
 
Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad • Nummer 1 • 2015 • 29. årgang

odus

Fokus på 
MUSIKUDDANNELSERNE

- version 3

1150035 Modus Februar 2015.indd   1 23/01/15   12.47

Cyan Magenta Yellow Black

_1H633_1150035-Modus-Februar-2015_210x280mm.pdf - 12:49:04 - January 23, 2015 - Page 1 of 24



 
2 nummer 1 • 2015 • modus  

2015
 
Indhold Udgives af:

Dansk Musikpædagogisk Forening
Nørrebrogade 45 A 3. tv.

2200 København N

Telefon: 35 35 63 33
 dmpf@dmpf.dk

www: www.dmpf.dk
Gironr.: 4 02 62 84

Telefontid:
Alle hverdage 9-12

ISSN: 0902-6711 (trykt udgave)
ISSN: 2246-4271 (online)

Redaktør:
Dan Johnsen (DJ), dan@dmpf.dk

Redaktionssekretær:
Inger Bjerrum Bentzon

Ansvarshavende:
 Ole Helby

Grafisk tilrettelæggelse:
 Skabertrang | Silkeborg Bogtryk

www.sb-s.dk

Forside: Ny Musik i Rudersdal
Foto: Mogens Christensen

Annoncer:
modus@dmpf.dk

Tryk:
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk 

www.sb-s.dk

Næste blad udkommer:
Mandag den 16. marts

Næste deadline for artikler/læserbreve o.l.: 
Mandag den 16. februar 

Vejledende deadline for annoncer:
Torsdag d. 26. februar 

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

Fødekæden har et svagt led  ...................................... 4

Kollegial sparring med stor effekt  .............................. 8

Træning i transfer får en-til-en  
instrumentalundervisning til at lykkes ....................... 12

Blæserstævne .......................................................... 15

Udgivelser ................................................................ 19

Musikskolen Version 2.0 .......................................... 20

Løn & vilkår .............................................................. 23

1150035 Modus Februar 2015.indd   2 23/01/15   12.47

Cyan Magenta Yellow Black

_1H633_1150035-Modus-Februar-2015_210x280mm.pdf - 12:49:04 - January 23, 2015 - Page 2 of 24



 
3 modus • nummer 1 • 2015

Forhandlingerne om en fornyelse af de kommunale 
overenskomster pr. 1. april 2015 er nu på vej ind i den 
afgørende fase. Generelt er forhandlingerne også denne 
gang præget af, at de finder sted inden for en smal 
økonomisk ramme. Et gennemgående tema er, at KL 
ønsker en forenkling af overenskomsterne, hvor mest 
muligt lægges ud til lokal beslutning. De kommunale 
lønmodtagere har gennem Forhandlingsfællesskabet, der 
tidligere hed KTO, på sin side lagt vægt på, at reallønnen 
skal sikres i den kommende overenskomstperiode, som 
formentlig bliver 3-årig ligesom overenskomsterne på det 
private arbejdsmarked i 2014.

Forhandlingerne af de generelle løn- og ansættelsesvilkår 
på det kommunale område føres af Forhandlingsfæl-
lesskabet, som er en ”paraplyorganisation”, der repræ-
senterer ca. 573.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 
regioner, det vil sige hovedparten af de i alt ca. 649.000 
ansatte i kommuner og regioner. De specielle forhand-
linger føres derimod af organisationerne på de enkelte 
overenskomstområder. Under forhandlingsforløbet ko-
ordineres der naturligvis løbende mellem de to forhand-
lingsniveauer.

På musikskoleområdet tegner det til at blive den vanske-
ligste overenskomstforhandling siden den første overens-
komst blev indgået i 1983. Årsagen er, at KL stiller krav 
om en ny arbejdstidsaftale, hvor man vil have indført de 
samme principper på musikskoleområdet, som blev ind-
ført på alle andre undervisningsområder i 2013. Princip-
per, der medfører en arbejdstid på 1924 klokketimer og 
bortfald af centrale bindinger på anvendelsen af arbejds-
tiden. På folkeskoleområdet blev de nye arbejdstidsregler 

som bekendt indført gennem et lovindgreb efter en 
forudgående lockout. Det har betydet, at de danske 
skolelærere ikke føler et ejerskab til deres arbejdstidsreg-
ler og oplever, at deres arbejdsliv er sat i en ramme, som 
ikke matcher den virkelighed, de skal have til at fungere 
ude på skolerne.

Overenskomstens parter har et stort ansvar for at undgå, 
at musikskoleområdet havner i en tilsvarende negativ 
situation, både fordi området risikerer at lide ubodelig 
skade og på grund af de menneskelige omkostninger, det 
medfører. På folkeskolens område har vi eksempelvis set 
en stor lærerflugt og en dramatisk stigning i sygefraværet 
allerede et halvt år efter, at de nye regler trådte i kraft.

