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På det kommunale område har Forhandlingsfællesskabet 
indgået et forlig, som sikrer reallønnen gennem generelle 
lønstigninger på 5,42 % over en treårig periode incl. 
forventet udmøntning fra reguleringsordningen. Den 
kommende overenskomst periode bliver således treårig 
og gælder for perioden 1. april 2015 - 31. marts 2018. 
Forhandlingsfællesskabet er endvidere kommet igen-
nem med udvidelse af faderens nuværende ret til 6 ugers 
forældreorlov, så faderen får ret til 7 ugers øremærket 
forældreorlov med løn. Hertil kommer en mindre forhø-
jelse af indbetalingen til ATP.

Af væsentlig betydning for gennemførelsen de specielle 
forhandlinger på de enkelte overenskomstområder, har 
det været, at Forhandlingsfællesskabet og KL afsatte en 
ramme på 0,4 % af lønsummen til disse forhandlinger. 
Særligt på grund af reallønssikringen må det generelle 
forlig betegnes som ganske fornuftigt og lige efter bogen.

Derimod er det forlig, som FMM og KL har indgået 
på musikskoleområdet, af historisk karakter, idet der 
er aftalt en ændring af hele grundlaget for musiksko-
lelærernes løn- og ansættelsesvilkår. KL har gennem 
hele forløbet fastholdt, at musikskolelærerne skal have 
en arbejdstid på 1924 klokketimer og at alle centrale 
bindinger på arbejdstiden skal bortfalde. FMM har på sin 
side fastholdt, at det kræver, at der indføres værnsregler 
i forhold til skæve arbejdstider og rejseaktiviteter. Enden 
på det blev, at parterne imødekom hinanden. Ydermere 
har parterne lavet et såkaldt sidepapir, som beskriver en 
fælles forståelse for de principper, der ligger til grund for 
udmøntningen af den nye arbejdstidsaftale. Af mindre 

væsentlig betydning er, at man har aftalt, at musiksko-
lelærerne fremover kan afholde hele den 6. ferieuge på 
tilsvarende vilkår som på det øvrige kommunale arbejds-
marked.

Hele forliget med følgebreve og detaljeret informati-
onsmateriale er udsendt til DMpF´s medlemsgrupper på 
musikskoleområdet. I skrivende stund må vi, med den 
nødvendige respekt for den igangværende demokratiske 
proces med urafstemninger på de enkelte overenskom-
stområder, afvente, at Forhandlingsfællesskabet giver en 
samlet tilbagemelding på Forhandlingsfællesskabets og 
Forhandlingsfællesskabets organisationers stillingtagen til 
både forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og 
forlig på de enkelte organisationsområder. 

Hvis og når forligene er godkendt, påbegyndes arbejdet 
frem mod ikrafttrædelsen af den nye arbejdstidsaftale pr. 
1. august 2016. Første skridt på vejen bliver renskrivnin-
gen af de nye overenskomster med tilhørende generelle 
aftaler. Næste skridt bliver information på alle planer. 
Hver en sten skal vendes, og alle spørgsmål, store som 
små, skal belyses. Der skal afholdes medlemsmøder, til-
lidsrepræsentanter og ledere skal have mulighed for at 
blive klædt ordentligt på, KL og FMM laver fælles infor-
mationsmøder. DMpF deltager naturligvis gerne i lokale 
informationsmøder på de enkelte musikskoler og i andre 
sammenhænge. Kort sagt skal alle kræfter sættes ind 
på, at vi kan komme bedst muligt fra start med den nye 
arbejdstidsaftale og målet må være, at ingen skal opleve 
at ”komme i klemme” ved overgangen til de nye løn- og 
ansættelsesvilkår på musikskoleområdet. ■

Leder Ole Helby

Overenskomstforlig 

2015
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Hvordan skal musikskolerne se ud 
i fremtiden?
Statens Kunstfonds Projektstøtteud-
valg for Musik har drøftet musiksko-
lernes rolle og er kommet med en 
række anbefalinger inden for seks 
områder:
1. Musikskolen og folkeskolen
2. Musikskolen og omverdenen
3. Musikskolens læringsmiljøer
4. Musikskolen og tilgængelighed 
5. Musikskoleloven og ressourcer
6. Musik og teknologi

MODUS:
Nu har Projektstøtteudvalget for Musik siddet 
i et års tid, I har foretaget en hoveduddeling 
– og nu kommer så ”De 6 anbefalinger”; 
Musikskolernes rolle i Danmark, om fremti-
dens musikundervisning.
Hvem har ”bestilt” anbefalingerne - kul-
turministeren?
Og: Hvad er det overordnede formål?

Bente Dahl:
”Det er ikke bestilt arbejde – kultur-
ministeren kan ikke bestille noget 

Interview

Projektstøtteudvalget for Musik uddeler tilskud til aktivi-
teter, der fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik 
i udlandet, bl.a. koncertvirksomhed, rytmiske spillesteder, 
orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed, amatør-
musik, musikundervisning, efteruddannelse og interna-
tionale aktiviteter.

23 millioner!
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har 
afsluttet sin første hoveduddeling til dansk musikliv.  
700 ansøgninger er blevet behandlet og 23 millioner 
kroner fordelt til dansk musikliv af Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg i den årlige hoveduddeling for 2015. 
I uddelingen har udvalget haft særligt fokus på nye sam-
arbejder mellem musikskoler og folkeskoler og har afsat 
en ekstra hel million kr. til at bakke op om samarbejde, 
der udspringer af folkeskolereformen.

De 23 millioner kroner er en mindre del af de samlede 
midler til musikformål, som i øvrigt tildeles en række af 
musiklivets institutioner, ensembler og festivaler samt 
musikdramatik og internationale indsatser.

Udvalget fordeler i alt 213 mio. kr. om året til det danske 
musikliv i form af de generelle midler til musikformål, 
midlerne til de rytmiske spillesteder og midler til de musi-
kalske grundkurser.

Interview med 
Bente Dahl

MODUS har talt med formanden for Kunststyrelsens 
Projektstøtteudvalg for Musik, Bente Dahl, i anledning af 
udvalgets notat med anbefalinger: ”Musikskolernes rolle i 
Danmark”.

Af Dan Johnsen
  

FOTO: KIA HARTELIUS
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hos os! På udvalgets allerførste 
møde foretog vi prioritering 

af, hvad vi ville tage fat på 
– der er jo en meget stor 
vifte af vigtige sager i 
musiklivet. Vi lagde os 
fast på børn & unge 
som en hovedprioritet. 

Ligeledes ville vi vægte 
mangfoldighed, og vi 

besluttede også at foku-
sere på det nordiske og 

det internationale arbejde. 
Det var nogle af de ”pej-

lemærker” vi udstak, og 
som vi nu arbejder videre 

med.

Lad mig starte med børn og unge: Hvordan kan man 
øge tilgængeligheden og forbedre mulighederne for, at 
børn og unge nemmere kan komme til at udøve musik 
– på alle mulige planer? Altså give muligheder for, at 
mange flere børn kan få chancen for selv at foretage sig 
noget med musikken; både at synge og spille selv. Det 
er overskriften: at børn og unge skal kunne komme til at 
beskæftige sig med musik. 
Og så er det jo meget nærliggende at tænke på musik-
skolerne – blandt andet…

Vi har tænkt i meget brede børn- og ungestrategier og 
ønsker at skabe rum for, at børn selv kan musicere. I min 
tid som musikskoleleder havde vi for eksempel et system 
med ”band-doktor”: nogle børn satte sig sammen for at 
spille, og havde de brug for hjælp, kunne de kontakte en 
lærer. Det er selvfølgelig en kendt model, og der findes et 
væld af lignende muligheder for at øge tilgængeligheden. 
Derfor har vi sat os i tænkeboks med de emner – og der 
sidder vi sådan set stadigvæk!
Anbefalingerne er ikke færdigt arbejde, men starten på 
en proces.

Vi går videre med at tænke tanker, få idéer og gå i dialog 
med alle, som ønsker at tale med os om problemstillin-
gerne og vil være med til at løfte opgaverne.

Jeg behøver vist ikke at komme med en lang historisk 
redegørelse til MODUS´ læsere, eftersom de fleste nok 
har fulgt med i de sidste mange års debat om musikun-
dervisning, både på musik- og kulturskoleområdet og i 
folkeskolen – det har jeg i hvert fald!

Fra 80´erne og frem har musikken i folkeskolen været 
inde i en utroligt kedelig udvikling.
Da jeg startede som musikskoleleder oplevede jeg mange 
meget fagligt dygtige folkeskolemusiklærere, men de 
blev efterhånden færre og færre…
Nu taler jeg generelt – der er naturligvis stadig gode 
eksempler, de er bare sjældne.
Jeg undrede mig, men da jeg studerede teoretisk pæda-
gogik på det, der dengang hed Danmarks Pædagogiske 
Universitet, fik jeg nogle forklaringer via lovgivningen: 
Alle de kunstrelaterede fag blev – som jeg ser det – 
degraderet til at være kreative/musiske fag. Dér mener 
jeg, at hele den nuværende misere startede. Der mangler 
en accept af at alle kunstrelaterede fag også er ”fag-
fag”; man skal kunne noget – ligesom en matematiker 
skal kunne sit fag. 8

FOTO: KIA HARTELIUS

Anbefalingerne er ikke ”færdigt arbejde”, 
men starten på en proces

1150332 Modus Marts 2015.indd   5 06/03/15   10.10

Cyan Magenta Yellow Black

_1HEZ7_1150332_Modus_marts_2015_210x280mm.pdf - 10:11:20 - March 6, 2015 - Page 5 of 24



 
6 nummer 2 • 2015 • modus  

8 Specielt musikken har jeg fulgt i alle årene, og med større 
og større undren set, hvad der skete på folkeskoleområ-
det – samtidigt med, at jeg har været en integreret del af 
musikskolebevægelsen siden 70´erne.

På musikskolefronten er der jo sket lige det modsatte; 
jeg synes, at vi har sejret over alle grænser, og det har 
glædet mig”.  

