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Leder

Ole Helby

Bertel Haarders
musikhandlingsplan
2015 - 2018
Kulturminister Bertel Haarder har den 12. november
fremlagt en musikhandlingsplan for 2015 - 2018.
DMpF mener, at planen på en positiv måde forholder
sig til, at der er behov for en fortsat udvikling af såvel
bredde- som elitearbejdet på musikskolerne. Ligeledes
initierer den nye musikhandlingsplan, at musikkonservatorierne nu skal målrette og udvikle deres uddannelser med særligt fokus på det musikpædagogiske
område.
Konkret får musikskolerne deres hidtidige talentpulje tilbage i en fornyet udgave, hvor de 5,8 mio. pr. år bevares.
Marianne Jelved havde ellers i sit udspil, som fremkom
lige inden folketingsvalget, sløjfet denne pulje til fordel
for en projektpulje, der skulle udvikle samarbejdet mellem musikskole og folkeskole, herunder skoleorkestre.
Intentionen var sådan set positiv, men da det først og
fremmest handlede om folkeskoleaktiviteter, var det
svært at forstå, at dette initiativ skulle finansieres over
kulturministeriets budget til en musikhandlingsplan.
DMpF bifalder, at midlerne er flyttet tilbage til talentpleje, og at de således atter anvendes til aktivitet indenfor musikskoleområdet og dermed kulturministeriets
område. Samtidig glæder vi os over, at Bertel Haarder i
fællesskab med undervisningsminister Ellen Trane Nørby
som et selvstændigt initiativ, der ikke finansieres over
musikhandlingsplanen, har afsat en pulje på 5 mio. til
styrket samarbejde mellem skole og lokalmiljø. Her får
kommunerne mulighed for at søge midler til etablering
af samarbejde med blandt andre de kommunalt støttede
musik- og kulturskoler.
DMpF støtter fortsat ideen om at nedsætte en tænketank, og finder, at beskrivelsen af de emner som tænketanken skal beskæftige sig med er klar, fokuseret og
relevant:
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”Der nedsættes en tænketank med kombineret
fokus på bredde og talent. Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musiks anbefalinger om musikskolerne inddrages i arbejdet. Tænketanken skal
blandt andet komme med ideer og anbefalinger om
talentudvikling, musikskolernes samarbejde med
folkeskolen og uddannelse af musikpædagoger
samt et konkret forslag til, hvordan man kan indføre
indkomstregulering af deltagerbetaling til musikskolerne. Tænketanken skal også se på mulighederne
for, at der i takt med udviklingen kan dannes nye
musikpædagogiske løsninger på musikskolerne, der
kan frisætte potentialet hos flere børn og unge.”

DMpF vil også gerne kvittere for, at der nu sættes fokus
på at udvikle kvaliteten og relevansen af de musikpædagogiske uddannelser på musikkonservatorierne. Vi vil dog
anføre, at der i den sammenhæng er brug for et konkret
initiativ til at få udfærdiget en model, der beskriver, hvordan og i hvilket tempo der skal etableres musikpædagogisk forskning på de danske musikkonservatorier. Fraværet
af musikpædagogisk forskning på musikkonservatorierne
bør således ses som den fundamentale udfordring.
Grundlæggende kan den fremlagte musikhandlingsplan
naturligvis ikke opveje de besparelser, som regeringens
finanslovsforslag medfører på musikskoleområdet, såvel
den direkte besparelse på de øremærkede statsmidler til
refusion af dele af musikskolernes lønudgifter som de
besparelser, der følger af indførelsen af en kommunal
omprioriteringspulje. Det ændrer dog ikke ved, at Bertel
Haarder har fremlagt en musikhandlingsplan, der knivskarpt fokuserer på en række væsentlige emner og på
musikskolernes udviklingspotentiale. Den del er vi rigtig
godt tilfredse med. ■
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Musikskolen i folkeskolen

Sonja Eliassen og
Stefan Moulvad
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… og musikskolens undervisning er den
største kommunalt støttede fritidsaktivitet
for unge i kommunen

aftale med Center for Skoletilbud, som for det første er
særdeles positiv for musikskolens elever og for det andet
gør det muligt for skoleledere, lærere og forældre at henvise til en overordnet aftale, hvis nogen skulle blive i tvivl
om, hvad der er gældende på alle kommunens skoler.

- Jeg plejer at sammenligne de
muligheder, som skolereformen
åbner for musikskolerne, med en
kæmpestor kanon, der bare skal
fyldes med krudt og stilles op foran
skoleforvaltningen, siger Stefan
Af Jakob Kehlet
Moulvad, musikskoleleder på Lejre
Musikskole.
Han og souschef Sonja Eliassen fyrede den af for fuld
kraft, da rammerne for skolereformen i sin tid begyndte
at falde på plads, og de valgte at sigte højt.
- I stedet for at gå ud og forhandle med de enkelte skoler
– med risiko for at kommunens otte skoler ville ende med
forskellige tilbud – valgte vi at gå direkte til den øverste
administrative chef for Center for Skoletilbud i kommunen, så tilbuddet blev ensartet, fortæller Sonja Eliassen.
Det har de ikke fortrudt. Resultatet blev en samarbejds-

