgå i nogle samarbejder med 
folkeskolerne, som kan modvirke den tendens. En god 
mulighed er at lave obligatorisk rytmikundervisning i alle 
0. og 1. klasser. Men det koster penge. Derfor handler 
det meget om at folkeskolen skal synes, at dette her er 
en god idé - fordi det er dem, der skal betale for det.”

Musiknetværket ”Musiklab” og 5.punktsplanen
Tom Henriques fortæller, at man i Roskilde har etableret 
musiknetværket ”Musiklab”, som består af forskellige 
musikinstitutioner i kommunen. Musiklab har udfor-
met en 5-punktsplan, som er et oplæg til, hvordan man 
med nogle tilbud til folkeskolerne, kan komme ind i den 
understøttende undervisning og tilføre folkeskolen nogle 
yderligere musikalske oplevelser og kreative processer. 
Første punkt i oplægget er etablering af rytmikundervis-
ning, ”leg & Bevægelse”, med en rytmiklærer fra musik-
skolen i alle 0. og 1. klasser på alle atten skoler i kommu-
nen. I øjeblikket bruger musikskolen omkring 64 løntimer 
på rytmikundervisning, så det vil være omtrent en fordob-
ling af det nuværende undervisningstimetal i rytmik.
Udover dette foreslår Musiklab etablering af kulturtilbud 
organiseret som en kulturbus, der kommer ud til en skole 
i en uge 5 gange i løbet af et skoleår med en 5-6 tilbud. 
Eleverne i en 5. klasse kan f.eks. vælge et to-timers for-
løb i dans, sammenspil, stomp, billedkunst eller andet.
Noget lignende foreslås til overbygningen omkring 
projekter og musicals. I den forbindelse kan der afsæt-
tes en pulje til formålet, som den enkelte skole vil kunne 
søge. Det fjerde ben i planen er at etablere en profilskole 
med en musikklasse, som går hele vejen op igennem et 
spor i en skole. Som det femte punkt i oplægget foreslås 

det, at alle børn skal opleve levende musik i løbet af et 
skoleår, gerne på det regionale spillested, så man lærer 
vejen derhen at kende.
Næste led i processen var at sætte Musiklab`s oplæg til dis-
kussion på et politikermøde. Her viste det sig, at de frem-
mødte politikere ikke vidste noget videre om musikskole/
folkeskoleproblematikken i forbindelse med indførelsen af 
skolereformen. Tom Henriques påpeger, at et af risikoele-
menterne i den nye skolereform er, at den skal igennem 
så hurtigt. ”Jeg kan godt frygte, at der er elementer i den 
nye skolereform, som har afsmittende virkning på vores 
drift, som vi måske nok har set, men som man ikke har tid 
til at tage op som et problem i implementeringen.”
Musiklab har flere planer undervejs: et møde med skole-
lederne, et møde med alle musiklærere i kommunen og 
en workshop arrangeret af skoleforvaltningen. I sidst-
nævnte workshop er musikskolen inviteret på linje med 
diverse idrætsforeninger m.fl., f.eks. en karateklub. Tom 
Henriques: ”Det er desværre det, vi er oppe imod. En 
skoleforvaltning, som har rigtigt meget at se til, og som 
ikke kigger i musikkens retning som det første. De har 
været meget fokuseret på bevægelse og sundhed i de 
sidste 3-4 år, og det på trods af, at man i Roskilde Kom-
mune har en overordnet strategi og vision om at være 
landets bedste musiske kommune”

Modus: Der er nogle musikskolelærere der går ned 
med stress, når de kastes ud i undervisning af hold 
eller hele klasser. Hvordan ser du på det?

"Vores lærere er slet ikke uddannede til at gå ud i en 
folkeskole og agere derude, så hvis vi ikke er i ledtog 
med en, der er uddannet eller har nogen kvaliteter i sig 
selv, vil det være at skyde sig selv i foden at sende dem 
derud. Vi er nødt til at klæde de lærere på, der skal ud i 
folkeskolen. De er nødt til at få en eller anden form for 
uddannelse i klasserumsledelse. Det er dem med initia-
tiv, vi sender ud i folkeskolen, så hvis man lige pludselig 
suger kraften ud af dem, så kan man godt se, hvordan det 
øvrige lærerkollegium vil tage imod denne udfordring.” ■

  Tom Henriques  
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 NDansk Hørelæreforening afholder kursus om

INSTRUMENT OG HØRELÆRE
lørdag 29. marts 2014 kl. 10.00-15.00

Intro: GENERELT OM HØRELÆRE OG INSTRUMENT
Inge Bjarke og Mette Stig Nielsen, begge hørelærepædagoger, demon-
strerer praktisk anvendt hørelære.
Pianisten Anne Mette Stæhr og guitaristen Søren Bødker Madsen 
fortæller ud fra musikerens og pædagogens virke om hørelærens betydning 
i instrumental sammenhæng.

Workshops (sideløbende):
KLAVER OG HØRELÆRE 
Anne Mette Stæhr har en bred og mangeårig erfaring som klaverun-
derviser på såvel musikskole- som konservatorieniveau, og som lærer på 
eget Klaverakademi. Hun er desuden leder af Fyns Klassiske Talentskole, 
jurymedlem i fl ere konkurrencer, og aktivt udøvende pianist med fl ere CD’er 
bag sig.

GUITAR OG HØRELÆRE
Søren Bødker Madsen er forfatter til den mest anvendte guitarskole i 
Danmark SPIL GUITAR, og har i årtier undervist i guitarspil på alle niveauer. 
Han gør desuden et stort arbejde for at formidle guitarmusik på en pæda-
gogisk måde, bl.a. i form af en række udsendelser på DR med titlen “Beatles 
forever”. Hertil kommer en større koncertvirksomhed i både ind- og udland.

www.danskhoerelaereforening.dk

KURSUSSTED: 
Syddansk Musikkonservatorium, 
Islandsgade 2, 5000 Odense C.

DELTAGERPRIS INCL. FROKOST 
OG KAFFE:  
575 kr., medlemmer af DHF og EPTA 
475 kr., studerende 175 kr.

TILMELDING OG BETALING 
SENEST 15. MARTS
til dhf@danskhoerelaereforening.dk. 
Oplys ved tilmeldingen hvorledes 
gebyret afregnes. 
Ved E-faktura til din arbejdsplads 
bedes oplyst EAN nummer (13 cifre) 
og kontaktperson. 
Netbank: Reg. nr. 9570, konto nr. 
4957919761. Anfør dit efternavn.
Dansk Hørelæreforenings CVR nr. 
29085145.

Netværk for Mellemledere i Musik- og 
kulturskoler afholder møde i Esbjerg
Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i Musik- og kulturskolerne. Net-
værk for mellemledere er et forum, hvor mellemledere kan diskutere, erfaringsudveksle og igangsætte initiativer 
i relation til de opgaver og udfordringer, der er i jobbet som mellemleder. Netværket afholder 2-3 årlige møder.  

Overordnede temaer:
•   Praktiske erfaringer, problemstillinger og cases i 

samarbejdet med folkeskolen. 
•   De aktuelle muligheder og udfordringer for musik- 

og kulturfagene i den nye folkeskolereform. 
•   Åbent værksted; kollegial sparring, drøftelse af 

aktuelle opgaver eller udfordringer.

Invitation med dagsorden sendes ud via DMpF og 
DMF.

 
Tilmelding kan ske via
www.roskildemusiskeskole.dk/mellemledere

Netværksmøde på Esbjerg Kulturskole
Fredag den 14. marts 2014