MODUS:
Helt overordnet må man desværre nok sige, at Projekt-
støtteudvalgets anbefalinger har efterladt store dele af 
musikskoleverdenen i en tilstand af forundring…
Det virker ikke som om udvalget tænker så meget på at 
musikskolerne skal have bedre vilkår? 
Det virker mere som om, udvalget ønsker forbedrede 
forhold i folkeskolen?
Eller er grunden, at den længere skoledag har ødelagt 
musikskole-skemaerne?

Bente Dahl:
”Det er ikke rigtigt forstået. Det, jeg oplevede som 
musikskoleleder i Vejen er, at vi sagtens kan have et godt 
samarbejde med folkeskolen, og det ønsker jeg etableret 
i alle landets kommuner. Et af mine forbilleder er faktisk 
den tid, jeg var i Vejen. Dengang var folkeskolen ikke 
forpligtet på samarbejde med musikskolen. Musikskolen 
skulle samarbejde med folkeskolen, men forpligtelsen var 
ikke gensidig – det er den nu!
I Vejen arbejdede alle musikskoler og folkeskoler sam-
men, forpligtede eller ej. Vi gjorde det bare!

Det synes jeg er helt afgørende ved skolereformen; at 
folkeskolen nu er forpligtet til samarbejde – ikke blot 
med musikskolen men også foreningslivet og det øvrige 
omgivende samfund. Selvfølgelig vil der være et par år, 
hvor de enkelte folkeskoler står lidt famlende og prøver 
nogle ting af, men det afgørende er, at de nu er forplig-
tet til samarbejde – det var de ikke før!
Jeg har da oplevet at gå forgæves til et folkeskolemiljø, 
der havde nok at gøre med deres egne aktiviteter, selvom 
jeg nok mente at vide lidt mere om musik…

For at komme tilbage til Vejen: Alle folkeskolerne havde 
fagligt dygtige musiklærere, og de ”ville gerne” musik-
skolen, så vi fik nogle fantastiske ting op og stå i kom-
munen i de ti år – sammen. Sådan kan det blive alle 
vegne, på grund af de nye love”.

MODUS:
I musikskoleverdenen var der jo ret stor begejstring over 
den gensidige forpligtelse – men det viser sig nu, at der 

mange steder slet ikke er kommet gang i samarbejdet…
Musikskolerne har mange steder allerede udviklet glim-
rende samarbejdsprojekter med folkeskolen – længe 
inden folkeskolereformen - og naturligvis forsætter 
man arbejdet alle de steder, hvor man i forvejen har 
afprøvede projekter. Men skolerne har travlt med at 
implementere reformen; skolelederne er ”hængt op” 
og har ikke tid til at holde møder med musikskolernes 
repræsentanter.
Desuden er der jo hele problematikken om lokaler, den 
længere skoledag osv. osv.
Så vi har endnu ikke oplevet nogen særlig glæde ved 
”det gensidigt forpligtende samarbejde”.
For øvrigt er musikpædagogerne jo ikke helt klar til at gå 
ind i et stor-skala samarbejde; der skal vist igangsættes et 
temmelig stort efteruddannelsesprojekt?
Hvis samarbejdet med folkeskolen skal blive en succes, 
må der hurtigst muligt tilvejebringes midler til efterud-
dannelse af musikpædagogerne.

Bente Dahl:
”Man skal starte et sted, og jeg gik lige tre skridt tilbage, 
da jeg beskrev den ulykkelige udvikling der har været 
siden 70´erne.
Nu skal vi kick-starte en ny tilgængelighed for børns 
adgang til musik.

Jeg ser godt de problemstillinger du nævner – mange 
stede er folkeskolerne endnu ikke klædt på, og jeg vil 
også gerne sige, at både musikpædagoger og folkeskole-
lærere bør tilbydes MASSIV efteruddannelse – nu og her 
– for at kunne opfylde behovet for, at børn kan musicere.
Det er det, det handler om; at alle børn får adgang til 
musik”!

MODUS:
Men der er hverken tid eller penge til samarbejdet?
- der bør stilles tid & midler til rådighed for efteruddan-
nelsesprojektet!

Bente Dahl:
”Der skal tilføres området efteruddannelsesmidler! 
Desværre har jeg ikke mandat til at fremskaffe midlerne, 
men jeg har jo ret til at sige min mening!   
Der skal nye midler til. Pengene skal ikke komme fra 
musikskolernes eksisterende budgetter”.

MODUS:
Nej, musikskoleområdet skal jo ikke bruge statsmidler til 
afvikling af musiktimer i de kommunale folkeskoler? 

Bente Dahl:
”Vi er fuldstændigt enige: Det eksisterende statstilskud 
på de 85 millioner kr. skal også fremover bruges til kerne-
opgaver i musikskolerne”.

Interview
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MODUS:
Man kunne jo forhøje statstilskuddet til de oprindeligt 
foreslåede 25 %..!

Bente Dahl:
”Selvfølgelig. Ligesom det har været planlagt siden 1991. 
Det har jeg været talskvinde for i alle årene, og det er jeg 
stadigvæk!
Nu blander vi måske tingene lidt sammen, men det er 
svært at undgå; tingene kan ikke stå alene, når over-
skriften er som den er: Hvordan kan vi få kick-startet 
en udvikling, der fører til at alle børn skal kunne udøve 
musik””

MODUS: 
Projektstøtteudvalget for musik roser de danske musik-
skoler for at have gennemgået en … ”flot og bemærkel-
sesværdig udvikling gennem de sidste 50 år”… og for at 
være … ”en af de største kulturpolitiske successer i nyere 
tid”? 

Bente Dahl:
”Musikskolerne har jo virkelig udviklet sig formidabelt. 
Det er indiskutabelt – og det skal vi holde fast i. 
På trods af det, mener jeg at vi er i et ”vadested”, hvor 
musikskolerne for det første skal holde fast i det, de 
kan: undervise i musik på det højeste niveau, og for det 
andet: udvikle andre områder”.

MODUS:
Det er jeg meget glad for, at du siger!

Der er for tiden en trang til, at der skal undervises mere 
og mere på hold, for at få flere elever i gang – men vi 
ønsker ikke at afskaffe den kerneværdi, som den indivi-
duelle undervisning er.

Bente Dahl:
”Jeg gentager gerne, både her og alle mulige andre ste-
der, hvor jeg kommer rundt – for der er heldigvis mange, 
som gerne vil snakke om det her område: Den individu-
elle undervisning skal ikke afskaffes, men suppleres med 
mange andre tiltag”.

Hele denne snak viser at der var god grund til at komme 
med disse anbefalinger; der er så mange, som gerne vil 
tale med om alle aspekterne af musikundervisning, og 
der kommer mange gode idéer og tanker på bordet.
På den måde kan vi være katalysatorer for at få sat den 
udvikling i gang, som er helt nødvendig for at alle børn 
kan få lov til at spille og synge”!

MODUS: 
På trods af, at udvalget anerkender musikskolernes 
”enestående og bemærkelsesværdige succes”, ser I nogle 
svaghedstegn: 

• Faldende elevtal 
• Afgrænsning af brugergrupper
• Enstrenget fødekæde
• Velfærdsudfordringer
• Generelle ændringer af opfattelsen af læringsmiljø-

erne 8
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Bente Dahl: 
”For at svare på spørgsmålet om velfærdsudfordrin-
gerne, så handler det om, at de mest aktive kulturfor-
brugere findes blandt de mest ressourcestærke borgere.
Brugerne kommer i høj grad fra højtuddannede familier, 
og ‚ikke-brugere‘ kender kun i ringe grad tilbuddene. 
Musikskolernes pædagogiske opbygning, tilmeldings-
procedurer og pris kan afskære mange potentielle 
brugere.
Om de generelle ændringer af opfattelsen af lærings-
miljøer vil jeg sige, at det er afsindigt vigtigt, at musik-
skolerne holder fast i højkvalitetsundervisningen - men 
samtidigt skal musikskolerne noget mere. 
Nu.  

For mig er der ingen tvivl: Der skal være både 2- & 3-læ-
rersystemer, gratis sammenspil af alle typer, indskoling, 
”karusseller” og samarbejde med skoler, børnehaver og 
meget andet”. 

MODUS:
Musikskolernes udvidelsesmuligheder er stækket af, at 
mange musikskoler ikke hverken kan eller må udvide 
tilbuddene; ”det må ikke koste mere”.
Udviklingen er sat i stå af manglende bevillinger på trods 
af, at mange musikskoler fortsat har ventelister!
Tidens credo er, at der skal være mere aktivitet = flere 
elever for de samme midler! 
Bør der så ikke tilføres området flere midler, så flere bor-
gere kan få glæde af tilbuddet?

Bente Dahl: 
”Der er færre penge i kommunerne nu i forhold til tidli-
gere, så midlerne skal række længere.
Jeg så gerne, at man tænkte ”ud-af-boxen” lokalt – ud-
vikling uden midler – brug fantasien, samarbejdsrelatio-
ner og partnere.
Jeg tror såmænd ikke, at der i en overskuelig fremtid vil 
blive tilført flere penge – til noget som helst…!
Danmark er blevet fattigere de sidste ti år – men vi har 
flere penge nu end i 60´erne og 70´erne, så det er et 
spørgsmål om prioritering.

Vi skal både tænke, ”som vi plejer” – og samtidigt tænke 
nyt”!

MODUS:
I bemærker, at … ”flere konservatorier har åbnet for 
adgang til rytmiske musikuddannelser, hvor”… … ”hånd-
værksmæssige musikalske færdigheder ikke længere er 
formelle optagelseskriterier”. 
Er det en gavnlig udvikling?

Bente Dahl: 
”Man skal kunne et håndværk, men redskabet kan godt 
fx være computer. Man skal vide noget om de brikker, 
musikken består af, men jeg mener sagtens, du kan 
skabe musik uden at kunne noder; på en computer kan 
du sætte lydene sammen til det univers, du ønsker. Så 
jeg vil gerne brede kriterierne ud, men ikke gå på akkord 
med, at du skal have en faglighed”.

MODUS:
I skriver: ”I takt med musikskolernes udbredelse”… … ”er 
musikundervisningen i folkeskolen skrumpet”…
Men hele grundlaget for, at man i sin tid oprettede musik-
skolerne var vel netop en erkendelse af, at musikundervis-
ningen i folkeskolen skrantede – at der ikke blev uddannet 
nok med musik som linjefag?