Det bør således være en bunden opgave for KL og FMM 
at indgå et forlig om en overenskomst med tilhørende 
arbejdstidsaftale, hvor begge parter tilgodeses. Det, 
der lægges op til fra KL´s side, er intet mindre end en 
omkalfatring af de gældende løn- og ansættelsesvil-
kår for musikskolelærerne. Hvis der skal laves så store 
ændringer, som KL kræver, vil det uundgåeligt medføre 
forringelser på nogle punkter. For at opnå et afbalanceret 
og retfærdigt resultat, som alle kan opleve et ejerskab 
til, er det derfor et krav fra vores side, at der samtidig 
indføres forbedringer på andre punkter. Selv om vi som 
udgangspunkt langt fra er enige i, at den arbejdstidsaf-
tale, som KL kræver gennemført, er en god model for 
musikskoleområdet, vil FMM gå sagligt og konstruktivt 
ind i forhandlingerne, og vi forventer, at KL gør det 
samme. KL må altså også udvise imødekommenhed, hvis 
der skal findes en holdbar løsning, som vi i fællesskab 
kan arbejde positivt på at udmønte. ■

Leder Ole Helby

OK 15 
vanskelige forhandlinger
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Interview

- Jeg kan ikke begribe, hvorfor konservatorierne ikke bru-
ger de kompetencer, der ligger ude i musikskolerne, siger 
Charlotte Mejlbjerg gentagne gange under interviewet 
med MODUS. Hun er forundret over, at musikkonser-
vatorierne ikke hidtil har vist større interesse i at samar-
bejde med musikskolerne og sender i samme forbindelse 
en invitation til dialog og udveksling af ideer afsted til 
konservatorierne. 

Den fødekæde, der skal skabe interesse for at spille 
musik i Danmark, har et svagt led, mener Charlotte 
Mejlbjerg: Første led er musikskolerne, der søger for at 
vække musikinteressen hos børnene og forberede dem 
til andet led, MGK, som så forbereder vejen til musik-
konservatorierne. Musikkonservatorierne sørger for det 
tredje led: At skabe gode udøvende musikere. Men 
konservatorierne har i Charlotte Mejlbjergs optik også 
en forpligtelse til at vare tage det fjerde led – at pro-
ducere gode musikpædagoger, så fødekæden hænger 
sammen. Men netop denne opgave svigter musikkon-
servatorierne.

Trods for den kendsgerning, at en stor del af kandida-
terne fra musikkonservatorierne en skønne dag skal 
tjene til føden som musiklærere i musikskolerne, så er 
samarbejdet mellem musikskolerne og konservatorierne 
nærmest ikke-eksisterende, mener hun.

FØDEKÆDEN 
har et svagt led

Kom ud af busken og lad os samarbejde, lyder opfordringen 
fra næstformand i DMpF Charlotte Mejlbjerg til landets 

musikkonservatorier.

Af Jakob Kehlet
  

  Charlotte Mejlbjerg  
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- Musikkonservatorierne siger, at de har jævnlig kontakt 
med musikskolerne gennem aftagerpanelerne, men når 
jeg taler med musikskolelederne, siger de, at de aldrig 
snakker med konservatorierne. Et eller andet sted må der 
jo være noget galt, siger Charlotte Mejlbjerg, der mest 
hælder til musikskoleledernes version af virkeligheden.

- Min fornemmelse er, at musikkonservatorierne tror, de 
ved nok om, hvad der foregår i musikskolerne, siger hun.

Nøler overfor praktikordning
Charlotte Mejlbjerg mener, at musikkonservatoriernes er 
alt for nølende over for at samarbejde med musiksko-
lerne, for eksempel om en praktikordning for de konser-
vatoriestuderende på musikskolerne. På den måde ville 
de studerende kunne forene konservatoriets musikpæda-
gogiske teori med praksis på musikskolerne. 

- Hvis man ønsker at imødekomme behovene hos den 
store gruppe af kandidater, der skal ud og undervise i 
musikskolerne, burde man sende dem i praktik i musik-
skolerne, og jeg er sikker på, at musikskolelederne ville 
klappe i deres hænder, hvis der kom et sådant initiativ 
fra konservatorierne, siger Charlotte Mejlbjerg, der også 
har en klar ide om, hvordan praktikken i givet fald bør 
udformes.

Hun forestiller sig, at de studerende i første omgang skal 
gennem et forløb, hvor de er i observationspraktik i fem-
seks uger.

- Et par ugers praktik er ikke nok, for vi ser jo kun de 
enkelte musikskoleelever en gang om ugen, og derfor er 
det nødvendigt med et længere stræk, siger Charlotte 
Mejlbjerg.

Derefter forestiller hun sig, at de studerende vender 
tilbage til konservatoriet og modtager musikpædagogisk 
teori i en periode, inden de igen kommer ud på musik-
skolen i et praktikforløb af nogenlunde samme varighed 
som det første, men hvor den studerende i et vist omfang 
overtager undervisningen og får supervision af sin vejleder.

- Vi er selvfølgelig nødt til at have inde i overvejelserne, 
at eleverne betaler for højt kvalificeret undervisning, og 
derfor kan vi naturligvis ikke overdrage undervisningen 
fuldstændig til en praktikant i ti-tolv uger, siger Charlotte 
Mejlbjerg, der forestiller sig, at et praktikforløb kunne 
munde ud i en form for koncert.

Hun er ikke i tvivl om, at en praktikordning vil kunne give 
et stort udbytte til alle parter. Den studerende fra konser-
vatoriet vil få en langt større indsigt i musikpædagogisk 
praksis og teori end i de nuværende ordninger, hvor de 

studerende underviser ”kaniner” på konservatoriet i 
ganske korte forløb. Musikskoleleverne vil få endnu mere 
for pengene, fordi de modtager et ”frisk pust” udefra 
samtidig med, at deres sædvanlige lærer sørger for at 
niveauet i undervisningen holdes. Og endelig vil musik-
skoleunderviserne få ny inspiration fra musikkonservatori-
ernes dygtige studerende.

Men indtil videre er der absolut intet samarbejde på prakti-
kområdet, og derfor skal der måske hentes hjælp udefra.