En halv million til rytmik
For Lejre Musikskole var det mest omfattende udbytte af
aftalen, at Center for Skoletilbud valgte at afsætte en halv
million kroner årligt til kompagnonundervisning i rytmik i
samtlige børnehaveklasser i kommunen. Børnene får en
ugentlig dobbeltlektion hele skoleåret.
- Når børnene begynder i første klasse har de lært otte
grundlæggende principper, en slags kanon, som vi har
udarbejdet sammen med de lærere, der underviser dem.
På den måde har de samme fundament, når de møder
folkeskolens undervisere, siger Stefan Moulvad.
Han lægger ikke skjul på, at han opfatter musikundervisningen i folkeskolen som underprioriteret.
- Der er nogle rigtig dygtige musiklærere i folkeskolen, og
så er der også en del, der er presset til at påtage sig undervisningen. Der går historier om, at børnene spiller bold
i timerne i stedet for at få musikundervisning. Og det er
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ikke kun et billede, jeg ser. Jeg har hørt det fra forældre,
elever og folkeskolens egne lærer, og jeg ser det som en
stor værdi, at vi nu har mulighed for at bringe musikskolens kompetencer i spil og understøtte musikundervisningen for alle kommunens børn, siger Stefan Moulvad.
For at lette overgangen fra børnehaveklasser til 1. klasserne hvor folkeskolens llærere overtager musikundervisningen, har Lejre Musikskole gennemført et fem-timers
kursus, hvor musikskolens og folkeskolens lærere mødes
og folkeskolens musiklærere får indsigt i de metoder, som
børnene er blevet undervist efter i børnehaveklasserne.
Musikskolen har gennemført kurset én gang, men det
blev så vel modtaget, at det helt sikkert bliver gentaget.
Bedre svar end rødvin kan købe
Kompagnonsamarbejdet i børnehaveklasserne blev evalueret efter det første år. Lærerne i børnehaveklasserne blev
bedt om at vurdere udbyttet af modellen og tilbagemeldingerne var meget positive.
- Vi havde armene helt i vejret. De besvarelser kunne vi
ikke have købt for selv den bedste rødvin. Tilbagemeldingerne har handlet om øget koncentration og indlæringsevner hos børnene, stærkere fælleskaber og en generel
glæde ved musikundervisningen. Vi har gjort meget ud
af, at lærerne i børnehaveklasserne og musikskolelærerne
skulle kunne fungere godt sammen, så det ikke blev en
oplevelse af, at her kommer en ekspert fra musikskolen,
som styrer hele forløbet. Der har i stedet været lagt op til
et nært samarbejde, siger Stefan Moulvad, der mener at
evalueringerne er et udtryk for, at det er lykkedes.
150 undervises i skoletiden
Det andet ben i aftalen mellem musikskolen og Center
for Skoletilbud handlede om, at det skulle være muligt for
musikskolen at tilbyde soloundervisning i skoletiden.
I dag modtager 150 elever på kommunens otte skoler
deres musikskoleundervisning i skoletiden. Det betyder,
at en elev i princippet kan forlade en matematiktime for
i stedet at gå til guitarundervisning med en af musikskolens lærere – dog med ”mindst mulig forstyrrelse i
skoledagen,” som der står i aftalen.
Musikskolen har udarbejdet en skabelon, som forældrene
kan benytte, når de skal ansøge om, at deres barn kan gå
til musikskoleundervisning i skoletiden.
Ansøgningen sendes til skolelederen, der giver den endelige dispensation Med lidt fleksibilitet lader det sig for det
mest gøre at få elementerne til at passe sammen.
- Det først år lød aftalen, at vi kunne tilbyde undervisning
fra kl 13.00, men erfaringerne viste, at det i princippet er
ligegyldigt, hvornår på dagen vi dukker op, så længe at
vi kan være fleksible i skemalægningen for den enkelte
elev. I denne sæson kan vi derfor som udgangspunkt
tilbyde undervisning fra kl 8.00. Generelt er aftalen blevet
modtaget positivt, nogle skoler har selvfølelig været mere
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forbeholdne end andre, siger Stefan Moulvad..
- Vi har ikke fået direkte meldinger om, at ”nu må det
holde op,” men det er sket, at en skole har sagt nej til
musikskoleundervisningen, hvis der har været nogle
særlige forhold, der har gjort sig gældende, siger Sonja
Eliassen.
Seks lærere underviser i folkeskolen
Lovgivningen åbner også for muligheden for, at konservatorieuddannede musiklærere må undervise i folkeskolen, hvilket ikke tidligere var muligt, og derfor har Stefan
Moulvad henvendt sig til skolerne med en særlig appel.
- Jeg har sagt til skolelederne: Når vi nu henter yderst
kompetente musiklærere herud fra København, og de
er på skolen for eksempel i fire timer, kunne det så ikke
være en god ide, at vi brugte deres kompetencer i den
obligatoriske folkeskoleundervisning, når de ikke har
musikskoleelever? Nogle skoler har sagt ja tak og i dag er
der seks musikskolelærere, der er en del af den obligatoriske musikskoleundervisning. Skolelederne synes, det er
vidunderligt, siger Stefan Moulvad.
Han understreger samtidig, at det naturligvis også er en
udfordring for musikskolelærerne at skulle stå foran et
hold med 28 mere eller mindre motiverede elever, og derfor er det kun er de musikskolelærere, der ønsker at tage
udfordringen op, som har fået tilbuddet.
Overraskende statistik
Resultatet af samarbejdet med folkeskolerne i Lejre Kommune er, at 19 procent af børnene i Lejre kommune i
dag bliver undervist af musikskolens lærere. I tallet indgår
børnehaveklassebørnenes kompagnonundervisning, men
uanset hvordan man vender og drejer tallene, så går det
rigtig godt i Lejre. Flere af nabokommunerne ligger på
4-5 procent.
Et andet tal, som musikskolen er både overrasket over
og stolt af, finder man i den opgørelse, som viser, hvilke
fritidsaktiviteter børn og unge i Lejre Kommune mellem 0
og 24 år deltager i.
Musikskolen er med 23 procent den største fritidsaktivitet.
- Jeg var helt sikker på, at fodbold ville være en meget
større aktivitet, men den har kun fat i 18 procent, siger en
glad og forundret musikskoleleder.
Stefan Moulvad mener, at successen blandt andet handler
om, at Lejre er et attraktivt område at bosætte sig i, og
at der er en mange resursestærke familier i området, som
gerne sender deres børn til musikundervisning. Men samtidig er det veludbyggede samarbejde med folkeskolerne
funderet på en mangeårig ”god tone” mellem kommunens institutioner og blandt andre musikskolen.
- Vi har altid haft en tæt dialog med kommunens forvaltninger – i første omgang til kulturchefen men siden også
til skolechefen. Det er en væsentlig brik i forhold til at vi
er nået så langt, siger Stefan Moulvad. ■
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Skolechefen:
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Kompagnon-undervisning i børnehaveklasserne og soloundervisning
i skoletiden har skabt større opmærksomhed omkring musikken i
Lejre kommunes skoler.

Af Jakob Kehlet
Samarbejdet mellem Lejre Musikskole og folkeskolerne i
Lejre har levet op til de forventninger, leder af Center for
Skoletilbud i kommunen Helle Dydensborg havde.
- Jeg synes, at musikskolen skal være der, hvor børnene
tilbringer det meste af deres tid – nemlig på folkeskolerne, og jeg har stort set ikke fået andet end positive
tilbagemeldinger på samarbejdet. Især kompagnonundervisningen i børnehaveklasserne har fået meget anerkendelse blandt personalet i børnehaveklasserne, siger
Helle Dydensborg.
Hun er også tilfreds med den måde samarbejdet har
udviklet sig med Lejre Musikskole.
- Da rammerne for skolereformen var på plads, synes jeg
hurtigt, at musikskolen og Center for Skoletilbud så de
realistiske muligheder, siger hun.
I dag møder eleverne ofte musikskolens lærere på gangene, og når en elev rejser sig fra matematikundervisningen for at gå til soloundervisning i guitar med en af mu-
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Helle Dydensborg

sikskolens lærere, så har det en
effekt på klassekammeraterne,
vurderer Helle Dydensborg.
- Jeg synes, at både folkeskolerne og musikskolen har været
dygtige til at give musikundervisningen mere plads på
skolerne, og jeg er sikker på, at
det har en afsmittende virkning
på de børn, der ikke vokser op med musikken så tæt
inde på livet som andre, siger skolechefen.
Hun ser gerne, at samarbejdet med musikskolen breder
sig, så der også kommer flere initiativer på mellemtrinnet.
- Skolerne i Lejre ligger spredt over et stort område, og
jeg tror at musikskolen og folkeskolerne lige præcis på
mellemtrinnet vil kunne komme med tilbud, der vil samle
elever på tværs af skolerne – for eksempel i bandsammenhæng, siger Helle Dydensborg. ■
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”Det er lige
før, jeg heller
vil undervise
i folkeskolen”
Lone Darger Nielsen er rigtig glad
for at undervise børnehaveklasserne i Lejre Kommune, men en
væsentlig forudsætning er, at der
er en børnehhaveklasselærer som
kompagnon.