Bente Dahl:
”Jojo, alle de nuværende musikskolerne er udsprunget 
af folkeskolen i 70`erne, hvor det store ryk blev skabt af 
mange aktive folkeskolemusiklærere, der udførte et fæ-
nomenalt stykke arbejde, som førte til, at mange musik-
skoler blev oprettet.
Og det er egentlig de blomstrende miljøer, jeg ønsker 
mig tilbage til – eller nogle lignende miljøer, hvor ingen 
børn kan undgå at møde musikken”.

MODUS:
Er det ikke der, det halter? Man sagde: ”Ok, I har åben-
bart nogle dygtige folk – så kan vi lægge musikunder-
visningen over i musikskolerne. Men man glemt bare at 
gøre musikskolerne store nok til at kunne rumme alle 
børnene, så en masse børn stort set ikke får musik?

Bente Dahl:
”Jeg ser det på en anden måde: Musikskolerne skal ikke 
overtage undervisningen; det skal være et samarbejde, 
og folkeskolen skal igen ”klædes på” rent fagligt til 
at kunne varetage opgaven – og så kan der blive part-
nerskaber mellem musikskoler, folkeskoler, spillesteder, 
teatre og alle mulige andre.

Jeg ser en mulighed for at hæve det faglige niveau, og 
igen; intentionen er at gøre musikken tilgængelig for alle 
børn”! 

Interview
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Det er det, det handler om; at alle børn  
får adgang til musikaktiviteter!
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Er du ansat på musikskoleområdet, har du 
pensionsordning i Sampension. Ordningen 
er mere end opsparing til din alderdom. 
Den skal også sikre dig og din familie øko-
nomisk, hvis du bliver alvorlig syg, mister 
din erhvervsevne eller dør.
 
Medlemmer med 3 i 1 Pension og 3 i 1 
Livspension har en gruppelivsforsikring  
ved kritisk sygdom. Bliver du ramt af visse 
kritiske sygdomme, får du 110.000 kr.  
skattefrit. Summen hjælper medlemmer  
i en svær situation, når du f.eks. har brug 
for supplement til sygedagpengene eller 
udgifter til behandling. Du behøver ikke 
være sygemeldt eller fratrådt for at få  
udbetalingen.
 
På sampension.dk kan du se listen over 
diagnoser dækket af forsikringen.  
Ønsker du at søge udbetaling på grund  
af sygdom, er du velkommen til at kontakte 
os på 77 55 69 60.

Læs mere på sampension.dk

Pensionen 
hjælper dig 
ved kritisk 
sygdom
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”De 6 anbefalinger”

1. Musikskolen og folkeskolen
”Udviklingen af musikskolerne fra 1970’erne og frem-
efter tog sit primære afsæt i folkeskolen. Den udvikling 
blev sat i gang af de mange engagerede musiklærere, 
som hver især repræsenterede et levende musikmiljø 
på folkeskolerne. 
I dag er musikskolerne den dominerende faktor inden 
for musikundervisning i stort set samtlige landets kom-
muner. Bagsiden af medaljen er desværre, at musik-
miljøerne på folkeskolerne lever et meget stille liv, hvis 
der overhovedet er et musikmiljø. 
Musikskolerne driver ofte et grundskoleforløb på 
folkeskolerne, men med den klare hensigt at motivere 
børnene til at spille et instrument, hvorefter undervis-
ningen flyttes til musikskolens egne lokaler.”

MODUS:
Udvalget skriver:
”Musikskolernes grundskoleforløb bliver derfor ikke en 
dynamo for udviklingen af et bæredygtigt musikmiljø på 
folkeskolerne”.
Har udvalget idéer til, hvordan det skulle kunne ske?

Bente Dahl:
”I samarbejde – dynamoen ligger i de muligheder, der er 
i lokalområdet, men man skal også have øjnene op for, at 
der kan laves musik på andre måder end ved at undervise 
i et instrument”.

Udvalget fortsætter:
”Et dynamisk musikmiljø i folkeskolen er ikke blot et 
aktiv i sig selv, men samtidig understøttende i forhold 
til folkeskolens øvrige fag – sprogtræning, matema-
tik, bevægelsesfag. Projektstøtteudvalget finder det 
derfor af stor betydning, at der sættes ind i forhold til 
at genskabe et aktivt og rigt musikmiljø på folkesko-
lerne. Dette kan i høj grad ske gennem et dynamisk 
samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen.
Anbefaling: Som det også er udtrykt i folkeskolere-
formen, skal samarbejdet mellem folkeskole og mu-
sikskole styrkes. Der skal skabes større sammenhæng 
mellem musiktilbuddene i skoletiden og efter skoleti-
den. Der skal f.eks. dannes kor, orkestre og bands og 
andre musikalske initiativer på folkeskolerne. Det vil 
give folkeskolerne et levende musikmiljø med både 
social og musikalsk tiltrækningskraft, hvilket i øvrigt 
vil gavne breddemusikken, og altså understøtte dele 
af intentionen med folkeskolereformen”. 

MODUS:
Ønskes musikundervisningen ”tilbageført” til folkesko-
len?

Bente Dahl:
”Nej, men jeg så gerne en synergi mellem folkeskole og 
musikskole, så musikskolelærerne qua efteruddannelse 
kan få den viden og kunnen der skal til, for at være med 
til at løfte musikundervisningen i folkeskolen nu og her.
På længere sigt ser jeg for mig, at folkeskolens 
musiklærere skal have en anderledes uddannelse.

Der er to faser: 
Vi er nu nede ved et vendepunkt, hvor foruroligende få 
børn har adgang til at spille musik, derfor skal vi gøre 
noget akut – og det vi skal gøre nu, er at efteruddanne 
folkeskolelærerne i musik og efteruddanne musikskole-
lærerne i teoretisk pædagogik. 

På sigt – og når det drejer sig om ændringer i uddannel-
sessystemet taler vi om en horisont på 5 til 10 år – skal 
de lærerstuderendes professionshøjskoler indføre fag, 
hvor de bliver klædt på til at kunne få musikken til at 
blomstre i folkeskolen.

Vi skal også have konservatorierne med. Det vil være 
ønskværdigt, om konservatorierne både uddannede 
orkestermusikere og samtidig øgede formidlingen af, at 
kandidaterne i en eller anden grad kommer til at leve et 
liv som musikundervisere, samt gøre det mere attraktivt 
at se en fremtid som underviser i øjnene. 
Det har vi talt om i tyve år…
Konservatorierne må udvide deres fagudbud”.

2. Musikskolen og omverdenen
Udvalget skriver:
”Der findes musiktilbud ikke kun på musikskolerne, 
men også i ungdomsskoler, klubber, aftenskoler, 
garder, kirker, private skoler og hos selvstændige 
musikundervisere, ligesom udøvende musikere/en-
sembler m.fl. ses udvikle tilbud.”

MODUS:
Ikke et ondt ord om aktiviteterne i eksempelsvis ung-
domsskolerne – men man kan vel ikke sige, at de har den 
samme faglighed og ekspertise omkring musikundervis-
ning, som vi kan tilbyde i musikskolerne?
Desuden kan vi vel ikke bruge offentlige støttekroner på 
aftenskoler, kirker og private?

Bente Dahl:
”Her vil jeg gerne skelne mellem ”mesterlæren” - som vi 
skal beholde – og undervisning på tusind andre måder. 
Det kan være dans, det kan være slagtøj, det kan være at 
man skal blande kortene i konstellationer, som jeg ikke 

Interview
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engang har fantasi til at forestille mig, fordi det er noget, 
der opstår lokalt”.

MODUS:
I nævner kirker som mulige samarbejdsparter.
Rent bortset fra det missionerende aspekt opleves ”Baby-
salmesang” af enkelte kolleger som en utidig, gratis, 
”dumping”-konkurrence til musikskolernes småbørnsun-
dervisning.
Kirkerne har i øvrigt mig bekendt ikke henvendt sig til 
musikskolerne angående indgåelse af samarbejde…

Bente Dahl:
”For det første har jeg det glimrende med, at noget der 
foregår i en kirke er missionerende. Det synes jeg er helt 
ok. Når noget foregår i en kirkelig sammenhæng, bør 
man stå ved det. Fint med det. 
Man kan sige, at det konkurrenceforvridende ligger i, at 
kirkerne tilbyder undervisningen gratis, hvorimod de kom-
munale musikskoler skal have penge for samme ydelse.
Men hvis man ikke ønsker at komme i kirken fordi man 
er ”kirke-fremmed”, så skal man finde den samme un-
dervisningsform et andet sted.

Indtil videre har jeg det sådan, at ”jo mere, jo bedre”. 
Det mener jeg helt generelt; jo flere musikaktiviteter, der 
foregår, desto flere aktiviteter opstår.

Udvalget fortsætter:
”Ofte er der dog ikke særlig tæt samarbejde eller ko-
ordinering mellem de mange aktører, og visse aktører 
ser endda hinanden som konkurrenter. 
For både musiklivet og brugere, herunder børn og 
unge, ville det være en klar fordel og styrkelse af 
området, hvis der skete en højere grad af samarbejde 
og koordination.” 

MODUS:
Skulle musikskolerne være ”den samlende kraft” i sådant 
et tæt, koordineret samarbejde?

Bente Dahl:
”Ja, det kan jeg sagtens se for mig”.

Udvalget:
”Dertil kommer indsatser, hvor musikken i højere 
grad fungerer som driver for andre primær-opgaver, 
f.eks. integrationsprojekter, fællesskabsorienterede 
begivenheder og lignende - og hvor indsatsen vel at 
mærke rækker ud over musikområdet, går på tværs 
af de traditionelle forvaltningsstrukturer og kræver 
samarbejde omkring både vision, projektering, finan-
siering og dokumentation”. 
Anbefaling: Der skal oprettes kommunale koordi-

? CV Bente Dahl

Arbejde og uddannelser
2014-  Formand for Projektstøtteudvalget for 

Musik, Statens Kunstfond, medlem 
af bestyrelsen, Statens Kunstfond, 
Formand for Kulturfonden for Finland 
og Danmark.