- Det kan godt være, der først sker noget, hvis det kom-
mer som et krav fra ministeriet, siger Charlotte Mejlbjerg, 
der dog også ser små tegn på at folkeskolereformen 
måske er den faktor, der kan trække konservatorierne til 
truget.

- Jeg hører nu udmeldinger om, at konservatorierne 
gerne vil samarbejde med lærerseminarierne og universi-
teterne, og det er jo fint nok, men hvad med os? Nogle 
gange virker det som om, at landets 98 musikskoler ikke 
eksisterer i musikkonservatoriernes univers, siger Char-
lotte Mejlbjerg.

Forskning er konservatoriernes opgave
Også på forskningsområdet mener hun, at musikkonser-
vatorierne forsømmer deres opgave, når det handler om 
at forske i de emner, som kunne være interessante for 
musikskolerne.

- Der er skrevet én ph.d. om musikpædagogik på forsko-
leniveau, og så er der enkelte ph.d.’er i instrumentalun-
dervisning på konservatorieniveau, men der findes ingen 
ægte forskning i den pædagogik, der udføres i musiksko-
lerne, siger Charlotte Mejlbjerg. 8

 MUSIKFORBØRN LiNEGAARDMAND
 kurser og efteruddannelse for musiklærere

 ÅRS EFTERUDDANNELSE
     Start: 20. feb. + sep 2015

ENDAGSKURSER

Tor. 19. Mar. + 30 Apr.
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8 Hun mener, at det kun er konservatorierne, der kan løfte 
denne forskningsopgave.

- Musikskolerne kan slet ikke selv bære forskningsopga-
ver, men konservatorierne har både penge og forpligtelse 
til at udføre forskning, og jeg kan ikke se, at opgaven 
kan ligge andre steder. Universiteterne beskæftiger sig 
jo kun med musikteori, og derfor vil det være forkert at 
lægge opgaven der, siger hun.

Hvis muligheden for at skrive en ph.d. i pædagogik på 
musikskoleniveau havde været til stede for otte år siden, 
ville Charlotte Mejlbjerg selv have meldt sig som interes-
seret. Da havde hun lige føjet en cand. pæd. til sit cv og 
havde fokus på videnskab og teori.

- I dag er muligheden forpasset for mit eget vedkom-
mende, men jeg er sikker på, at der er mange andre 
musikpædagoger, der står på spring. Det kunne for 
eksempel være en af dem, der har fulgt den nye diplom-
uddannelse for musikpædagoger på University College 
Lillebælt. Under alle omstændigheder er der i dag en 
meget større interesse og forståelse for, at forskning er 
nødvendig for musikpædagogfaget, end for blot fem år 
siden. I dag skal vi lave lærerplaner, og det har betydet, 
at vi ikke længere kan klare os med tips og tricks og 
tavs viden – vi skal have mere evidens. Det er nu, vi skal 
sparke til bolden, siger Charlotte Mejlbjerg.

Norge og Sverige er foran
Hvis man sammenligner med nabolandene Norge og 
Sverige, halter Danmark bagefter med hensyn til forsk-
ning i musikpædagogik på musikskoleniveau, vurderer 
Charlotte Mejlbjerg.

I Sverige har man gennemført flere forskningsprojekter 
rettet mod musikskoleniveauet, og Norges Musikkhøg-
skole har hele to professorer på Center for Utdannings-
forskning i Musikk, der organiserer forskningsprojekter 
inden for musikområdet på alle niveauer fra den højere 
musikuddannelse til musikuddannelserne i folkeskolen og 
i de norske kulturskoler, som kan sammenlignes med de 
danske musikskoler.

De danske musikskoler kan til en vis grad læne sig op ad 
norsk og svensk forskning, men dels er det trods alt ret 
begrænset, hvad de nordiske naboer har tilvejebragt af 
forskning, dels er der ifølge Charlotte Mejlbjerg masser 
af muligheder for at kaste sig over udækkede forsk-
ningsområder inden for det pædagogiske område, som 
musikskolerne repræsenterer.

- Den svenske forskning ser pædagogikken fra lærerens 
perspektiv, men jeg mener, at der burde ligge en masse 
gode forskningsprojekter i at undersøge emnet fra elevens 
synsvinkel: Hvad er det der driver børn til at ville gå til 
musikundervisning – hvad gør dem glade for at spille et 
instrument eller synge? Det kunne jeg godt bruge nogle 
velunderbyggede svar på, siger Charlotte Mejlbjerg.

Hun mener, at der er brug for et paradigmeskifte på mu-
sikkonservatorierne, så det ikke kun er fremtiden som en 
dygtig orkestermusiker der blinker som den smukkeste 
stjerne på de studerendes himmel. Det skal også gøres 
attraktivt for dem at blive en drøngod musikpædagog 
eller forsker i musikpædagogik.

- Det er vigtigt, at det ikke kun er dygtige udøvende 
musikere, der er forbilleder for de studerende. Hvis 
musikpædagogikken tages mere seriøst, og der sæt-
tes forskningsprojekter i gang, vil de studerende også 
kunne finde forbilleder inden for det musikpædagogiske 
område, siger hun. ■

Interview

? Charlotte Mejlbjerg

•   1989 uddannet statsprøvet musikpædagog 
med blokfløjte som hovedfag fra VM og DFM 

•   siden studiestart i 1983 ansat ved musikskoler 
som blokfløjteunderviser 

•   fra 1987 ansat ved Ryslinge Kommunale 
Musikskole, videreført i Faaborg-Midtfyn 
Kommune, TR på skolen 

•   underviser i blokfløjte, sammenspil, kam-
mermusik, hørelære og musikkundskab samt 
kompagnonundervisning i folkeskolen 

•   2004 færdiguddannet cand.pæd.musik fra 
DPU med speciale om musikskoleundervis-
ning, præmisser og pædagogik

•   har været tilknyttet Syddansk Musikkonserva-
torium som praktikkoordinator, underviser i 
kulturfag og pædagogik

•   medforfatter til artikelserien i MODUS:  
"Hvad er...?"