Lone Darger Nielsen

Af Jakob Kehlet
Der var nogle, der var noget rystede.
Sådan husker rytmiklærer og tillidsrepræsentant Lone
Darger Nielsen reaktionen hos kollegerne, da konsekvenserne af folkeskolereformen efterhånden dæmrede. Hvilken betydning ville reformen mon få for musikskolerne
som helhed og for arbejdstiden i særdeleshed?
Men forskrækkelsen blev afløst af forsigtig optimisme,
da musikskolens ledelse arrangerede en temadag, hvor
reformen blev gennemgået sætning for sætning, og hensigterne bag den blev diskuteret.
- Da skoleåret gik i gang i august 14, tænkte jeg: Fedt
at vi har fået det vi ønskede igennem, siger Lone Darger
Nielsen med henvisning til det samarbejde som musikskolen fik etableret med Center for Skoletilbud i Lejre
Kommune.
Hun refererer især til den aftale, som musikskolen fik lavet
med skolechefen, som betød, at der ikke skulle forhandles med hver enkelt skole.
Lone Darger Nielsen påtog sig opgaven at give kompagnonundervisning i børnehaveklasserne, og hun har ikke
fortrudt.
- Det er utrolig dejligt at opleve mangfoldigheden i børnehaveklasserne, og så er det helt fantastisk, at samarbejde
med en børnehaveklasselærer, der kender børnene og
kan sørge for, at der er ro på i klassen, så det ikke er min
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opgave både at undervise og skabe ro, siger Lone Darger
Nielsen, der antyder, at hun næsten får mere ud af, at undervise folkeskoleeleverne end på musikskolehold – hvis
der vel at mærke er to om undervisningen i folkeskolen.
Derfor er det afgørende for hende at undervise en hel
klasse sammen med en kompagnon fra børnehaveklassen frem for – som nogle gør – at dele klassen op og lade
musikskolelæreren tage den ene halvdel og børnehaveklasselæreren den anden.
Men det er ikke kun Lone Darger Nielsen, der får noget
ud af samarbejdet med børnehaveklasselæreren.
- Børnehaveklasselæreren får en masse viden om børnene
ved at sidde og observere de dynamikker, der opstår mellem eleverne, og ofte vil hun opleve, at selv de kulrede
børn har det sjovt og får noget med hjem fra rytmikundervisningen, siger hun.
Lone Darger Nielsen står også for morgensang for indskolingen en gang om ugen, og det har givet arrangementet
et løft, som skolen sætter pris på.
- Jeg ville ønske at kompagnonundervisningen kunne
bredes ud til også at foregå i 1. klasserne. Det ville virkelig
give værdi, men forudsætningen ville være, at det netop
foregik som kompagnonundervisning. Jeg synes, det er
en for stor udfordring at stå alene med 28 elever, siger
Lone Darger Nielsen. ■
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Det Klingende Museum

Zhang Beibei underviser to
elever i at spille på det kinesiske
klaver, Yangqin

DET KLINGENDE
MUSEUM
Af Kirsten
Brunbech
FOTO: LARS BAHL

I en fløj på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium bor Musikmuseet og Det
Klingende Museum, som ønsker at skabe gode musikoplevelser og læring for
skoleklasser. Eleverne bliver inviteret ind til et forløb over flere dage, hvor de ikke
bare ser udstillede musikinstrumenter - men også bliver undervist i, hvordan man
spiller på dem. Det gælder både eksotiske østasiatiske strengeinstrumenter og
hele det klassiske symfoniorkesters instrumentarium.
Underviserne er konservatoriestuderende; enten fra Danmark eller udvekslingsstuderende fra Kina.

MODUS besøger Det Klingende Museum en formiddag
sammen med 5.x fra Øster Farimagsgades Skole. De har
tidligere været på Musikmuseet og har oplevet en udstilling af gamle østasiatiske instrumenter. I dag skal fire
kinesiske studerende fra Central Conservatory of Music,
Beijing undervise dem i at spille på de klassiske kinesiske
strengeinstrumenter.
25 børn og deres lærer kommer ind i det lyse undervisningslokale og slår sig ned på de opstillede stole.
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Gennem store vinduer er der udsigt til tagterrassen i anden sals højde. Den ligner en frodig have med træer og
buske i alle efterårets farver.
Ulla & Ulla byder velkommen. Den ene Ulla repræsenterer Det Klingende Museum, og den anden repræsenterer Music Confucius Institute på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Hun spørger børnene, hvad de
tænker på, når de hører ordet ”Kina”.
”Nudler”, ”drager”, ”musik ved kinesisk nytår”, lyder de
nummer 6 • 2015 • modus

spredte svar. En dreng rækker hånden op og forklarer:
”Kineserne opfandt mange ting: Paraply, papir, krudt,
skrift. Kina er det land, hvor man har tænkt mest på,
hvad man kan lave af forskellige materialer”.
”Jeg tænker på en ninja!”, udbryder sidemanden.
Lynkinesisk
Ulla Payreen Lüders viser et kort over Kina og fortæller, at der bor 1,4 milliarder mennesker i det store land.
Hun peger på den nordlige del: ”I det nordlige er Den
Kinesiske Mur. Den blev brugt til beskyttelse mod fjender
udefra, men også som transportvej. I den tid, hvor vi var
barske vikinger her i landet, var kineserne meget kultiverede og skrev digte. Musikken blev brugt som underholdning for det fine herskab.
Da den berømte kinesiske filosof, Confucius, levede for
2.500 år siden, bestod Kina af mange små stater, der
bekrigede hinanden. Han mente, at for at få et mere
harmonisk samfund, måtte man være uddannet og kultiveret, hvilket blandt andet betød, at man skulle kunne
spille på et musikinstrument og kunne komponere”.
Hun præsenterer eleverne for tegninger af de fire forskellige strengeinstrumenter, som de i små grupper skal i
gang med at spille på – og fortæller, at der inde i hvert
øverum sidder en kinesisk pige, som skal undervise
dem. Men først må de lære at være så kultiverede,
at de kan sige ”goddag”, ”farvel”, og ”tak” på
pigernes sprog. De skal også kende navnene på instrumenterne: Guqin (en syvstrenget cither, der ligger på et træbord), Yangqin (et åbent klaver, hvor
man slår direkte på strengene med bambuspinde),
Pipa (der minder om en guitar) og Erhu (der minder
om en violin). Efter et lille lynkursus i kinesisk, bliver
eleverne delt i fire grupper, der går ind i hver sit
nyindrettede, lydisolerede øverum.
Musikmuseet
Længere nede ad gangen har Ulla
Hahn Ranmar sit kontor.
Hun er undervisnings- og
udviklingsansvarlig for Musikmuseets Skoletjeneste
og Det Klingende Museum,
der nu på andet år kører
kurser for skoleelever.
Men idéen opstod allerede
i 2002, fortæller hun. Dengang var det blandt andet
DR og konservatoriet, som
var en del af projektet, ”Det
Klingende Museum” - hvor
skoleelever kommer ind og prøver de klassiske symfoniorkester-instrumenter. Det startede
som et pilotprojekt, og så
modus • nummer 6 • 2015

søgte man penge til at få finansieret det. For i det gamle
museum havde man ikke rammerne til at lave denne
form for gruppeundervisning.
Det tidligere ”Musikmekanisk Museum” blev derfor lukket ned i en periode og siden flyttet til konservatoriet,
hvor der blev indrettet udstillingsafdeling på tredje sal og
undervisningsafdeling på anden sal.
Det klassiske spor
”Vi er gået i samarbejde med konservatoriet omkring
den klassiske del. Så skoleeleverne er inde at møde
konservatoriestuderende. Det er en del af de studerendes
entreprenørskabskurser i musikformidling. Sammen med
deres lærer, Kirsten Juhl Seidenfaden, kommer de studerende herover og gennemfører kurser for skoleelever. Og
vi samarbejder med Copenhagen Phil, som også sidder
her i huset.
Når eleverne har været i Det klingende Museum med
det klassiske instrumentarium, kommer de op i udstillingen, hvor de kan se udviklingen for de enkelte
instrumenter. Og til slut kommer de til en koncert med
Copenhagen Phil nede i koncertsalen. Det handler om
at få de fantastiske parter, der er i huset, til
at samarbejde – og det er vi rigtig glade
for, at vi er nået til.
Det har taget tid at finde det rigtige
ståsted. Men nu har det kørt i næsten
to år”, fortæller Ulla Hahn Ranmar
med begejstring.
”Vi oplever, at det gør noget ved børnene at komme her og møde en ung
musiker, få lov at prøve instrumentet - 8

Ulla Payreen Lüders viser tegning
af den kinesike lut, Pipa
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Det Klingende Museum

rende her til og giver koncerter rundt om i Danmark på
deres lands traditionelle klassiske instrumenter. Og de
kinesiske studerende indgår også i samarbejdet med Det
Klingende Museum.
I dag er det fire kinesere, der skal undervise de danske skoleelever. Klassen bliver delt i små grupper, der
kommer rundt og får tyve minutters undervisning i fire
forskellige øverum.
Erhu – den
kinesiske violin
Inde i et æstetisk smukt, ovalt rum, beklædt med smalle
vertikale trælameller, sidder en gruppe skoleelever og lytter til Huang Lin, der præsenterer sit instrument for dem.
Det har to strenge og er beklædt med slangeskind på
klangkassen, hvilket giver en sækkepibe-lignende nasal
lyd. Hun fortæller på engelsk, at Erhu er det mest kendte
strengeinstrument i Kina. Først spiller hun en dansk
folkemelodi (Marken er mejet) og derefter en traditionel
kinesisk melodi i det pentatone klangunivers. Så siger
hun, ”You can try now”, og alle elever får et instrument
i hånden og en anvisning på,
hvordan de skal stryge buen for
at frembringe lyd. De er dybt
koncentrerede og overraskede over, hvor svært det er
at fravriste instrumentet en
smuk tone.