  Aktiv i foreningsarbejde: Formand for 
oplysningsforbundet NETOP fra 2006 
- 2013. Forretningsudvalget i Forenin-
gen Norden fra 2008. Forretnings-
udvalget i Folkekirkens Ungdomskor 
2006 – 2014. Styrelsen for Nordisk 
Kulturfond til 2013.

2011-2013 Organist ved Rømø kirke.
2005-2011  Medlem af Folketinget for Radikale 

Venstre
1995-2005  Musikskoleleder ved Vejen kommu-

nale musikskole.
1981-1995  Musikskoleleder ved Løgumkloster 

Musikskole, underviser på musiksko-
ler, højskoler, folkeskoler og under 
folkeoplysningsloven, kordirigent, ar-
bejder med musik med fysisk-psykisk 
handicappede, kirkesanger, organist, 
foredragsholder, instruktør, koncertgi-
ver mm.

1981  Afsluttet uddannelse til statsprøvet 
musikpædagog fra Vestjysk Musikkon-
servatorium.

1974-1981  Studier ved Musikkonservatoriet i 
Esbjerg.

 
Kompetenceudvikling
1981-2005  Løbende opdatering og udvikling af 

faglig kunnen på kurser i ledelse, me-
sterkurser, kordirigentkurser, musikte-
rapeutkurser, kirkesangereksamen og 
studier til organist fra Løgumkloster 
Kirkemusikskole. 

 4 år på ”Den elektroniske musikskole”.
1998-2002  Cand. pæd. studier i musikæstetiske 

fag fra DPU.
2000-2005  Fagligt arbejde, medlem af lederudval-

get og pædagogisk udvalg i DMpF.
8
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nations-/udviklingsenheder og netværk, der sikrer 
samarbejde på musikområdet - for flere aktørers 
vedkommende gerne med fælles mission og målsæt-
ning. Med hensyntagen til de enkelte kommuners 
individuelle forhold, skal kortlægning, planlægning, 
koordination og udvikling varetages af en kommunal 
enhed, der indbefatter inddragelse af kultur-, børne-, 
unge- og socialforvaltningerne”.

MODUS:
Musik er ikke et redskabsfag, men har sin egen værdi!

Bente Dahl:
”Ja, det er rigtigt: musik er noget i sig selv”!

3. Musikskolens læringsmiljøer
”En stor del af musikskolens tilbud i dag er bygget 
op omkring et traditionelt forløb, der starter med 
rytmiktilbud til babyer, indskolingsforløb, instrument-
præsentation, færdighedstræning/soloundervisning 
med tilknyttede sammenspilstilbud osv., alt sammen 
med et implicit fokus på et ‚afkast‘ i form af ansø-
gere til MGK og konservatorier.” 

MODUS:
Og det er jo godt, ikke?

Bente Dahl:
”Jo, det er godt – vi vil bare have meget mere”!

”En større bredde i læringsmiljøerne på musikskolerne 
vil være ønskeligt, således at man i højere grad favner 
de mange forskellige musikalske genrer og tilgange 
til musikken, som samfundet rummer i dag. Eksem-
pler på det er rytmiske subkultur-genrer, folkemusik, 
improvisation, ny kompositionsmusik, musikdramatik, 
det selv at skabe/komponere musik, at indspille musik/
tonemester samt rap. 
Musikskolens formål er ikke kun at sikre en føde-
kæde til de videregående musikuddannelser, men 
at imødekomme alle børns og unges interesse for 
overhovedet at beskæftige sig med musik. 
I forlængelse heraf skal både lærerprofil-viften og læ-
ringsmiljøerne på musikskoleområdet udvikle sig og 
rumme faglige kompetencer, der supplerer de faglige 
kvaliteter og færdigheder, som i forvejen findes hos 
de konservatorieuddannede musikskolelærere”.
Anbefaling: Musikskolernes mål, fagvifte og tilbud 
bør udvikles, så de favner en bredere musikalsk virke-
lighed for børn og unge, uden at der bliver gået på 
kompromis med de musikfaglige kerneværdier.

4. Musikskolen og tilgængelighed (uddrag)
Anbefaling: ”Tilgængelighed er et vigtigt parameter 
for børn og unge, hvad angår fysisk nærhed til musik-
tilbuddene såvel som oplevelsen af relevans i et mere 
menneskeligt/socialt perspektiv. Disse parametre skal 
i spil i udviklingen af musikskolernes tilbud, sådan at 
ingen med lyst til musikudøvelse bliver udelukket fra 
deltagelse i musikskolens tilbud”.

5. Musikskoleloven og ressourcerne
”Musikskolerne i Danmark støttes med årligt 85 mio. 
kr. Denne støtte tildeles i form af en refusion bereg-
net i forhold til musikskolernes udgifter (leder- og 
lærerlønninger samt kørselsgodtgørelse). Elevbetalin-
gen må ikke overstige 33 pct. af bruttoudgiften + 25 
pct. til dækning af administrationsudgifter. 
Hvor musikloven giver mulighed for en refusions-
procent på op til 25 pct. af bruttoudgiften, rækker 
pengene i dag til en refusion på 13,3 pct. (2014-tal). 
Anbefaling: Projektstøtteudvalget finder det 
hensigtsmæssigt at analysere støttemodellen til 
musikskolerne og overveje alternative modeller for 
statstilskuddets anvendelse og udmøntning. En 
sådan model bør inddrage motivationsfaktorer for 
en fremtidig musikskoleudvikling, der kan styrke nye 
læringsmiljøer og indsatser, samtidig med at den 
musikfaglige kerneydelse og talentpleje bevares. Der 
må yderligere sikres et elevbetalingsniveau, der ikke 
lægger økonomiske hindringer i vejen for børn og 
unge med lyst til musikundervisning”.

MODUS
Vil udvalget udarbejde en eller anden form for analyse af 
musikskolernes kerneydelser, samarbejdsmuligheder og 
behov?

Bente Dahl:
”Ja, det kunne da godt være en opgave for os”.

MODUS:
Hvorfor skal der pilles ved bevillingerne netop nu, hvor 
kulturministeren har slået fast at statstilskuddet er 
”øremærket” og ubeskåret skal udbetales til musiksko-
lerne?
Der må i stedet findes nye midler til det fremtidige ar-
bejde (og nedsat elevbetaling!).

Interview
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Mange flere børn skal have mulighed  
for at beskæftige sig med musik!
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? Projektstøtteudvalget for 
Musik (2014-2017)

Projektstøtteudvalget uddeler tilskud til aktiviteter, 
der fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik 
i udlandet, bl.a. koncertvirksomhed, rytmiske 
spillesteder, orkestre, bands, kors og ensemblers 
virksomhed, amatørmusik, musikundervisning, 
efteruddannelse og internationale aktiviteter. 

Udvalgets medlemmer: 

Bente Dahl 
Formand 
Tidl. musikskoleleder, udpeget af 
kulturministeren

Asbjørn Keiding  
Musikskoleleder, udpeget af Statens 
Kunstfonds Repræsentantskab

Henrik Jansberg  
Musiker, udpeget af Statens 
Kunstfonds Repræsentantskab

Henrik Marstal  
Musiker, producer og forfatter, 
udpeget af kulturministeren

Maria Frej  
Musikproducent og programchef, 
udpeget af kulturministeren

Mikael Qvist Rørsted  
Musikhuschef, udpeget af Statens 
Kunstfonds Repræsentantskab

Niels Rønsholdt  
Komponist, udpeget af Statens 
Kunstfonds Repræsentantskab

Bente Dahl:
”Jeg siger det højt og lavt og alle vegne: Statstilskuddet 
skal blive i musikskolerne! Fordi musikskolerne har en 
ydelse, de skal have betaling for. Som eksempel kunne 
man nævne talentundervisning.
Vi har anbefalet, at man analyserer støttemodellen, og det 
kunne jo godt være i den form, du nævner. Det vil være 
rimeligt at ”brede det ud”; undersøge, hvad musikskoler-
nes kerneydelse er og hvad pengene skal bruges til”.

6. Musik og teknologi
”Hvad angår musikskolens ressourcesituation i øvrigt 
skal it-området også nævnes: Der er efterhånden 
udviklet en lang række redskaber og undervisnings-
materialer, som motiverer børn og unge til at arbejde 
kreativt med musikken. Udstyret understøtter bl.a. 
egen musikfrembringelse, herunder komposition/
sangskrivning, arrangement og musikproduktion. 
En række af de it-baserede undervisningsværktøjer 
understøtter samtidig læring på andre områder som 
f.eks. sprog. 
Derudover er der udviklet en række anbefalelses-
værdige værktøjer til dannelse af fælles netværk og 
samarbejdsfora for musikundervisere. 
Anbefaling: En investering i it-værktøjer er nødven-
dig for at sikre tidssvarende og relevante musiktilbud. 
Det drejer sig primært om software og licenser, men 
også computere og anden hardware til de elever, der 
ikke har ressourcer til selv at anskaffe sig udstyr”.

MODUS:
Generelt kan ”Musikskolernes rolle i fremtiden” godt fø-
les som en kritik af de eksisterende musikskoler; både for 
så vidt indhold, tilbud, genrer, undervisere, holdstørrelser 
samt åbning til det omgivende samfund – samtidigt med, 
at anbefalingerne nævner at ”musikskolernes mål bør 
udvikles uden at der bliver gået på kompromis med de 
musikfaglige kerneværdier”.
Har udvalget på et tidspunkt overvejet at tage musik-
skolelederne og musikskolelærerne med på råd under 
udarbejdelsen af de 6 anbefalinger?

Bente Dahl:
”Om et halvt til et helt års tid går vi videre med vores 
undersøgelse af området.
Vi starter garanteret med at invitere alle interessenter fra 
branchen til et fællesmøde for at få nogle bud på, hvad 
musikskolernes kerneydelse egentlig er, og hvordan vi 
kan argumentere for at bevare den”!
Vi vil invitere alle involverede i det område, vi arbejder 
med: DMpF, DAMUSA, DMKL, DMF og hvem vi i øvrigt 
kommer i tanke om. Hvis MODUS kommer i tanke om 
nogen, må I sige til. 
Vi opfordrer til debat, og vores udmelding er blot et 
startskud til en lang proces – en kick-start, om man vil”.