•   næstformand i DMpF siden 2012
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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. 

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på 
klaver – 2

–  arpeggiospil
–  4-stabling
–  venstrehåndsakkorder
–  overliggende 3-klange

Tormod Vinsand

Jazzbecifring på 
klaver 2
Vejl. pris kr. 149,00 (inkl. moms)

Jazzbecifring på klaver 2 bygger videre på 
stoffet fra bind 1 og fokuserer særligt på 
fire typiske spilleteknikker:

Arpeggiospil – Kvartstablede akkorder i 
en klaversats – Venstrehåndsakkorder – 
Overliggende 3-klange i forbindelse med 
akkompagnement

Se mere på 

webshop.ewh.dk

Janne Wind

PopSalmer
Nye melodier til 24 kendte 

og elskede salmetekster 
af B.S. Ingemann

WILHELM
HANSEN 

MUSIKFORLAG

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

Vejl. pris kr. 249,00

Vi kender dem fra skolen, højskolesangbogen og kirken. 
Salmerne, der tit var svære at synge med på. Med 
denne samling nykomponerede og dermed nyfortolkede 
klassikere er det ønsket at sikre Ingemanns smukke, dybe 
og vedkommende tekster. 
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, 
intonation, hurtighed, 
vibrato, højden og bunden 
af stemmen m.m., samt syv 
udvalgte træningssange og 
et afspændingsprogram.
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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En sang på vejen 2

– Lær at synge i bilen

W
H32134CD-1

© og  P  2014 

Edition W
ilhelm Hansen AS

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

NYHED

NYHED

NYHED
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Pilotprojekt

Flere ting har overrasket musikskolelærerne Kristian 
Nøhr og Mads Jørgensen i det pilotprojekt, de har delta-
get i på deres arbejdsplads, musikskolen i Varde. Aller-
mest overrasket er de blevet over, hvor lidt der skal til for 
at ændre en undervisningssituation, og hvor stor positiv 
virkning de små ændringer kan have.

- Det kan virkelig være bittesmå ting, man som lærer skal 
ændre på for at opnå en effekt, så undervisningen bliver 
meget bedre, siger Kristian Nøhr.
Den erfaring har han og kollegaen gjort sig som tovhol-
dere for to lærerteams, der gennem to år har arbejdet 
med at tage fat om de tilfælde, hvor en undervisning 

Et pilotprojekt på Musik & Billedskolen i Varde 
har givet lærerne nyttige pædagogiske red-
skaber. Nu er næsten alle lærere del af teams, 
der hjælper hinanden med løse problemer 
efter en fastlagt metode.Af Mona Østerlund

  

  Mads Jørgensen og  
  Kristian Nøhr  

Kollegial sparring 
med STOR effekt
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ikke fungerer optimalt. Målet har været at udvikle læ-
ringsmiljøet ved at skabe et forum for kollegial sparring 
og ved at give lærerne redskaber til at løse de pædagogi-
ske problemer, de står med. 
Det er ikke kun de to tovholdere, der er begejstrede for 
projektet. Deltagernes evaluering rummer mange udsagn 
om større arbejdsglæde og trivsel, værdifuld kollegial 
sparring og mindre stressniveau.
- En af kollegerne på mit hold har sagt, at det er sådan 
noget her, han har efterlyst i 25 år, fortæller Mads Jør-
gensen.
Fra dette skoleår er det derfor ikke kun de lærere, som 
selv havde meldt sig til pilotprojektet, der arbejder med 
læringsmiljøet. Nu er alle musikskolens 21 faste lærere 
med i et team.
Det er ikke sådan, at lærerne i Varde aldrig har søgt 
hjælp hos hinanden før, men nu sker det metodisk og 
systematisk ved at bruge en pædagogisk analysemodel, 
SAPP (se boks). 
- Førhen har det meget været noget med at snakke med 
en kollega på lærerværelset, hvis der var noget undervis-
ning, som ikke fungerede, og typisk ville kollegaen komme 
med et løsningsforslag ud fra egne erfaringer. På den 
måde har det været ret tilfældigt, hvad vi har gjort, og det 
er jo meget forskelligt, hvad man som lærer bliver provo-
keret af – om det er den larmende eller den stille elev. Ved 
at bruge SAPP-modellen har vi fået en mere gennemgri-
bende analyse af situationen, og det har virkelig overrasket 
mig, hvor stor en forskel, det kan gøre, siger Kristian Nøhr.

Løsningsforslag forbudt
Et lærerteam mødes hver tredje uge. Når en underviser 
har et problem, som han eller hun ønsker hjælp til, skal 
vedkommende beskrive det for de øvrige. Alle lytter og 
spørger, men må ikke falde for trangen til at komme med 
løsningsforslag. 
- Modellen går ud på, at vi analyserer, før vi ordinerer, 
siger Mads Jørgensen.
I stedet for at se elever – eller lærere for den sags skyld – 
som problemet, går SAPP-modellen ud på en systemisk 
tænkning om, at når mennesker er sammen, opstår der 
et system mellem dem, og det system kan medføre, at 
undervisningen ikke fungerer.
- Hvis en elev gør noget uønsket i undervisningen, er 
SAPP-modellens teori, at det ikke er barnet, der er pro-
blemet og heller ikke den voksne, men et system mellem 
dem, der giver problemet, forklarer Kristian Nøhr.
- Og at alle handlinger giver mening for den, der står bag 
handlingen, supplerer Mads Jørgensen.
Derfor er det vigtigt at få alt på bordet, før gruppen 
begynder at se på løsningsforslag. Kollegaerne bliver ved 
med at spørge til alle forhold omkring den undervisnings-
situation, en lærer ønsker ændret. Nogle gange kan det 
være nødvendigt at indhente flere oplysninger.