8 og siden koble den taktile oplevelse sammen med, at de
kommer i instrumentudstillingen og ser de historiske instrumenter – og til slut kommer ind at høre en koncert”.
”Børnene bliver helt euforiske, når de får lov at prøve
instrumenterne.
Og jeg oplevede en klasse, der løftede armene og
udbrød: ”Yeah, hvor fedt”, da de til en efterfølgende
koncert hørte symfoniorkesteret, og slagtøjsspilleren tog
bækkenerne og slog dem sammen omme bag ved orkesteret (hvilket de normalt aldrig lægger mærke til).
Det var jo fordi, de selv havde stået og prøvet – og fundet ud af, at det er enormt svært at ramme rigtigt. Det,
at de har haft instrumentet i hænderne, gør, at de får en
helt anden lytteoplevelse, når de sidder til koncerten.
Og vi fanger også nogen, der bliver interesserede, når de
får en fornemmelse af, hvad paletten af muligheder er;
hvis jeg skal spille et instrument, så bliver det ikke nødvendigvis klaver, der er også andre muligheder”.
Det traditionelle spor
Music Confucius Institute er en del af konservatoriet
og har et tæt samarbejde med musikkonservatoriet i
Beijing. Hvert år kommer kinesiske udvekslingsstude-
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Guqin – den kinesiske
cither
I et andet lydisoleret
øverum er Sun Kangni
i gang med at vise en
gruppe elever sit
instrument; den
syvstrengede
Guqin. Med
stor entusiasme siger hun
til børnene: ”I am very
proud that I can play
this instrument. It has
the history of 2.000
years. It is very quiet
and peaceful, and it
looks like a body”.
Hun viser, at instrumentet har hår, hoved
og krop. Det ligger på
et specialkonstrueret 8
Huang Lin spiller
Erhu for eleverne
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

NYHED

NYHED

Christian Uhrskov

50 DANSKE FILMOG TV-TEMAER

LÆR AT SPILLE SPANSK
GUITAR

Vejl. pris kr. 199,00

Vejl. pris kr. 299,00

For første gang nogensinde udgives en lang række af de
største danske film- og tv-temaer fra de seneste 50 år i
becifrede klaverarrangementer.

Grundlaget for alt guitarspil samlet i én bog med masser
af supplerende materiale på nettet.
Den ‘spanske’ guitar eller den ‘klassiske’ guitar er
betegnelsen for en akustisk guitar med nylonstrenge.
Det ‘klassiske’ henviser ikke nødvendigvis til noget
genremæssigt, for på en klassisk – eller spansk guitar
kan man spille i alle stilarter.

”En by i provinsen”, ”Sonja fra Saxogade”, ”Strisser på
Samsø”, ”Edderkoppen”, ”Rejseholdet”, ”Krøniken”, ”Borgen” og mange flere.

Finn Kornebæk
Spil klaver med Finn
BLUESHÆFTET
Vejl. pris kr. 149,00

I dette hæfte kan du hente inspiration til at spille
bluesklaver på egen hånd.
Repertoiret består af et par
håndfulde blues’er i stigende sværhedsgrad og med
fokus på centrale spilleteknikker og tricks - og så et par
af de populære klassikere.

Se mere p

å

webshop.e
w

h.dk

Vagn Nørgaard

MIDT I EN DRØM
12 arrangementer af rytmiske sange fra
SaNgbogEN 4
for blandet kor og rytmegruppe

Vagn Nørgaard
MIDT I EN DRØM
Vejl. pris kr. 179,00

WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

12 arrangementer af rytmiske
sange fra SANGBOGEN 4 for
blandet kor og rytmegruppe.

Det Klingende Museum

Ulla Payreen Lüders og Ulla
Hahn Ranmar foran 5.x fra Øster
Farimagsgades Skole

?

8 træbord, der opfanger og forstærker lyden, når hun slår
strengene an. Eleverne bliver opfordret til at lægge øret
mod bordet for at opleve den forstærkede lyd. ”Confucius is very famous in China. A great singer and excellent
player”, fortæller hun og spiller en kendt sang af ham
(orkideen).
Den pentatone sang klinger stille ud, og en af drengene
udbryder: ”It felt like being inside the instrument!”
Programmusik
Da alle elever har været rundt og prøve de fire forskellige
instrumenter, er der gået to timer, og det er tid at samles
og runde af. Kinesisk musik er ofte programmusik, hvilket vil sige, at det fortæller en historie, forklarer Ulla og
afspiller et stykke kinesisk musik, der handler om en hest,
der løber. Og historien afspejler sig tydeligt i musikkens
tempo og rytme.
”Hvilket af de instrumenter, I har prøvet i dag, ville I helst
have med hjem?”, spørger hun dem.
Efter håndsoprækningen at dømme ser det ud til, at alle
fire strengeinstrumenter er lige populære.
Børnene må dog nøjes med at tage oplevelserne med sig
hjem.
Det har været en oplevelsesrig formiddag og et spændende kulturmøde for eleverne, med hænderne helt
nede i de kinesiske instrumenter.
Som Confucius har udtrykt det:
”I hear and I forget. I see and I remember. I do and I
understand”. ■
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• M
 usic Confucius Institute ligger på Rosenørns
Allé 22, Frederiksberg.
• Instituttet blev etableret i 2012 som et samarbejde mellem
• C
 entral Conservatory of Music, Beijing og
• D
 et Kongelige Danske Musikkonservatorium,
København.
• Instituttets formål er at udbrede kendskabet
til den kinesiske musiktradition, fremme musikalsk og kulturel udveksling mellem Kina og
Danmark, samt skabe synergi mellem klassisk
vestlig musik og kinesisk musikkultur.
• P rojektansvarlig: Ulla Payreen Lüders, international koordinator og kinarådgiver.

Kinesiske violiner, Erhu

?

Musikmuseet er en del af Nationalmuseet og
ligger på Rosenørns Allé 22, Frederiksberg.
I museets særlige faciliteter i Det Klingende Museum kan elever i hands-on-workshops udforske
musikinstrumenters lyde og kreative potentialer.
Undervisnings- og udviklingsansvarlig: Ulla Hahn
Ranmar.
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To julenyheder fra Dansk Sang ...
Julesang i skolen – Julerier gennem 24 sange
... af Søren Bechmann
Bogen giver indsigt i nogle af vore kendte julesange og juletra-

En stald
i Betlehe
En stald i Betlehem

ditioner. Julesang i skolen kan bruges som et opslagsværk, hvor
materialet til hver sang kan læses og anvendes uafhængigt af de
andre sange. Som bonus følger krybbespillet: ’Lam og julefår’.
Bogen er til læreren: men målgruppen er elever fra 1.-6. klasse.
Alle sangene fremstår med noder med becifring samt en indledende præsentation, der henvender sig direkte til eleverne.
Herudover præsenteres hver sang med relevant baggrundsvi-

Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag © 2015

den for læreren samt en række tips til undervisningen. Mange af
sangene er forsynet med en overskuelig spillestemme, der egner
sig til keyboard, xylofon, klokkespil eller blokfløjte. Sangbogen
er først og fremmest relevant i musikundervisningen, men kan
i nogen grad også inddrages i dansk, historie, engelsk og tysk.
Herudover egner bogen sig til juletidens fællessang på skolen.
Sangbogen udsendes som nr. to i rækken af temasangbøger –
den første var ’Skolesang i 200 år’ (2014) og gav gennem 24
udvalgte sange et indblik i skolesangens udvikling.
Gennemillustreret bog.

Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag © 2015

B-1201. Kr. 192,- (240,-). ISBN 978-87-7612-960-6

En stald i Betlehem – Boysens musiktime 5
... af Anders Boysen
Let tilgængeligt krybbespil for førskole og indskoling og minikonfirmander og børnekor i kirken, som består af 5 elementer.
Når du bestiller lærervejledningen har du adgang til hele
materialet:
Lærervejledning med sangtekster, noder, arrangementer til blokfløjte, orff instrumentarium, trommer, bas. Pdf filer med instrumentpartiturer kan downloades. Benyt kodeord på sidste side.
Her kan du også se og høre hele fortællingen.
Teksten findes endvidere i stor format til brug på en computer.
Musikken findes med og uden sang.
Musikvideo indeholder fortælling, illustrationer, sang, musik og
store undertekster. Velegnet til klasse- og fællessamlinger i
førskole og indskoling.
Varighed 10 min.
B-IT-1198. Vejledning læreren (samlet pakke)
Kr. 320,- (400,-). ISBN 978-87-7612-957-6

www.dansksang.dk
master@dansksang.dk
Tlf. 97 12 94 52

Videndelingsdag

SØD MUSIK

E
N
R
E
L
O
K
S
PÅ FOLKE

Børn synger opera, møder talstærkt op til audition
på skolens musical og ved pludselig alt om trompeter. Det er den slags magi, der kan opstå, når
man sætter en folkeskolelærer og en musikskolelærer til at undervise sammen. I september 2015
var der videndelingsdag om projektet ”1+1=3” om
det gode og det svære ved at samarbejde.

Mere end 100 børn på folkeskoler i Sønderjylland har i løbet af
2014 og 2015 været så heldige
at have både en folkeskolelærer
og en musikskolelærer i nogle
af musiktimerne. Projektet
Af Kir Klysner,
”1+1=3”, som bl.a. er finansiefreelancejournalist
ret af Undervisningsministeriet,
har opsamlet erfaringer fra fire
teams af folkeskolelærere og musikpædagoger.
”Det her har været godt for eleverne, men det er så sandelig også professionsudvikling for begge undervisere,”
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fortæller Else Marie Okkels, som har været projektleder
og arbejder med udvikling og forskning på UC Syddanmark.
Et fælles tredje
I november 2014 startede parløb mellem i alt 16 lærere fra
folkeskoler og musikskoler i Haderslev, Sønderborg, Tønder
og Aabenraa. Hvert par underviste sammen i 18 timer to
dage i træk i november, februar og april 2015. Projektet er
nu afsluttet, og resultaterne blev fremlagt på videndelingsdagen den 25. september 2015 på Aabenraa Musikskole.
”Grundlæggende er det vigtigt at spørge, er det her overhovedet en god ide. Og ja, jeg mener, det er en fantastisk
ide at få musikpædagogernes kompetencer ind i folkeskolen. Og tanken er jo også, at det skal være et samarbejde, hvor man befrugter hinanden. Hvis man rækker
ud af sin egen profession og ind i den andens, så bliver
der et fælles tredje. Vi overvejede faktisk på et tidspunkt
at kalde projektet ”1+1=7”, men vi synes alligevel, det
var lidt voldsomt,” sagde projektlederen.
Det gode sammenspil
Resultaterne viser, at regnestykket i hvert fald ender i et
plus, hvis man får afklaret de fælles mål, rollefordelinnummer 6 • 2015 • modus

?

gen og får udarbejdet en undervisningsplan med en klar
tidsplan i fællesskab.
”Det har fungeret bedst, når folkeskolelæreren har været
klasserumsleder og har haft hovedansvaret for at styre tiden og gennemføre undervisningsplanen, og musiklæreren er trådt i karakter som musiker i første time sammen
med eleverne,” fortalte Else Marie Okkels.
Også lærerne fremlagde gode råd og faldgrubber på
videndelingsdagen.
”Man skal sørge for at etablere sammenspillet, så det
ikke bliver sådan at musikpædagogen bliver gøgler, og
folkeskolelæreren bliver politimand,” sagde Mikael Junker, musikskolelærer fra Tønder Musikskole.
De største udfordringer
”Den største udfordring er at forstå, hvad musiklæreren vil gøre om lidt,” har en af folkeskolelærerne sagt
i evalueringen, og tab af kontrol fremhæves
også af de andre folkeskolelærere som
en stor udfordring. Musikskolelærerne
fremhæver elevernes motivation og
det at skulle bruge tid på at minde
om regler og opførsel som den største
udfordring.
”Musikskolelæreren bør afkode reglerne i klassen og bruge dem fra
start, deltage når folkeskolelæreren underviser og løbende
bidrage med sit instrument,”
sagde Else Marie Okkels og
understregede samtidig, at
når det spidser til, er det
folkeskolelæreren, der skal på
banen.
”Folkeskolelæreren er meget
vant til at improvisere på det
pædagogisk-didaktiske plan,
mens musikerne er gode til
Else Marie Okkels
at improvisere i musikken.
Lad folkeskolelæreren tage
sig af f.eks. konfliktløsning.”
modus • nummer 6 • 2015

Kort om projektet ”1+1=3”
Otte musikskolelærere og otte folkeskolelærere
har i 2014 og 2015 kørt parløb om musikundervisningen i otte 3.-5. klasser i Haderslev,
Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Det er bl.a.
sket for at indsamle erfaringer om det tværprofessionelle samarbejde mellem folkeskolen og
musikskolen og udvikle undervisningsmaterialer.
En af konklusionerne lyder, at det med stor
sandsynlighed kvalificerer samarbejdet og undervisningen, hvis folkeskolelærer og musikskolelærer i højere grad arbejder bevidst udviklingsorienteret, lærer af hinanden og gensidigt giver
hinanden didaktisk og faglig sparring. Samtidig
er det centralt, at begge er aktive i undervisningen og understøtter hinanden. Projektet er
støttet af Undervisningsministeriet, Kunstfonden og Dansk Komponist Forening.

Kunst og æstetik
Men der er opstået meget sød musik i lokalerne på de
fire folkeskoler. Else Marie Okkels fremhævede f.eks., at
man får kunsten ind i undervisningen, men at man også
skal fokusere på at bruge den kunstneriske ressource
optimalt.
”Folkeskolelærerne kan en masse håndværk og ved meget
om undervisningsdidaktik, men kunstdimensionen og
æstetikken er der ikke meget fokus på læreruddannelsen. Det har musikpædagogerne med sig.”
Planlægning og initiativ
En anden dimension af samarbejdet, som også blev
berørt på videndelingsdagen, er koordineringen af
arbejdstid.
”Vores arbejdstid skal tilpasses. Hvis jeg har
undervisning til klokken 21.30, er det ikke
så smart at skulle møde kokken 7.30 på
skolen,” fortalte Marianne Müller Nielsen fra Sønderborg Musikskole.
”Det har ikke været svært at finde
musikskoler, der gerne ville være
med. Men vi håber, at projektet
gør, at folkeskolerne også har lyst
til at være initiativtagere,” fortalte
Edna Rasmussen, musikskoleleder i
Aabenraa Kommune og administrativ leder på projektet.
Resultaterne af projektet i form af en
rapport og guidelines til det gode samarbejde skal nu bredes ud på www.emu.dk
og www.materiaelplatformen.dk ■
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Læserbrev

MODUS
har modtaget:

Arkivfotos: Torben Mougaard

Vi er en gruppe musikere og musikundervisere der med
bekymring ser på de bebudede nedskæringer af integrationsydelsen til flygtninge her i Danmark.
Vi frygter, at disse nedskæringer kan komme til at betyde, at det vil være vanskeligt for flygtningefamilier at
få råd til børnenes fritidsaktiviteter, ikke mindst musikundervisning.
Vi henvendte os derfor til Dansk Flygtningehjælp, som
sammen med dagbladet Politiken har startet indsamlingen ”Uden fritid, ingen fremtid”. Denne indsamling skal
være med til at finansiere flygtningebørns fritidsaktiviteter. Fra den indsamlede pulje kan flygtningefamilier søge
om tilskud dækning af udgifterne til fx et medlemskab
af en fodboldklub. De beløb, der kan søges, er dog langt
fra tilstrækkelige til en relativt kostbar fritidsaktivitet som
musikundervisning.