Læs hele notatet her:
http://www.kunst.dk/fileadmin/_kunst2011/user_upload/
Dokumenter/Musik/Rapporter/Musikskolernes_rolle_i_
Danmark.pdf ■
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Musikskole/Børnehave

”Kom indenfor…nu skal vi have musik…kom indenfor,” 
synger musikpædagogen Hanne Mørkenborg med lys 
stemme. Hun åbner døren til musikundervisningslokalet 
og lukker en gruppe børnehavebørn ind. Den lille flok 
femårige skal til musikalsk legestue hos Hanne. Sam-
men med deres to børnehavepædagoger sætter de sig 
i en rundkreds på gulvet. Når alle sidder på deres puder, 
starter Hanne Mørkenborg med en klappesang, hvor hun 
hilser alle børn en efter en. ”Goddag Sarah”, lyder det. 
”Goddag Jamey. Goddag Barat.” Børnene og deres to 
pædagoger klapper og synger flittigt med.  
 
Vi er i Ishøj, i musik- og bevægelsesbørnehaven Trækro-
nerne. Børnehaven bor under ét tag med Ishøj Kultur-
skole. I forvejen arbejder Kulturskolen tæt sammen med 
byens folkeskoler, men nu skal den også spille en central 
rolle i vuggestue- og børnehavebørns liv.  
 
”Vi behøver ikke fragte børnene til musikskolen. Det er 
smart med hensyn til logistikken og unikt i Danmark”, 
siger Helle Jensen, børnehaveleder i Trækronerne, med 
i alt 225 børn mellem 0 og 6 år. Institutionen består af 

tre huse, hvoraf et ligger i samme bygning som Kultur-
skolen og de øvrige to klods op af den. Indtil for få år 
siden husede bygningen kommunens gymnasium. Efter 
en gennemgribende renovering er her nu børnehavehus 
på den ene siden af den lange, lyse gang og Kulturskolen 
på den anden side. Her er 20 musikundervisningslokaler 
og en koncertsal med et Steinway flygel og plads til 200 
personer.
”Musik har mange ansigter. Det skal ikke bare handle 
om Hits for Kids. Det kan være alt fra rim og remser til 
opera og tyrkisk folkemusik. Igennem musik lærer børn 
at samarbejde, for eksempel når de synger sammen og 
når de skal lytte til hinanden. Musik er vigtigt også for 
koordination, koncentration, den sproglige udvikling og 
disciplinen, bare for at nævne nogle elementer, som vi 
også fremover skal tænke ind i vores pædagogik”, siger 
Helle Jensen. 
Hun understreger at samarbejdet om undervisning, fag 
og udvikling fortsat er under udbygning. Det var en poli-
tisk beslutning at skabe en musik- og bevægelsesbørne-
have, og det er knap et år siden, vuggestuen blev åbnet. 
Børnehaven åbnede dørene enkelte måneder forinden.  

Ishøj Kommune har åbnet en musik- og 
bevægelsesbørnehave, hvor musikken helt 
bevidst skal understøtte læreprocesser.

Af Petra Sjouwerman 
FOTO: TRÆKRONERNE BØRNEHAVE

Musik er det nye SPROG 
i Ishøj-børnehave
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”Vi arbejder på at opnå en synergieffekt mellem insti-
tutionen og Kulturskolen, men det kommer ikke over 
natten. Vi har mange tanker, der er mange muligheder 
og det har ført til lange drøftelser i personalestuen”, 
fortæller Helle Jensen. 
En ting er klar og tydelig, mener Poul Rosenbaum, Kul-
turskolens leder og professionel koncertpianist. Det skal 
handle om musikopdragelse i bred betydning.  
”Det er ikke formålet at finde en stor solist hvert 10. år. 
Hvis det sker, er det fint, men musik er først og frem-
mest et enestående læringsdomæne af blandt andet 
lyd, rytme, krop, aktivitet. Gennem musik udvikles sans 
for samarbejde, troen på egne muligheder for at lære 
og at blive bedre til noget samt evnen til at performe. 
Vores ambition er at skabe livskompetencer”, siger Poul 
Rosenbaum. 
Foreløbigt har Trækronernes børn en time musik med en 
musikpædagog og en time bevægelse med en bevæ-
gelsespædagog om ugen. Planen er at udbygge musik-
undervisningen hen ad vejen. ”Børnene kan komme på 
besøg, når musikskolebørnene er til orkesterøvelser, og 
omvendt kan musikskoleeleverne give koncert i børne-
haven. Det handler ikke kun om musik, men også om at 
blive bevæget. At blive beriget”, siger Helle Jensen.
Poul Rosenbaum tilføjer: ”Små børn har ingen filtre, for-
behold eller angst, som voksne har det. Før de får sprog, 
lærer de med hele kroppen. Det sidder meget mere fast 
dybt i kroppen og udviskes aldrig. Det giver muligheder 
for sund indlæring”,
Tilbage i undervisningslokalet sidder musikpædagog 
Hanne Mørkenborg bag klaveret og synger en sang 
om soldater. ”En, to, højre, venstre, sutsko”, marcherer 
børnene og deres pædagoger rundt i lokalet. Nu er de 
røvere, som skal liste stille igennem lokalet. Uden at sige 
noget skifter Hanne mellem en march fra Schubert til et 
langsomt stykke musik og helt naturlig skifter børnene 
i tempo og bevægelser. Og når soldaterne skal jagte rø-
verne, spiller hun et stykke CanCan musik fra Offenbach, 
og så begynder børnene at løbe. 
Musikundervisningen er først for nyligt gået i gang, men 
hun kan allerede se, at nogle børn, som i starten var me-
get generte, er ’tøet op’ og er meget mere med.  
 
Ifølge Hanne Mørkenborg har mange voksne en forvent-
ning om, at faget musik altid handler om at spille på et 
instrument.  
”Men instrumenter er bare en lille del af det. Når de 
fireårige får lov til at spille på claves, handler det især 
om at lære, at nu er det min tur, nu er det ikke min tur. 
Det handler om en musisk træning i bred forstand, hvor 
musik kan være et nyt sprog at kommunikere på”. 
 
En af udfordringerne har ifølge Hanne Mørkenborg 
været at formidle til børnehavepædagogerne, hvad hun 

forventer af dem, når de kommer med børnene til hen-
des musikalsk legestue.  
”Det har været vigtigt at forklare at de skal holde sig i 
baggrunden. De skal bare være med og ikke hjælpe bør-
nene, fordi de skal have lov til at være med i deres eget 
tempo og på deres måde. Børnene skal være opmærk-
somme på mig, musikken og ’beskederne’ jeg giver non-
verbalt. Pædagogernes baggrund og indgangsvinkel er 
anderledes end min. De bruger mange ord for at forklare 
tingene, og derfor er det naturligt at de tager den vane 
med sig ind til musikundervisningen. Jeg forventer at de 
siger så lidt som muligt for ikke at forstyrre undervisnin-
gen”, siger musikpædagogen.
”Når børnene har brug for lidt tid til at observere, er det 
ok. Jeg vil ikke tvinge dem til at skulle hoppe og klappe; 
jeg vil hellere invitere dem ind i legen. En dag var der en 
meget genert pige, som lige pludselig kom hen til mig og 
gav mig et kæmpe smækkys. Så tænker jeg: WOW!”, 
smiler Hanne Mørkenborg. ■

? Ishøj-modellen
 
Ishøj kommune ønsker at øge interessen for 
musik. Det er profilinstitutionen Trækronerne en 
start på. 
”Der var et behov for ekstra børnehavepladser 
i kommunen. Der var en ledig bygning, og så 
syntes vi, at vi skulle gribe chancen”, forklarer 
Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S), som er en af 
initiativtagerne bag musik- og bevægelsesbør-
nehaven.  
”Formålet er at skabe et eksperimentarium 
for børn, hvor de i en tidlig alder får mulighe-
den for at opleve, lære og udvikle sig. Det har 
en stor betydning for det sociale, fordi musik 
foregår i fællesskab. Man synger, leger og spiller 
sammen, det ligger i musikkens natur”, siger 
borgmesteren.  
 
”Vi har simpelthen meget respekt for Kultursko-
len i Ishøj, der laver et flot stykke arbejde med 
unge i byen,” siger Kulturskolens bestyrelsesfor-
mand Claus Mortensen. De fleste musikelever 
går til klaver, og vi vil derfor gerne udvide med 
andre instrumenter og lave en bredere musik-
skole.
Kommunen arbejder i øjeblik på også at skabe 
en musikklasse på den folkeskole, der ligger 
tættest på Kulturskolen. Meningen er, at man 
samler børn fra fem folkeskoler i én klasse, som 
fortsætter fra 1. til 10. klasse.
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Musikskoledage

Over 5000 børn og unge giver 
den MUSIKALSK GAS i Tivoli
Når de danske musikskoler over to dage indtager Tivoli i København er det 
samtidig startskuddet på Danmarks største landsdækkende event for talent-
fulde musikskoleelever. I år bliver der afviklet 222 koncerter fordelt på 12 
scener med 62 deltagende musikskoler. Man kan se frem til musikalske para-
der, tale ved Kulturministeren - og 50 elguitarister, som vil spille Deep Purple 
og Guns N' Roses. Musikskoledagene finder sted den 2. og 3. maj fra kl. 11.30  
i Tivoli. I år er det 26. gang arrangementet afvikles.

Alle musikgenrer er repræsenteret
Gæsterne kan år se frem til et spraglet og mangfoldigt 
program, som musikskoleeleverne vil præsentere for 
Havens gæster, forældre og alle de andre deltagere. Der 
vil være parader, hvor børn og unge er bevæbnet med 
trommer, blæsere og slagtøj. De vil til funky rytmer give 
den gas rundt om i Carstensens have, hvor kunstarterne 
blandes. Paraderne lørdag og søndag vil udover musikken 
bestå af af talentfulde gøglere, skuespillere og akrobater. 
 