- Det kan for eksempel handle om at optage en under-
visning på video. Det er meget følsomt som lærer at få 
sin undervisning optaget og vise det til de andre, men 
det er også meget brugbart i forhold til at finde de blinde 
vinkler. Hvis jeg har et sammenspilshold, hvor der er 
problemer, kan mine kolleger se, hvad der sker mellem 
eleverne, når jeg vender ryggen til, siger Mads Jørgensen.
Netop fordi det er følsomt for lærerne, er det meget 
vigtigt at etablere en tillid i teamet og være enige om, 
at de ting, der bliver sagt ved møderne, ikke når videre 
ud. Til gengæld er det også med til at styrke forholdet til 
kollegaerne.
- Vi ser hinanden på en helt ny måde, og vi kommer 
jo tæt på. Det er en supergevinst for os som kollegaer, 
mener Mads Jørgensen.

Små ting rykker
Når læreren har fortalt og beskrevet sit problem udtøm-
mende, skal teamet med tovholderen i spidsen finde 
frem til, hvad der er de opretholdende faktorer, som det 
hedder i modellen. Altså hvad der kan være med til at 
skabe og fastholde problemet.
- Det kan være mange forskellige faktorer, for eksempel, 
at eleven får for svære noder; at læreren kommer fem 
minutter for sent; at der er larm fra undervisningen inde 
ved siden af; at læreren kommer til at bande eller glem-
mer at give opmærksomhed til alle elever. Vi lister alle 
faktorer op og får en palet af opretholdende faktorer, 
forklarer Kristian Nøhr.
Derefter skal læreren gå tilbage og ændre på det hele på 
én gang i næste undervisning. Efter nogle gange evalue-
res sagen – casen, kalder de det – i teamet. Er der stadig 
problemer, gennemgår de processen en gang til.
At den her metode virker bedre på mange problemer end 
den mere tilfældige kollegasnak på lærerværelset, er de 
to tovholdere slet ikke i tvivl om. I mange tilfælde kom-
mer de med analysemodellen frem til nogle helt andre 
løsninger end dem, de ville have foreslået fra begyndel-
sen.
Det tog lidt tid at lære at bruge analysemodellen, men 
efter nogle gange faldt det naturligt.

Alene det at tale om det...
Erfaringerne fra Varde er også, at det er en god proces at 
få lov til – og turde – beskrive et problem for en gruppe 
af kolleger, som helst skal være godt blandet og have 
forskellige kompetencer.
- Jeg har oplevet det som en fantastisk ting at sidde i et 
lukket forum og bare blive hørt, når man har et problem. 
Hvor ofte kan man ellers tale om et problem og få det 
analyseret efter en respektfuld model? Det kan faktisk 
også i sig selv være med til at løse situationen, når man 
fortæller om det og måske pludselig kan se, at man selv 
bidrager til problemet, siger Mads Jørgensen, som også 

1150035 Modus Februar 2015.indd   9 23/01/15   12.47

Cyan Magenta Yellow Black

_1H633_1150035-Modus-Februar-2015_210x280mm.pdf - 12:49:08 - January 23, 2015 - Page 9 of 24



 
10 nummer 1 • 2015 • modus  

8 fremhæver den kontinuerlige videndeling i det her som 
en stor fordel.
Ved at lære om SAPP-modellen har lærerne også fået 
det, de selv kalder billige tricks, men nogle meget effekt-
fulde af slagsen. For eksempel at være i undervisnings-
lokalet før eleverne, når man skal have et sammenspils-
hold. Det har Kristian Nøhr selv erfaret.
- Jeg har et hold, der skal begynde lige efter, at vi har 
pause, og førhen havde jeg for vane at lade døren stå, så 
eleverne bare kunne gå ind og begynde at stille op. Når 
jeg kom, brugte jeg måske 10 minutter på at få skabt 
ro og koncentration, så vi kunne komme i gang. Nu 
låser jeg i stedet døren inden pausen og sørger for selv 
at være der, før eleverne dukker op. Inden jeg låser op, 
har jeg sagt goddag til dem alle sammen, hyggesnakket 
lidt og haft øjenkontakt med dem hver især. Det koster 
ingenting bortset fra et par minutter af min pause, men 
det virker bare godt, fordi det er mig, der tager lederska-
bet, når vi går ind til undervisningen, og jeg kan få lov til 
at være den hyggelige og joviale lærer, jeg bedst kan lide 
at være, siger han.