Ikke mindst i betragtning af det integrationspotentiale
der er i musikundervisning mener vi, det er vigtigt at give
disse børn mulighed for også at gå på fx en musikskole.
Vi blev derfor enige med Dansk Flygtningehjælp om at
starte en sideløbende indsamling, hvor de indsamlede
beløb blev øremærket til musikundervisning.
Vi vil hermed opfordre alle musikere og musikundervisere
og alle andre som mener, at musikundervisning har en
rolle at spille i den helt afgørende integrationsproces,
der skal finde sted mellem danskere og flygtninge, til at
tegne sig for et månedligt sponsorat på fx kr. 50.-, eller
give et engangsbeløb.
Alle bidrag går ubeskåret til musikundervisning til børn
og unge af flygtningefamilier på den lave integrationsydelse og administreres af Dansk Flygtningehjælp.
Du kan indbetale dit bidrag til følgende kontonummer: 4183 101099 til ”Musikpuljen”.
For yderligere info om puljen kontakt Peter Whitta på
tlf. nr. 61 39 43 86.
Med venlige hilsner fra initiativgruppen ”Musik til alle”
som består af:
Christian Hougaard, Ellen Haakensen, Magrethe Fabricius,
Henrik Lilleholt Smidt og Peter Whitta.
PS: Gruppen ”Musik til alle” vil i fremtiden også stå for
en række initiativer, som sigter på at udforske mulighederne for integration gennem musik. ■
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Sæt ekstra ind på
pensionen i 2015
-og spar i skat

Udnyt dit fulde skattefradrag i
2015 ved at indbetale ekstra til din
pension inden årsskiftet. Udover
et skattefradrag her og nu, kan
du senere nyde godt af en større
pension. Læs hvordan du gør
på sampension.dk/fradrag eller
kontakt os på telefon 77 33 18 77.
Læs mere på sampension.dk

Sangkraftcentre

Musik på
kryds og tværs
Af Lise Grankvist
Larsen

I Danmark findes 10 sangkraftcentre, der arbejder for at
skabe samarbejder mellem bl.a. skole, musikskole og professionelle ensembler. Det er et arbejde, der bærer frugt!

Efter ’Åben Skole’ blev indført, er det blevet en fast del
af både skoler og musikskolers hverdag, at skulle række
ud mod forskellige samarbejdspartnere. Det er en opgave, der kræver træning og tilvænning, så både lærerkræfter og elever får det bedst tænkelige resultat.
Da sangkraftcentrene startede for ca. 3 år siden, var det
med det formål at skabe gode sangmiljøer i hele landet og give de bærende kræfter et netværk, hvormed
de kunne opnå sparring og fællesskab om den fælles
sag. Det har især vist sig, at samarbejdet med folke- og

musikskolen har været et af de vigtigste elementer i hele
udbredelsen om sang og kor.
Med årene er sangkraftcentrene og musikskolerne blevet
gode til at arbejde sammen, idet de har formaliseret deres arbejde og lavet samarbejdsaftaler, der styrker begge
institutioner og holder på de gode lærekræfter.
Musik i Børnehøjde
I Assens Sangkraftcenter har de startet projektet ’Musik i Børnehøjde’, der er et samarbejde mellem Assens

?
Drenge og piger fra elitekor og
børn fra spirekor og korskoler
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Sangkraftcentre i Danmark:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S angKraft Nord
T hy Sangskole
D
 en Jyske Sangskole
S angkraft Aarhus
H
 aderslev Sangcenter
E sbjerg Sangkraftcenter
D
 et Sønderjyske Sangcenter, Sønderborg
D
 en fynske sangskole Faaborg – Midtfyn
A
 SK – Assens Sangkraftcenter
R
 oskilde Synger
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UNGE SYNGER KLASSISK
2016

Ballerup Musikskole afholder landsdækkende

KONKURRENCE

for unge sangere - 13 til 22 år
lørdag 16. januar 2016

kl. 9.30 - 17.00
BALTOPPEN, Baltorpvej 20, 2750 Ballerup

1.
1.
2.
2.

præmie
præmie
præmie
præmie

18-22
13-17
18-22
13-17

år
år
år
år

6.000 kr.
2.500 kr.
2.000 kr.
1.500 kr.

samt en speciel præmie til 2 sangere i udvikling

Dommerpanelet består af
Margrete Enevold og Tonny Landy
Tove Lønskov og Henriette Nederby

Tilmelding senest den 4. januar 2016
på www.ungesyngerklassisk.dk
hvor du kan læse mere om konkurrencen

Protektor

Du skal synge én dansk sang/romance og én udenlandsk lied/sang/arie på originalsproget
Der stilles akkompagnatør til rådighed
Alle deltagere får skriftlig udtalelse fra dommerne
Ditte Højgaard Andersen

Arrangementet er støttet økonomisk af Ballerup Kommunes Kultur- & Fritidsudvalg
Ballerup Musikskole, Gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, tlf. 4477 3222, musikskolen@balk.dk, www.ballerupmusikskole.dk

Sangkraftcentre
8 Musikskole, lokale skoler og Assens Sangkraftcenter.
Undervisningen er målrettet grundskolens 0.-2. klasse og
foregår i barnets egen skole i de skemalagte musiktimer,
hvormed niveauet inden for musikfaget understøttes og
højnes. Undervisningen foretages af både skolelæreren
og en musikpædagog, der sammen planlægger ud fra
’De Forenklede Fælles Mål’.
Ud over undervisning i musikkens byggeklodser som
puls, rytme, noder, musikalske termer osv. bliver skolerne
også opfordret til at starte spirekor.
Spirekoret er en ekstra time om ugen i et halvt år på 2.
klassetrin, som varetages af en lærer fra grundskolen og
en børnekor-pædagog fra Musikskolen. Fokus ligger på
en sund udvikling af barnestemmen, som er et naturligt
udtryksmiddel, der kan bruges både alene og i fællesskab
med andre.
Hvorfor samarbejde?
Hvorfor skal man overhovedet samarbejde, når der findes
masser af glimrende folkeskolelærere, der kan varetage
musikundervisningen? Et spørgsmål som mange skolelærere- og ledere måske vil stille sig selv. Svaret er enkelt,
for med et samarbejde med musikskolen får man en musikpædagog med i undervisningen, som skal samarbejde
med klassens egen musiklærer.
Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Forslag 2: Figurer med løftede arme