Blandt årets højdepunkter bliver uden tvivl, når de profes-
sionelle guitarister Mika Vandborg og Søren Andersen 
søndag den 3. maj samler et kæmpeband med 50 elguita-
releverer. De skal sammen spille nogle af de mest kendte 
guitarriffs. Her bliver der bl.a. prøver på ”Smoke on the 
water” og ”Sweet Child of Mine”. Det skal nok blive sjovt 
og særdeles larmende på den seje måde.

Alle koncerterne finder sted på unikke placeringer i Tivoli; 
Steelbands & Brassbands foran H.C. Andersen Slottet, 
Bigbands på Plænen - og det tidligere ViseVersHus, som 
nu lyder navnet Biergarten, huser mindre ensembler.

Projektleder for Musikskoledage i Tivoli, Dan Johnsen, 
fortæller:
”Vi er meget stolte over den voksende succes, musikskole-
dagene har haft gennem mere end 25 år. Det er dage hvor 
de unge, og ikke mindst musiklærerne, glæder sig til at 
vise hvad man har øvet sig på. Anerkendelsen fra publi-
kum betyder vanvitttig meget for motivitationen; og det 
er sundt på egen krop at erfare, at øvelse skal der til. Der 
er ingen genveje når man står med sit instrument foran et 
veloplagt publikum”.

Musikskolepriser på Plænen
Lørdag kl. 16 på Plænen uddeler DAMUSA (Danmarks 
Musikskolesammenslutning) både en elevpris og en  
kommunepris. ■Kort om Musikskoledage

 
Musikskoledage er et selvstændigt projekt 
med sekretariat hos Musik & Ungdom, og er 
det eneste landsdækkende arrangement for 
musikskoleelever i Danmark. Musikskoledage i 
Tivoli støttes i år af: Det Obelske Familiefond, 
Frederiksberg Kommunes Musikudvalg, Jakob 
Gades Legat, Ole Kirk´s Fond, Toyota-Fonden, 
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Beckett-
Fonden, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, 
Nordea-fonden, Statens Kunstråds Musikudvalg, 
Gangstedfonden, Københavns Musikudvalg, I.F. 
Lemvig-Müllers Fond og Simon Spies Fonden.

Mere info: 
www.musikskoledageitivoli.dk og på Facebook

Musikskoledage i Tivoli 2015 i tal
 
•   Musikskoledagene afvikles for 26. gang i træk
•   12 scener i Tivoli
•   222 ensembler
•   Over 5.000 musikskoleelever 
•   62 musikskoler deltager
•   Deltagere i alderen 5-70 år
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Musikskoledage i Tivoli 
finder sted lørdag den 
2. og søndag den 3. 

maj 2015
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WILHELM HANSEN MUSIKFORLAG

SA N G B O G E N

Grand Prix-sangbogen
Vejl. pris kr. 299,00

Grand Prix-sangbogen indeholder mere 
end 90 sange fra dansk og europæisk 
Melodi Grand Prix i perioden 1956-2014.
Melodilinje med underlagt tekst. 

Janne Wind

PopSalmer
Nye melodier til 24 kendte 

og elskede salmetekster 
af B.S. Ingemann

Janne W
ind       PopSalm

er til tekster af B.S. Ingem
ann

WH32157
WILHELM

HANSEN 
MUSIKFORLAG

Komponist 
Janne Wind (f. 1973)

Uddannet sanger 
fra Rytmisk Musik-
konservatorium og 
Musikvidenskabeligt 
Institut v. Københavns 
Universitet og fl ittigt 
brugt workshopholder, 
korleder, solist og under-
viser i sang, kor og perfor-
mance i ind- og udland. 

Forfatter 
B.S. Ingemann 
(1789-1862)

Forfatter, lektor i dansk 
sprog og litteratur 
og romantikkens 
nationaldigter, især 
kendt og værdsat for 
sine lyriske uforglem-
melige salmer, der med 
barnlig lethed og magisk 
lysende sprog står centralt i 
vores kulturarv. 

Den danske salmetradition fortjener et alvorligt 
facelift . Teksterne skal nydes på ny og til tidsvaren-
de melodier og akkompagnement. Danskere i alle 
aldre skal få lyst til at pille Ingemann op af møl-
posen og mærke den store visdom, der fi ndes på 
vers. Det er en vigtig del af vores kulturelle DNA.

“ 
Uundværlige nye melodier, som løft er den tra-

ditionelle salmesang med nytænkte og virkelig smukke melodier. Meget anvendeligt og ‘second to none’ inden for nye salmemelodier. Intens, varm og energisk skøn musik.   
Stina, organist

“ 
... hold da fast, kirkerne kommer til at svinge, når Jannes melodier får indpas i koralbogen. 

Lone, kirkesanger

“ 
PopSalmer – JA TAK! Jeg går og nynner dem.  Jannes pop-gospel-melodier får teksten til at betyde mere.

Kirsten, workshopdeltager

“ 
Fantastisk at være med til nyfortolkningerne af de danske salmer. De gamle tekster får nyt liv. Man ser pludselig med friske øjne på ordene. 

Line, workshopdeltager

PopSalmer.dk Becifrede klaverarrangementer af rasmus kjærgaard med underlagt tekst, forklarende noter og masser af uddybende baggrundsmateriale.

Bonus  “Den signede dag” med tekst af N.F.S. Grundtvig

Vi kender dem fra skolen, højskolesangbogen og kirken. Salmerne, der tit var svære at synge med på. Poesien skrevet af de gamle mestre er uforgængelig, højtidelig og vigtig, og den rører, fl ytter og løft er, selv nu mere end 150 år eft er den blev skrevet.Med denne samling nykomponerede og dermed nyfortolkede klassikere er det øn-sket at sikre Ingemanns smukke, dybe og vedkommende tekster. 

Poesien skal oplives og være let at synge og relatere til.

Denne bog er ikke bare ny musik til 24 gamle tekster. I sin helhed ønsker vi, at bogen skal bidrage med musik, fortælling, baggrundsviden, historieundervisning, tilgæn-gelige anekdoter og forklaringer af svære eller gamle ord. Målet er, at det skal være nemt at udvide en gruppes repertoire og skabe fællesskab og sammenhængskraft . Håbet er, at netop denne bog skal være redskabet til det.

“ Så syng da, Danmark! Det får jeg virkelig lyst til at råbe ud i hele landet, så alle og enhver kan høre det, eft er at have læst og sunget denne bog. 
Nanne Mølhave, sognepræst

“ Vi tog melodierne til os her i huset, og de gamle tekster er igen blevet en del af elevernes bevidsthed. Janne har med sine nye swingende popmelodier skabt liv og stimuleret sangglæden for både elever, lærere og sikkert også de gamle tekstforfattere.
Torben Vind Rasmussen, høj- og efterskoleforstander

“ Jannes popsalmer er noget af det mest innovative inden for fællessang, jeg har oplevet. En tiltrængt fornyelse af den danske sangskat.
Tyge Mortensen, højskoleforstander

WH32157_cover.indd   1

22/10/14   12.33

Janne Wind

PopSalmer
Nye melodier til 
24 kendte og elskede 
salmetekster af
B.S. Ingemann 

Vejl. pris kr. 249,00

Denne bog er ikke bare ny musik til 24 gamle tekster. I sin helhed ønsker vi, at 
bogen skal bidrage med musik, fortælling, baggrundsviden, historieundervisning, 
tilgængelige anekdoter og forklaringer af svære eller gamle ord. Målet er, at 
det skal være nemt at udvide en gruppes repertoire og skabe fællesskab og 
sammenhængskraft. Håbet er, at netop denne bog skal være redskabet til det. 
Becifrede klaverarrangementer af Rasmus Kjærgaard med underlagt tekst, 
forklarende noter og masser af uddybende baggrundsmateriale.

Grethe Agatz

Grethes Sangbog
47 sange og lege 

– bog med cd

Vejl. pris kr. 149,00

47 af Grethe Agatz’ 
allerbedste sange og 

musiklege i becifrede 
klaverarrangementer 

med masser af forslag til 
lege, danse og aktiviteter. 
Cd vedlagt
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Grethe AgatzGrethes Sangbog

WH31738CD© og  P  2014 Edition Wilhelm Hansen AS

47 sange og lege
– inklusiv Ekkoleg, Tigerdans m.fl.

Grethe Agatz

Grethes Sangbog

Inkl. cd
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En sang på vejen 2
– Lær at synge i bilen

WH32134CD-1© og  P  2014 
Edition Wilhelm Hansen AS CD 1

Gitte Degn Calstrup | vokalMathias Grove Madsen | klaver

Gitte Degn Calstrup
En sang på vejen 2

Vejl. pris kr. 299,00

De to cd’er indholder 13 
sangøvelser for udligning 
af knæk/broer, støtte, intona-
tion, hurtighed, vibrato, højden 
og bunden af stemmen m.m., 
samt syv udvalgte trænings-
sange og et afspændingspro-
gram.
Øvelserne er udviklet til dig 
der har erfaring med sang-
teknik træning og hvis du er 
ny indenfor sangteknik, så 
anbefales det, at starte med 
begynderøvelserne fra 
EN SANG PÅ VEJEN 1 - sang 
og stemmetræning i bilen.
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Edition W
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CD 1
Gitte Degn Calstrup | vokal

Mathias Grove Madsen | klaver

En sang 
på vejen 2
– Lær at synge i bilen

Gitte Degn Calstrup

2 cd’er + 28 siders booklet

bodil heister

Den fynske spillemand

Carl Nielsens erindringer 
Min fynske barndom 

genfortalt for børn
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ISBN 87-598-093130
WH30410

Denne bog er en genfortælling for børn af 
Carl Nielsens erindringer Min fynske barn-
dom i en let for kortet udgave. 

Bogen fortæller i små episoder om Carl, fra 
han som 6-årig får en lille violin at spille på, 
fordi han keder sig ved at ligge i sengen, og 
til han som 18-årig kommer på musikkon-
servatoriet i København. Vi følger hans musi-
kalske karriere fra hans første optræden som 
triangelspiller i faderens  orkester, til han bli-
ver militærmusiker i Odense og begynder at 
spille på trompet og basun. 