Faglige lærere
For begge lærere har det også været en aha-oplevelse at 
få fokus på relationen mellem elev og lærer og se den 
som forudsætning for, at undervisningen lykkes.
- På konservatoriet var der jo nærmest kun fokus på det 
faglige, og det er også det, vi kommer med som musik-
skolelærere, så det har virkelig været en øjenåbner at 
lære det her, siger Kristian Nøhr, som også mener, det er 
en af vejene til at fastholde flere elever.
For nogle musikskolelærere kan det være en hurdle, hvis 
et problems løsning kræver kontakt til elevens forældre, 
især hvis det er nogle, som aldrig viser sig på musiksko-
len. 
Der kan også være situationer, der har en karakter, hvor 
skolens ledelse skal inddrages, men ellers bliver de pæda-
gogiske problemer inden for det team, der arbejder med 
dem.
Samlet set er det pædagogiske udviklingsarbejde meget 
positivt, mener også Hanne Grønlund, der er leder af 
Musik- og Billedskolen i Varde.
- Jeg er ikke i tvivl om, at det højner kvaliteten af vores 
kerneydelse, og jeg er stolt af mine medarbejdere, når 
jeg lytter til det mangfoldige udbytte, de fortæller om, 
siger hun. ■

Pilotprojekt

? Pilotprojektet
 
Fra oktober 2012 til maj 2014 har Musik & 
Billedskolen i Varde kørt et pilotprojekt med 
fokus på at udvikle skolens læringsmiljø gennem 
pædagogisk analyse og kollegial sparring. 
Målet har blandt andet været at øge samar-
bejdet mellem skolens lærere, at gøre musik-
skolearbejdet mindre ensomt, dele viden med 
kollegaer og styrke samarbejdet med brugerne.
Pilotprojektet har bestået af to tværfaglige 
teams med seks-syv lærere i hver. De er mødtes 
to timer hver tredje uge. På hvert møde har 
gruppen arbejdet med en eller to cases.
De to teams har modtaget faglig sparring fra en 
ekstern, kommunal konsulent om arbejdet med 
analysemodellen SAPP. 
Inden pilotprojektet gik i gang, var alle medar-
bejderne på et tredages kursus i systemteori og 
relationskompetence for at få viden om ana-
lysemodellen.
Pilotprojektets gode resultater har betydet, at 
det nu er obligatorisk for alle lærere, der under-
viser mere end én dag på Musik & Billedskolen, 
at deltage.
Teamarbejdet er fuldstændig medarbejdersty-
ret, men tre gange årligt mødes tovholderne 
med ledelsen, der bliver orienteret om arbejdet 
og om eventuelle udfordringer, som ledelsen 
skal være med til at løse. 

SAPP-modellen
 
Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis, SAPP, 
er en analysemodel udviklet af Bente Slot, 
der er konsulent i Varde Kommune. Modellen 
er inspireret af den norske professor Thomas 
Nordahls forskning, der går ud på, hvordan 
man bedst skaber trivsel og læring for alle børn. 
SAPP-modellen har været praktiseret i dagtilbud 
i Varde Kommune de seneste år.
Rigtig mange folkeskoler i hele Danmark arbej-
der efter en lignende model – LP modellen.
Læs mere på: http://www.udir.no/upload/larings-
miljo/materiell/bedre_laringsmiljo_materiell.pdf. 
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www.dansksang.dk
master@dansksang.dk

Tlf. 97 12 94 52

Ny serie af udgivelser på dvd og usb-nøgle, som imødekommer 
et stigende behov for digitalt tilgængelige sange. Her må du 
LOVLIGT bruge løs!

Dvd’en/usb-nøglen kan bruges i en computer eller afspiller med 
tilkoblet projektor, smartboard, tv mv.
Velegnet i musiklokalet, i klasselokalet, ved forældremøder og til 
fællessamlinger, fx morgensang.

Temaserie
◆  Målgruppen er 1.-10. klasse.
◆  Der er ca. 30 sange på hver dvd.
◆  Serietitlen DIG IT spiller på ordet digital, og på at “dig” på 

engelsk har forskellige betydninger: “grave”, ”bryde sig om”, 
”forstå”, ”bemærke” og ”lytte til”.

Visuelle features
◆  Sangtekster med store typer og farveillustration. Klikker man 

på teksten, bliver den større.
◆  Baggrundsstof om komponisterne og forfatterne. 
◆  Små analyser af sangene. 
◆  Henvisninger til, hvor man finder noderne.

Auditive features
◆  Alle vers med sang og klaver.
◆  Alle vers med klaver, men uden sang (sing back).
◆  Alle vers med klaver, men uden sang, i en dybere version  

(sing back).
◆  Alle vers efter “skolemestermetoden”.  

Man indlærer sangen i fraser efter forsanger og klaver.
◆  Til hver indspilning hører et display, hvor der kan skrues op og 

ned for lyden, sættes på spil/start, pause og stop, og der kan 
spoles frem og tilbage.

Serien består af:
Jul
Dansk Sang Dig It 1
28 julesange. 
Gå på www.dansksang.dk og se hvilke. 
B-DVD-1080. ISBN 978-87-7612-788-6. Kr 240, - (300, -)

Morgen
Dansk Sang Dig It 2
28 morgensange. 
Gå på www.dansksang.dk og se hvilke! 
B-DVD-1097. ISBN 978-87-7612-814-2. Kr 240, - (300, -)

Forår
Dansk Sang Dig It 3
30 forårssange 
Gå på www.dansksang.dk og se hvilke. 
FM-DVD-1114. ISBN 978-87-7612-843-2. Kr. 320, - (400, -)
FM-USB-1114. ISBN 978-87-7612-885-2. Kr. 320, - (400, -)

Kærlighed og venskab
Dansk Sang Dig It 4
30 kærligheds- og venskabssange. 
Gå på www.dansksang.dk og se hvilke! 
B-DVD-1168. ISBN 978-87-7612-916-3. 
Kr 320, - (400, -)

Dans  Sang
Jul DIG IT 1
Dansk Sangs digitale sangbøger

1.  Højt fra træets grønne top 

stråler juleglansen; 

spillemand, spil lystigt op, 

nu begynder dansen. 