Musik Før Ni
Music with children
Instruktør: Rodrigo Fernandez
Dato: 29. januar kl. 16-19 og 30. januar
kl. 9.30 - 15.30
Sted: Århus
Målgruppe: Undervisere af børn mellem 6 og
10 år
Tilmeldingsfrist: 11. januar 2016
Rodrigo Fernandez bor i Tyskland og underviser
med baggrund i Orff-metoden.
Han er en meget inspirerende underviser, hvor
leg og musik smelter sammen.
Snyd ikke dig selv for en kursus-oplevelse, man
ikke får hver dag!
Læs mere om kurset og praktisk info på

www.musikforni.dk/kurser
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Musik i Børnehøjde i Assens Kommune
Foto Torben Mougaard

En musikpædagog har en lang og målrettet uddannelse
bag sig med særligt fokus på børns musikalske udvikling.
Dette kan bidrage både til den faste lærers faglige udvikling og samtidig give alle fordelene ved et samarbejde,
da man får en fast sparringspartner, som arbejder med
samme dagsorden som en selv.
Ud over dette projekt benytter flere af sangkraftcentrene sig også af sangkonsulenter, som de sender ud i
folkeskolen i længere forløb. Dette for at give den faste
lærer en mulighed for at få nye fifs og gode råd til deres
undervisning. Sangkonsulenterne kan både være musikskolelærere og eksterne sangere, som alle er i stand til at
sætte sig ind i folkeskolens hverdag.
I Aarhus får skolerne to gange om året muligheden for at
få besøg af en sangkonsulent i et forløb op mod en stor
koncert, hvor alle skolekorene mødes og synger sammen
med professionelle ensembler som Aarhus Jazz Orchestra
og Aarhus Symfoniorkester. Desuden medvirker byens
elitekor, så skolekorene får fornemmelsen af, hvordan et
øvet kor kan lyde.
Hvad er et sangkraftcenter?
Et sangkraftcenter er et sangmiljø, der er bygget op omkring to elitekor - et drengekor og et pigekor. Derudover
er det et initiativ, der er startet for at støtte de enkelte
kormiljøer ved at skabe et nationalt netværk.
Sangkraftcentrene arbejder med to perspektiver, som er
uløseligt forbundet. For det første udfører de en opgave i
forhold til breddeperspektivet, som især viser sig gennem forskellige projekter i folkeskolen. Dette sker både
på tværs af skoler og ved at etablere samarbejder mellem
skoler, musikskoler og eksterne musikere og sangere. Det
andet perspektiv er eliteperspektivet, som repræsenteres
gennem elitekorene, hvor de dygtigste sangere fortsætter deres vej mod en professionalisering.
Den helt bærende tankegang ved dette er, at elitekorene
ikke er noget uden breddeperspektivet. Samtidig er eliteperspektivet med til at inspirere til mere sang blandt børn
rundt omkring på skolerne.
Læs mere om sangkraftcentrene på www.sangenshus.dk
og find her dit nærmeste sangkraftcenter. ■
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Skandinavisk Orgelcentrum
Orglet der passer til alle - både børn og voksne

Det universelle klassiske orgel
Trinløs, elektrisk højdejustering
af klaviaturer og bænk!
Både klaviaturer og bænk
kan tilpasses børn fra 6 år!
Idèelt for konservatorier,
musikskoler og organister!

Med sin enestående hæve-/sænkefunktion af klaviaturerne er
Danhild VARIO særdeles velegnet til undervisningsbrug
VARIO giver optimale muligheder m.h.t. ergonomi, lyd og betjening!
* Højdejustérbare klaviaturer :…… justering på 26 cm, fra 66 til 92 cm
* Højdejustérbar orgelbænk:…….. justering på 29 cm, fra 49 til 78 cm
* Ventilfølsomt anslag på klaviaturer
* Pedalspil med følelse af mekanisk aktion
* Pedal-vægt kan justeres fra 1000 til 1500 gram
* LED-belysning til nodestativ og pedalspil
* Transposition op/ned i halvtonetrin
* Valg af temperamenter med 10 forskellige "ikke-ligesvævende"
* Finjustering af tonehøjde til brug for sammenspil med andre instrumenter
Da både bænk og klaviaturer
på Danhild Vario orglet kan
indstilles trinløst i en hvilken
som helst position, giver dette
orgel organisten de allerbedste
ergonomiske muligheder.

92 cm
højeste position

Med det nye specialudviklede
fuldtone lydgiversystem, opnås
en uovertruffen lyd, som er
smuk, levende og fyldig.

66 cm
laveste position

Kabinettet er som standard fremstillet i lys eg laminat; men kan også bygges
i mahogni, kirsebær, sort, hvidt og rødt eller andre træsorter mod merpris.
Pris: fra 69.000,- kr. ekskl. moms
Vi tilbyder også leasing-/lejeaftale

Se mere på vores hjemmeside eller prøv et VARIO i vores showroom.

Ribevej 38, 7100 Vejle, tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk
modus • nummer 6 • 2015
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Stillingsannoncer

HOLSTEBRO MUSIKSKOLE
SØGER NY LEDER
Vil du være en del af et af Danmarks mest dynamiske musikmiljøer, så er det nu du har chancen!
Se det fulde stillingsopslag på

www.holstebromusikskole.dk

Søger engagerede lærere til:
Akkordeon, 3 – 4 lektioner

Undervisningen finder sted på musikskolen i
Asnæs.
Sanglærer til Lyngby-Taarbæk
Musikskole pr. 1. februar 2016
Lyngby-Taarbæk Musikskole søger en rytmisk uddannet sanglærer til
undervisning i sang på alle niveauer samt kor på begynder- og mellemniveau.
17 lektioner om ugen.
Vi lægger vægt på at du:
● Har en relevant musikfaglig uddannelse på konservatorieniveau
● Har undervisningserfaring, gerne både med solo- og holdundervisning
● Er dynamisk og fleksibel og samarbejdsorienteret
● Er åben for at arbejde projektorienteret
● Er interesseret i at samarbejde med folkeskolen omkring Åben Skole
Ansøgningsfrist d. 4. januar 2016 kl. 12.
Se det fulde stillingsoplag og søg stillingen på: www.ltk.dk/ledige-stillinger
Læs mere om Lyngby-Taarbæk Musikskole på: www.lt-musikskole.dk

Småbørnsundervisning, 7- 8 lektioner

Undervisningen omfatter kompagnonundervisning i børnehaveklasser,
forældre/børn hold og samarbejde med
børnehaver og dagplejer. Den finder sted på
musikskolen i Asnæs og på kommunens
folkeskoler.
Ansøgningsfrist: 14. december
Se mere på: www.odsherredmusikskole.dk

Souschef søges til
Hvidovre Musikskole
En nyoprettet deltidsstilling som souschef ved Hvidovre Musikskole er ledig fra 1. februar 2016.
Stillingen er på tyve timer, men kan eventuelt udvides med en undervisningsdel.
Vores ideelle kandidat
• Er konservatorieuddannet eller tilsvarende – og måske
også seminarieuddannet
• Har enten ledererfaring, lederuddannelse eller projektlederuddannelse
• Er velorienteret indenfor folkeskolen, læreplaner og
faglige mål
• Er stærk i både skrift og tale – også gerne på fremmedsprog
• Kender til musikskoledrift og har erfaring med fondsansøgninger
• Har et godt netværk indenfor musikkens organisationer
• Har erfaringer med samarbejde mellem folkeskoler og
musikskole
• Har gennemslagskraft og gåpåmod overfor vanskelige
forhandlingsopgaver
• Har blik for musikskolers udvikling og nødvendighed
samt sans for tværfagligt samarbejde og koordinering
• Er god til at arbejde selvstændigt, men samtidig en
holdspiller

Arbejdsområder
• Samarbejde med kommunens ni folkeskoler – pædagogisk udvikling af undervisningstilbud
• Afsøgning af støttemuligheder indenfor private fonde og
statslige puljer
• Videreuddannelse af musikskolens lærere
• Deltagelse i relevante netværk, såsom DMKL, SAMUKU
og andre
• Koordinator på store og små koncertarrangementer
• Faglig sparring og deltagelse i personalemøder
Ansøgning på mail til peg@hvidovre.dk
Ansøgningsfrist 4. december 2015 kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt i uge 50.
Eventuelle spørgsmål vedr. stillingen kan henvendes til
musikskoleleder Per Egholm 50 84 39 49 eller 72 17 02 22
eller på nævnte mail.