Bogen omhandler mange morsomme og 
spændende episoder fra Carl Nielsens barn-
dom i Nørre-Lyndelse sammen med foræl-
drene og de elleve søskende, bl.a. hans ven-
skab med Sophus, hans første job som gåse-
dreng, hans møde med træskomageren, hans 
skræk, da  grisen skulle slagtes, og da han var 
ved at drukne i  mergelgraven.

Hvert af de ti kapitler slutter med en dansk 
sang med  musik af Carl Nielsen, og bagerst i 
bogen finder du de samme sange i komponi-
stens originale klaverarrangementer.

Bogen er velegnet som højtlæsningsbog.

Se mere på 

webshop.ewh.dk

NYHED

Bodil Heister
Den fynske spillemand

Vejl. pris kr. 149,00

Denne bog er en genfortælling for børn af Carl Nielsens 
erindringer Min fynske barndom i en let forkortet udgave.
Bogen fortæller i små episoder om Carl, fra han som 
6-årig får en lille violin at spille på, fordi han keder sig 
ved at ligge i sengen, og til han som 18-årig kommer på 
musikkonservatoriet i København. 
Hvert af de ti kapitler slutter med en dansk sang med 
musik af Carl Nielsen, og bagerst i bogen finder du de 
samme sange i komponistens originale klaverarrange-
menter. Bogen er velegnet som højtlæsningsbog.
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Udgivelser

Denne sangbog indeholder 22 gamle og nye 
sange – med gode råd til at få kanonsang til 
at lykkes.
Tekst og musik bygger på natur, begivenheder 
og relationer imellem børn og voksne.

Alle titler er af Peter Michel, på nær et par 
bidrag fra Stine Michel og Per Michael Jensen.
Blandt numrene kan nævnes den meget 
brugte ”Se, nu stiger solen”.

Forfatter: Peter Michel
Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen 
Andresen
Illustrationer: Marianne Tümmler

Pris:
Hæfte (30 sider) med cd, kr. 190,-

Forlag: Dansk Sang 
www.dansksang.dk

DJ

Denne sangbog indeholder 47 af Grethe 
Agatz´ bedste sange og musiklege i becifrerede 
klaverarrangementer – med mange forslag til 
danse og andre aktiviteter.

Forfatteren var en af foregangskvinderne for 
den danske børnemusik og musikundervis-
ning, og hendes arbejde har inspireret utallige 
musikundervisere.
Grethe Agatz´ materiale er blevet brugt igen 
og igen, og har givet flere generationer mulig-
hed for at lege, danse og improvisere til musik.

Blandt titlerne kan nævnes
• Ekkoleg
• Fingerleg
• Humørsang

• Hvem vil være med til at hoppe
• Tigerdans
   og
• Vintergækken
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1.  En sang af sommer begynder 

ved duft af nyslået græs, 

og bølgers krusning ved vindenes kraft, 

der puster til sejl ved næs.

2.  Når sommerregnen i timer 

har vædet Danmarks natur, 

ses frodigt grønt over mark, bag ved hegn, 

og duftene står på lur.

3.  Mens græsset gror ganske stille, 

og blomster myldrer af jord, 

så trækker solsorten orme i ryk, 

for den er just blevet mor.

4.  Min drages knaldrøde hale 

slår sving i sommerens vind, 

og himlens blå holdes fast i en snor, 

som rykker mig let i sind.
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Musik: Lars Bonde 1997

Tekst: Jette Buchanan 1997

141  En sang af sommer 

5.  Jeg elsker sommer og solskin 

og første bid af en is  

og tanken om at to skinner lagt ned 

kan føre mig til Paris.

6.  Et hustag rødmer i solen, 

en kat har vasket sig træt. 

Jasminens duft i den lysende nat 

får folk til at færdes tæt.

7.  Et bål der knitrer i natten, 

en sang der synges i kor, 

en heks der brændes, men flyver med bud 

om varme og lys i nord.

8.  Begrav mig bare i sandet 

og skyd kanoner af vand, 

hvis bare hele min sommer må gå 

med venner ved skov og strand.

Musik og tekst: Copyright © Dansk Sang, 

Musiklærerforeningens forlag, Herning
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1.  Dagen er ny. Guld over sky. Sol bringer lyset til land og til by. Drømmenes spil, alt det jeg vil, fyldes med glæde, fordi jeg er til.
Leve og lege, nyde hinanden, bruge forstanden og 
dele det hele, drikke af dagen i tørstige drag.
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Musik og tekst: Jesper Gilbert Jespersen 1999

21  Dagen er ny 
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der puster til sejl ved næs.

2.  Når sommerregnen i timer 

har vædet Danmarks natur, 

ses frodigt grønt over mark, bag ved hegn, 

og duftene står på lur.

3.  Mens græsset gror ganske stille, 

og blomster myldrer af jord, 

så trækker solsorten orme i ryk, 

for den er just blevet mor.

4.  Min drages knaldrøde hale 

slår sving i sommerens vind, 

og himlens blå holdes fast i en snor, 
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Musik: Lars Bonde 1997

Tekst: Jette Buchanan 1997

141  En sang af sommer 

5.  Jeg elsker sommer og solskin 

og første bid af en is  

og tanken om at to skinner lagt ned 

kan føre mig til Paris.

6.  Et hustag rødmer i solen, 

en kat har vasket sig træt. 

Jasminens duft i den lysende nat 

får folk til at færdes tæt.

7.  Et bål der knitrer i natten, 

en sang der synges i kor, 

en heks der brændes, men flyver med bud 

om varme og lys i nord.

8.  Begrav mig bare i sandet 

og skyd kanoner af vand, 

hvis bare hele min sommer må gå 

med venner ved skov og strand.
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SKAT

Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

SKATTEN 
2014

Fradragsmuligheder
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig 
indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/
aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige 
omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og ved-
ligeholde sine indtægter, som udgangspunkt fradragsbe-
rettigede. En naturlig betingelse er dog bl.a., at de sam-
lede udgifter, man trækker fra, står i et rimeligt forhold til 
indkomsten, og at der ved fradraget tages højde for, at en 
del af omkostningen kan have et privat islæt.

For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der 
være et naturligt element af privat benyttelse. For hver 
udgiftsart er det en god ide selv at foretage en vurdering 
af den private andel. Ved selv at have taget stilling til den 
private andel – og dermed ikke fratrække denne – tager 
man en stor del af brodden af den diskussion, der ellers 
kunne opstå med SKAT. For lønmodtagere gælder end-
videre det udgangspunkt, at nedenstående udgifter kun 
kan fratrækkes i rubrik 58 under øvrige lønmodtagerud-
gifter efter reduktion af den gældende bundgrænse på 
kr. 5.600.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder CD’er, bånd, noder, 
faglitteratur, tidsskrifter o.l.) kan fradrages med den 
andel, der ikke er privat. I den forbindelse skal gøres op-
mærksom på, at udgifterne skal være nødvendige med 
henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt.

Egne instrumenter og PC til  
erhvervsmæssigt brug
Er anskaffelsessummen kr. 12.600 eller derunder, kan 
hele beløbet fradrages i købsåret. Udgør anskaffelses-

GENERELT
Årsopgørelsen fra SKAT kan ses i 
skattemappen via www.skat.dk den 
9. marts 2015. Fra denne dato er det 
således muligt at oplyse nye tal eller 
foretage ændringer for indkomståret 
2014.

I øvrigt bør alle tjekke, om oplysnin-
gerne på årsopgørelsen er korrekte, 
da indberetningerne er baserede på 
oplysninger fra tredjeparter, f.eks. 
arbejdsgivere og banker.

Selvstændigt erhvervsdrivende vil 
dog modtage et brev med indberet-
tede oplysninger, hvorefter der er 
pligt til at afgive selvangivelse inden 
den 1. juli 2015.
 
I det følgende gennemgås kun 
hovedreglerne for lønmodtagere, 
idet der således ses bort fra hono-
rarmodtagere og selvstændigt er-
hvervsdrivende.
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Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

summen over kr. 12.600, kan det anskaffede højst afskri-
ves med 25 %.

Nedenstående gives et eksempel, idet der er forudsat 
en saldo overført fra 2013 på kr. 15.000, solgt et aktiv 
(f.eks. et instrument) i 2014 for kr. 2.000 og købt et nyt 
aktiv i 2014 for kr. 20.000.

Saldoværdi 1/1 2014 15.000

- Salg i 2014 –2.000

+ Anskaffelser i 2014 20.000

= Afskrivningsgrundlag 33.000

Afskrivning, maks. 25% –8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2014 24.750

Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For at få fradrag 
for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte og 
umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen 
af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte 
have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel 
foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med 
reduktion af den private andel. Den private andel beror 
på et konkret skøn.

Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter hol-
der prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge 
er dog undtaget.

Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel, 
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages 
hensyn til en eventuel privat andel.

Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til under-
visnings- eller øvelokale kan der være mulighed for at 
fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er 
dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet 
til privat benyttelse.

Ved fradrag for indretning vil der normalt kun gives 
fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har 
privat islæt, ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt 
fradrag vil accepteres, såfremt indretningen forbedrer 
ejendommens generelle værdi.
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til 
leje som en andel af den samlede husleje, el og varme. 

Forholdet beregnes med samme brøk som lokalets areal 
i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man i eget hus 
eller ejerlejlighed kan man efter samme forholdsregning 
fratrække el og varme. Herudover er der mulighed for at 
få et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsskatten.

Befordring mellem bopæl og arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden 
mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som 
den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke 
gives fradrag for de første 2 gange 12 km.

Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen (jf. 
nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.

Ligningsrådets satser for 2014:

0-24 km Intet fradrag

25-120 km 2,10 kr. pr. km

over 120 km 1,05 kr. pr. km

Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes på andre fra-
dragsmuligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning 
til arbejdet. Eksempelvis håndværkerfradrag, fradrag 
for donationer til velgørende organisationer, børne- og 
underholdsbidrag, tab på aktier og investeringsforenings-
beviser, ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.