Læg nu smukt din hånd i min, 

ikke rør ved den rosin! 

Først skal træet vises, 

siden skal det spises.

2.  Se, børnlil’, nu går det godt, 

I forstår at trave, 

lad den lille Sine blot

1.  Julen har bragt velsignet bud; nu glædes gamle og unge: hvad englene sang i verden ud, nu alle små børn skal sjunge. Grenen fra livets træ står skønt med lys som fugle på kviste. Det barn, som sig glæder fromt og kønt, 
skal aldrig den glæde miste.

2.  Glæden er jordens gæst i dag med himmelkongen den lille. Du fattige spurv, flyv ned fra tagmed duen til julegilde! Dans  Sang
FORÅR DIG IT 3

Dansk Sangs 
digitale sangbøger

Nyhed

Dansk Sang Dig It ... Digitale sangbøger

Dans  Sang
Kærlighed 
og venskab DIG IT

Dansk Sangs digitale sangbøger 4
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• Det er veldokumenteret indenfor transferforskning, 
at op mod 80 % af det lærte i undervisningen, fx 
på erhvervsskoler og efteruddannelse, ikke finder 
anvendelse, når deltagerne tilbage i dagligdagen skal 
anvende den ny viden og kunnen i praksis.  
Det er nemlig ikke en enkel proces at anvende dét, 
der læres i én kontekst i en helt anden sammen-
hæng! 

• En-til-en musikundervisning er ofte tilrettelagt såle-
des, at undervisningens indhold efterfølgende skal 
anvendes i elevens egen musikalske praksis. På den 
måde er der væsentlige fællestræk med ovenstående 
læringssituationer. 

• Spørgsmålet er derfor: Kan transfer-tænkning bruges 
som et musikpædagogisk værktøj til at fremme 
elevers læring? 

Ordet transfer kommer fra latin (trans-ferre) og betyder 
at ”bære noget” fra et sted til et andet. Det bruges i 
denne sammenhæng som indlæringspsykologisk begreb, 
der beskriver, hvordan man anvender viden og kunnen 
lært i én sammenhæng (dvs. undervisning) til at kvali-
ficere handling i en anden sammenhæng (fx musikalsk 
praksis). Denne sammenhæng mellem indlæring og 
anvendelse, er det fundament, som vores uddannelses-
system på mange måder bygger på.
Uddannelsesforskning har beskæftiget sig indgående 
med transfer, og én ting står klart: det er ikke nok at 
regne med, at den lærende selv finder ud af at anvende 
den ny viden eller kunnen i dagligdagen. Når man skal 

anvende det lærte uden for undervisningen, finder der, 
iflg. forsker Vibe Aarkrog, DPU, nemlig en ”overflyt-
ningsproces” sted. Her er der brug for at læreren aktivt 
hjælper eleverne med omplante det lærte. 

Indenfor musikpædagogikken er der sjældent direkte 
opdeling mellem teori (undervisning) og anvendelse 
(musikalsk praksis). Men alligevel kan det siges, at både 
musikundervisnings fundament og succes afhænger af, i 
hvor høj grad eleven er i stand til at anvende det lærte i 
lektionen i en musikalsk praksis udenfor undervisningslo-
kalet. Derfor giver det god mening at beskæftige sig med 
den transformationsproces, hvor lærerens ”guldkorn” 
viderebringes og skal berige elevens musiceren udenfor 
undervisningslokalet (Figur 1).

Figur 1

Transferprocessen kan fremmes
De amerikanske psykologer Thorndyke & Woodworth 
formulerede allerede i 1901 teorien om ”identiske ele-
menter”. Den siger, kort fortalt, at transfer af viden eller 
kunnen bedst finder sted, når man i en situation bliver 

Instrumentalundervisning

Af Torben Westergaard
  

Træning i transfer får en-til-en 
INSTRUMENTALUNDERVISNING 
til at lykkes
INSTRUMENTALUNDERVISNING
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udsat for påvirkning, der er identisk med påvirkninger, 
man tidligere har været udsat for i andre situationer 
(Figur 1). 
Hvis eleven i Eksempel 1 fx i Mortens undervisning havde 
lært at spille bluesfraser i samme toneart, tempo og 
feeling, som de gjorde i bandet, ville der have været en 
større chance for, at han var lykkes med at bruge det, 
han havde lært i timen i praksis med bandet. 
Dvs. jo flere identiske elementer mellem undervisning 
og musikalsk praksis, jo større er sandsynligheden for, at 
læring fra undervisningen føres med over i praksis.

Thorndyke & Woodworth skelnede yderligere mellem 
hhv. nær/fjern og specifik/generel transfer, der omhandler 
hhv. anvendelsessituationen og undervisningens indhold. 
Dette kan eksemplificeres således: 
Når det lærte anvendes i en kontekst, der har stor 
lighed med indlæringssituationen, er der tale om nær 
transfer. Hvis undervisningens indhold fx peger frem 
mod en sammenspilsituation, kan der med fordel al-
lerede i undervisningen aktivt arbejdes med sammen-
spilsmomentet. 
Ved fjern transfer ligner anvendelsespraksis ikke indlæ-
ringskonteksten meget eller måske slet ikke. I Eksempel 
1 havde Niclas på sin vis den rigtige viden, men ikke i 
den rigtige toneart, hvilket umuliggjorde effektiv transfer. 
Måden at styrke transfer i denne situation er at inddrage 
flere og varierede eksempler i undervisningen. På den 
måde ville Niclas være bedre forberedt på den funda-
mentalt anden situation, som ”blues i øvelokalet” ville 
være sammenlignet med undervisningens trygge en-til-
en situation.  