Hvidovre Musikskole har ca. 1200 elever, 34 lærere og en administration med en leder og to sekretærer. Musikskolen har eget hus på
Kettegård Allé 2 i Hvidovre med ca. 20 undervisningslokaler. www.musikskolen.hvidovre.dk

22

nummer 6 • 2015 • modus

LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Jesper Christensen,
faglig konsulent, cand.jur.

Ny afskedigelsesprocedure på musikskoleområdet
De fleste på musikskoleområdet er i disse måneder primært
optaget af de nye arbejdsregler for musikskolelærere til ikrafttrædelse den 1. august 2016, hvorfor KL og FMM netop har
afholdt informationsmøder for musikskolernes lokale MEDudvalgsmedlemmer, tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantsuppleanter, ledere samt ansatte i de kommunale forvaltninger.
Derudover er afholdt TR-kurser for tillidsrepræsentanter og
suppleanter, og i december vil KL afholde dialogmøder for
lederne. DMpF vil naturligvis løbende informere om de nye
arbejdstidsregler, hvorfor det kan anbefales at følge med på
DMpF’s hjemmeside www.dmpf.dk.
KL og FMM har i forbindelse med overenskomstfornyelsen den
1. april 2015 imidlertid også aftalt nye procedurer ved afskedigelser for både musikskolelærere og – ledere. Da reglerne
er helt nye og ukendte på musikskoleområdet, skal vi herved
orientere herom.
Procedure
Regelsættet om afskedigelsesprocedurer fremgår af overenskomsterne for hhv. musikskolelærere- og ledere. Det indeholder
en række bestemmelser om underretning og forhandling af
afskedigelser med DMpF. For de tjenestemandsansatte ledere
gælder særlige regler.
Underretning
Når en ansat på musikskoleområdet modtager en meddelelse
om opsigelse, fremgår det af de nye regler, at der samtidig
med opsigelsen skal gives skriftlig meddelelse om opsigelsen
til DMpF. Meddelelse til DMpF skal som udgangspunkt afgives
samme dag som opsigelsen til den ansatte.
Meddelelsen skal konkret sendes digitalt til FMM c/o DMpF. Det
er således ikke tilstrækkeligt alene at orientere den lokale tillidsrepræsentant eller andre fagforeninger herom. Pligten til at
give meddelelse til FMM c/o DMpF gælder uden hensyn til, om
den ansatte er medlem af en fagforening.
Pligten til at orientere DMpF betyder, at der skal gives meddelelse om, at den ansatte er opsagt. Underretningen skal dog
indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for
vurderingen af opsigelsen er til stede. Samtidig skal meddelelsen indeholde oplysninger, der gør det muligt at identificere
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den ansatte. Sker orienteringen ved fremsendelse af kopi af opsigelsesskrivelsen, må der dog ikke gives oplysninger i strid med
tavshedspligten ved fortrolige oplysninger, som bl.a. fremgår af
forvaltningslovens § 27, jf. straffelovens § 152. Manglende eller
for sen underretning til DMpF kan medføre en bod.
Forhandling mv.
Hvis DMpF skønner, at opsigelsen ikke kan anses som rimeligt
begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan DMpF
kræve en forhandling med kommunen inden for en frist af 1
måned efter afsendelsen af meddelelsen om opsigelsen.
Hvis der ikke opnås enighed ved forhandlingen med kommunen, og den ansatte har været uafbrudt beskæftiget hos kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen
meddeles, kan sagen indbringes for et afskedigelsesnævn. Krav
om indbringelse for et afskedigelsesnævn skal fremsættes overfor kommunen inden 1 måned efter ovennævnte forhandling
med kommunen. Samtidig skal kopi sendes til KL.
Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges
af KL og 2 af FMM. Det sidste medlem – kaldet opmanden
- udpeger parterne som udgangspunkt i fællesskab efter henvendelse til Arbejdsretten. Afskedigelsesnævnet kan herefter
afhøre parter og vidner, og afgiver en kendelse. Hvis afskedigelsesnævnet ikke finder opsigelsen rimeligt begrundet i den
ansattes eller kommunens forhold, kan afskedigelsesnævnet
fastsætte en godtgørelse.
Kontakt DMpF allerede i partshøringsfasen
Inden DMpF får meddelelse om opsigelse skal den ansatte
dog have været partshørt jf. forvaltningslovens regler dvs. den
ansatte skal have mulighed for at komme med en udtalelse til
kommunens påtænkte beslutning om opsigelse. Da DMpF ikke
ser partshøringsskrivelsen anbefaler vi, at den ansatte selv retter
henvendelse til os i partshøringsfasen (altså inden meddelelse
om endelig opsigelse), hvis man ikke mener, at opsigelsen er
rimeligt begrundet. Grunden hertil er, at mulighederne for at
imødegå en opsigelse ofte kan være bedre tidligt i forløbet, dvs.
inden kommunen har meddelt den endelige opsigelse.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til DMpF’s
sekretariatet. ■
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INTEGRATION GENNEM MUSIK
Vil du være med til at sikre, at børn og unge blandt flygtningefamilier på den lave integrationsydelse
også har mulighed for at deltage i musikundervisning?
…Så bliv sponsor af Dansk Flygtningehjælps særlige musikpulje!

For yderligere information om puljen, kontakt
Peter Whitta på tlf. +45 61 39 43 86.

Du kan sponsorere i form af løbende månedlige
indbetalinger eller engangsbeløb.

Musikpuljen er et privat initiativ som sker i samarbejde med Dansk flygtningehjælps Fritidspulje.
For yderligere info. om Fritidspuljen, se vores site
fritidspuljen.flygtning.dk. Fritidspuljen kan kontaktes på fritidspuljen@drc.dk eller tlf.: 2611 0622.

Alle bidrag går ubeskåret til musikundervisning
til børn og unge af flygtningefamilier, der er ramt
af den lave integrationsydelse, der blev indført
den 1.september 2015.
Du kan indbetale dit bidrag til følgende kontonummer:
Reg.nr.4183 kontonr.101099 - skriv ”Musikpuljen”
på dit bidrag.

Musikalsk Grundkursus på
Sankt Annæ Gymnasium
4-årig integreret gymnasie/MGKuddannelse
Et undervisningstilbud til alle unge, der ønsker at forberede
sig til optagelse på en videregående musikuddannelse, kombineret
med de muligheder, en studentereksamen giver adgang til
Orienteringsmøde om MGK
mandag 18. januar 2016 kl.19.30
på Sankt Annæ Gymnasium

Optagelsesprøver afholdes i uge 6
8. - 12. februar 2016
Yderligere oplysninger:
www.sag.dk/mgk
Telefon 3614 0154 E-mail: mgk@sag.dk

MGK

Tilmeldingsfrist 1. februar 2016
Tilmelding på www.sag.dk/mgk

2

6
1
0

Dansk Musikpædagogisk Forening, Nørrebrogade 45 A 3. tv., 2200 København N

”Vi er i Dansk Flygtningehjælp meget begejstret for initiativet ”Musik for alle”, fordi deltagelse i musik
aktiviteter vil styrke det enkelte flygtningebarn og unges integration i det danske samfund – vi kan
derfor kun opfordre alle til at give et bidrag, så alle de flygtningebørn og unge, der gerne vil gå til musik
også kan få mulighed for det”
Lone Tinor-Centi, chef for Frivillignet, en del af Dansk Flygtningehjælp