Der kan endvidere henvises til SKATs hjemmeside 
www.skat.dk, hvor man kan downloade diverse pjecer 
og vejledninger. Endelig kan DMpF’s sekretariat naturlig-
vis kontaktes for yderligere rådgivning.

God fornøjelse! ■
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Stillingsannonce

Månedens citat:

Del ud af din viden.
Det er en måde at opnå 
udødelighed på.
Dalai Lama

“

Læserbrev

Foranlediget af flere artikler som viser forventninger til 
konservatorierne på området, er jeg faret i blækhuset. 
Jeg repræsenterer kun mig selv, altså en stemme fra 
gulvet hvor jeg da til gengæld har været længe. Ind-
ledningsvis vil jeg da også nævne at mit kendskab til 
forholdene på konservatoriet i Odense/Esbjerg er lille, 
samt at kendskabet til konservatorierne i København er 
overfladisk.

Konservatorierne er underlagt kulturministeriet og er den 
eneste institutionstype, der uddanner lærere indenfor sit 
område. På baggrund af mine erfaringer vil jeg vove den 
påstand at:

Konservatorierne har i de seneste år været så fokuseret 
på kunstneriske udvikling, at musikpædagogikken er 
skrumpet til så lille en del, at den nu nærmest kun er 
blevet en klods om benet. Dermed mener jeg at forvent-
ninger mht. musik pædagogikken er forgæves.

Arbejdet med at integrere egen kunstneriske kunnen 
med musikpædagogisk kunnen har generet en tavs 
viden, som vanskeligt kan deles. Jeg vil selvfølgelig ikke 
argumentere imod at musikpædagoger besidder egen 
kunstnerisk kunnen, blot hævde at mht. todelingen 
”kunnen” og ”viden”, har vi måske fået slagside mod 
kunnen. En integration som er meget dansk, men nu 
bliver jeg helt i tvivl om, hvorvidt jeg nu også har ret. Må-
ske bør denne integration ophøre? Jeg ville elske at blive 
modsagt og ikke have ret, med det tror jeg desværre at 
jeg har.

Man kan selvfølgelig diskutere timingen, hvorvidt man 
skal blive og få det bedste ud af de til enhver tid givne 
rammer. Der sker selvfølgelig også gode ting, som lokale 
ildsjæle fyrer af, men jeg mener at tendensen er klar.

Der er også et dilemma som jeg ikke har oplevet italesat 
i nyere tid: At de fleste studerende kommer til at under-
vise, men de fleste tyveårige ser først og fremmest sig 
selv som kunstnere. Konservatorierne er så sluppet løs i 
konkurrence med hinanden om ansøgerne - det mener 
jeg kun kan gå en vej.

Ole Skou 

Ole Skou er docent i bl.a. sammenspilsledelse på  
DJM i afd. Aalborg. Redigerer bl.a. hjemmesiden  
www.sammenspilsledelse.dk. ■

MODUS har modtaget:

Sjællands  
Kirkemusikskole 
opslår et antal stillinger som timelærere i orgel, sang, klaver, høre-
lære, teori, musikforståelse /-formidling, orgelkundskab, gudstje-
nestepraksis, liturgi og salmekundskab til besættelse pr. 1.08.2015. 
Opslag sker under forudsætning af tilstrækkeligt timegrundlag.

Sjællands Kirkemusikskole uddanner 
•   kirkesangere til og med Kirkemusiker med Sang (tidl.: Kirke-

sangereksamen)
•   organister til og med Kirkemusiker med orgel og korledelse 

(tidl.: Den Præliminære Orgelprøve)
•   korledere til og med Kirkemusiker med sang og korledelse 

(tidl.: Kirkekorledereksamen), 

Sjællands Kirkemusikskole har derudover tilbud om efteruddan-
nelse og eksamensfri undervisning samt en omfattende kursusvirk-
somhed.
Timelærerne tilknyttes fortrinsvis hovedafdelingen i Roskilde og 
i mindre omfang afdelingerne i Toreby på Lolland og i Rønne på 
Bornholm. Timelærere i orgel forventes primært at undervise i 
egen kirke.
Aflønning efter bestemmelser i ”Cirkulære om løn- og ansættel-
sesforhold for rektorer og lærere ved folkekirkens kirkemusikskoler 
af 20. december 1996” og den dertil knyttede ”Aftale om timetals-
beregning m.v. for fastansatte lærere og om timelønsberegning for 
timelærere på kirkemusikskolerne af 10. december 1996.”
Spørgsmål kan rettes til rektor Ole Brinth, Sjællands Kirkemusik-
skole, JORB@KM.DK, telf. 29 10 34 18.
Ansøgninger vedlagt relevante bilag fremsendes pr. post og skal 
være skolen i hænde senest d. 22. april 2015 kl. 12.00.
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Jesper Christensen, 
faglig konsulent, cand.jur.

Funktionærloven
Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse
Med virkning fra den 1. februar 2015 har Folketinget vedtaget 
nye regler for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse jf. funktio-
nærlovens § 2a. Baggrunden for lovændringen er, at EU-Dom-
stolen har fastslået, at de danske domstole i en række sager 
har handlet i strid med det EU-retlige forbud mod forskels-
behandling på grund af alder ved at håndhæve den tidligere 
formulering i funktionærlovens § 2, hvoraf det fremgik, at en 
funktionær der havde alderen til at gå på pension, ikke fik fra-
trædelsesgodtgørelse, selv om anciennitetskravet var opfyldt.

Efter de nye regler i funktionærlovens § 2a har en medarbejder, 
der efter 1. februar 2015 opsiges efter at have været ansat i 
mindst 12 år, ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen 
er på 1 måneds løn. Har man været ansat i mindst 17 år, så er 
godtgørelsen på 3 måneders løn. Man har krav på godtgørel-
sen, uanset om man overgår til ny beskæftigelse, bliver ledig 
eller går på pension.

For afskedigelser, som har fundet sted før 1. februar 2015, gæl-
der fortsat de gamle reger. Det betyder, at medarbejdere som 
opsiges efter at have været ansat i 12, 15 eller 18 år, har ret til 
en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måne-
ders løn. Retten til fratrædelsesgodtgørelse mistes, såfremt 
medarbejderen overgår til pension efter fratrædelsen.

Udover at Folketinget nu har ændret funktionærlovens § 2a, 
så bestemmelsen harmonerer med EU-rettens forbud mod for-
skelsbehandling pga. alder, indeholder de nye regler imidlertid 
også en forringelse af fratrædelsesgodtgørelsen, idet lovæn-
dringen medfører, at alle med mellem 12 og 17 års ansættelse 
kun har ret til en måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse, hvor 
de tidligere havde ret til to måneders løn, hvis de havde været 
ansat i mindst 15 år.

Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse skal udbetales ved 
fratræden, og det sker sammen med sidste lønudbetaling. Der 
er et skattefrit bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse på kr. 
8.000.

Endelig skal det bemærkes, at funktionærlovens § 2a som 
udgangspunkt kun finder anvendelse på afskedigelser. Ned-
varslinger i timetal udløser fortsat ikke fratrædelsesgodtgørelse, 
medmindre nedvarslingen medfører genansættelse på helt 
ændrede vilkår f.eks. som timelærer.

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel
Funktionærlovens § 2 om længden af arbejdsgiverens opsi-
gelsesvarsel giver ofte anledning til spørgsmål. Nedenstående 
skema giver et godt overblik. Opsigelsesvarslet stiger i takt med 
ancienniteten dvs. jo længere tid man har været ansat, jo læn-
gere er opsigelsesvarslet. Det er ancienniteten på fratrædelses-
tidspunktet (ikke opsigelsestidspunktet), der er afgørende for 
opsigelsesvarslets længde. Opsigelsesvarslets længde skal med 
andre ord rummes inden for den samlede anciennitet.

(Eksempel: Du har været ansat siden d. 1. august 2009. Den 
15. maj 2014 bliver din arbejdsgiver nødsaget til at opsige dig. 
På det tidspunkt har du været ansat i 5 år og lidt over 9 måne-
der, hvorfor du har 5 måneders opsigelsesvarsel til udgangen 
af én måned.)

Der kan dog være aftalt prøvetid efter funktionærlovens regler, 
i så fald er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside 14 dage inden 
for de første tre måneder af ansættelsesforholdet. 

I øvrigt gælder funktionærlovens regler om opsigelsesvarslet 
både ved afskedigelser og nedvarslinger. Ligeledes skal opsi-
gelsesvarslet iagttages ved andre væsentlige vilkårsændringer i 
ansættelsesforholdet.

Endelig kan det oplyses, at musikskolelærere og – ledere gen-
nem overenskomsten er omfattet af funktionærloven. Forinden 
opsigelse eller nedvarsling udmøntes, skal begrundelsen dog 
være saglig, individuel og konkret – ligesom forvaltningslovens 
regler om bl.a. partshøring skal være overholdt.

Spørgsmål om funktionærloven kan rettes til sekretariatet. ■

Opsigelsesvarsel Ansættelsestid

1 måned (opsigelse inden udgangen af 
5 måneder) 0-6 måneder

3 måneder (opsigelse inden udgangen af 
2 år og 9 måneder) 6 måneder - 3 år

4 måneder (opsigelse inden udgangen af 
5 år og 8 måneder) 3-6 år

5 måneder (opsigelse inden udgangen af 
8 år og 7 måneder) 6-9 år

6 måneder 9 år og derover
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Netværk for Mellemledere i  
Musik- og kulturskoler afholder 
møde i Assens

Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative 
mellemledere i Musik- og kulturskolerne. Netværk for mellemle-
dere er et forum, hvor mellemledere kan diskutere, erfaringsud-
veksle og igangsætte initiativer i relation til de opgaver og udfor-
dringer, der er i jobbet som mellemleder. Netværket afholder 2-3 
årlige møder.

Netværksmøde/workshop på Assens Musikskole
Fredag den 20. marts 2015

Vi får besøg af konsulent Thomas Rosenberg fra Cubion.
Temaet på dagen er distanceledelse og ledelse af forskellige kul-
turer.

Invitation med dagsorden sendes ud til Musik- og kulturskolerne.
Deltagerbetaling: 650,- kr.

Tilmelding kan ske pr. mail til nielserikm@roskilde.dk
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