Generelt gælder det, at jo mere specifikt indlærings-
situationen er knyttet til anvendelsessituationen, desto 
nemmere sker transformationsprocessen. 
Hvis det drejer sig om indhold, der direkte kan overføres 
mellem undervisning og praksis, er der tale om specifik 
transfer. Fx at indøve en sang i samme toneart, tempo og 
form, som den skal spilles til koncerten.
Når det mere er et princip end konkret indhold, der skal 
overføres til den musikalske praksis, er der tale om gene-
ral transfer. At forstå et princip kræver abstrakt tænkning 
for at kunne overføres, hvilket kræver indlæringstid. Som 
hvis man fx skal forstå akkorders opbygning på et niveau, 
hvor man i anden situation kan gennemskue, at det er 
den samme akkord, selvom det er en anden toneart og 
evt. beliggenhed.  
Indenfor generel transfer kan man med fordel studere 
forskellige af læreren og eleven indbragte eksempler i 
undervisningen som anvendelses-”cases”. 

Der er tre forskellige processer indeholdt i  
undervisningens transformationsproces
Hvis en undervisningssituation skal resultere i læring, skal 
der fra elevperspektiv tre væsensforskellige processer i 
spil.
Disse drejer sig om hhv.: A. Person, B. Indhold og C. 
Indholdets anvendelse.
A.    På emotionelt niveau skal eleven først og fremmest 

være motiveret for at lære nyt, da det er både om-
kostningskrævende og sårbart at åbne sig for læring.  
Udover at kunne forstå en potentiel nytteværdi i det, 
der skal læres, skal den lærende også have tiltro til 
både egen læringskapacitet samt stole på, at lære-

Eksempel 1
Undervisning: 
Niclas synes, at det bluesband, som Morten, guitar-
læreren, spiller med, er super sejt. Derfor har han 
spurgt, om Morten vil vise, hvordan man spiller solo 
over en blues. Niclas spiller nemlig med et band, 
hvor de spiller et nummer, der er lidt blues-agtig. 
Selvfølgelig! siger Morten. Han viser, hvordan man 
kan bruge tonerne fra en E pentaton bluesskala. Det 
lyder fedt, når han spiller! Niclas tvivler på, at han 
selv kan få det til at lyde lige så godt, men Morten 
forsikrer ham: Det skal nok gå. Du skal bare gøre 
det langsomt mange gange først! Der er meget at 
holde styr på: tonerne, akkordrundgangen, rytmen. 
De bruger næsten hele lektionen på det. Til sidst 
begynder det faktisk at lyde ret godt, og Niclas kan 
næsten ikke vente med at komme hjem og prøve 
det med sit eget band. Det bliver fedt!

I øvelokalet:
Det er ikke så nemt som Niclas havde regnet med, 
da de spiller nummeret med bandet. Han er både 
spændt og nervøs og håber, at det vil gå godt. Da 
det bliver tid til soloen, fungerer det ikke. Rytmen 
er hurtigere end hos Morten, og det er også som 
om, at det swinger på en anden måde. Tonerne 
passer heller ikke helt. Da Niclas pakkede guitaren 
sammen efter lektionen, havde Morten godt nok 
sagt, at man kunne spille den samme skala på alle 
tonearter, man skulle bare starte et andet sted. Må-
ske det har noget at gøre med, at bandets blues er 
i A dur? De andre i orkestret griner, da nummeret 
er færdigt: Det lød godt nok underligt, det der, du 
spillede! Niclas ærgrer sig over, at han havde taget 
chancen, og at de andre driller ham. Han bliver nok 
aldrig så god som Morten!
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ren har ret i sin påstand om materialets relevans og 
anvendelighed. 

B.    Indholdet skal aktivt forstås af eleven på både kogni-
tivt og psykomotorisk niveau.  
Fx hvordan bygges en A-dur treklang op; hvordan 
spiller jeg den?

C.    Eleven skal opleve sammenhæng mellem stoffets 
indhold, og hvordan det kan anvendes.  
Fx eksemplificeret i forskellige musikalske sammen-
hænge, hvor treklange indgår. Hvad kan/skal jeg 
bruge det til? 

Med andre ord skal eleven gennemgå både en emotionel, 
kognitiv og psykomotorisk proces for at undervisningen 
transformerer sig til læring i selve undervisningslokalet. 

Vi antager nu, at eleven har gennemgået de tre processer 
i undervisningen og vender os mod elevens egen musi-
kalske sammenspilspraksis. Det er nu, at eleven, fuld af 
fortrøstning, skal anvende det lærte i praksis. Her venter 
yderligere læreprocesser!  
Hvor elevens læring i undervisningen fandt sted i en-
til-en relationens tryghed, er sammenspilssituationen 
på flere måder væsensforskellig. I det sociale felt skal 
eleven i fællesskabets gruppedynamik fremstå selvsik-
ker og kompetent, når det lærte, helt konkret, sættes i 
spil både socialt og musikalsk. Dertil kommer en række 
andre faktorer som fx: en anderledes akustik, et andet 
tempo, andre lydindtryk og forstyrrelser udefra. På denne 
måde er elevens egen musikalske praksis ikke at ligne 
med undervisningssituationen. Derfor må vedkommende 
således selv, på bedste vis, prøve at transformere erfarin-
ger fra undervisningen til praksis, hvilket er en læreproces 
i sig selv. Og vel og mærke en proces, der ligger uden for 
lærerens kontrol!

Som lærer kan du øge transfereffekten
Som det fremgår af ovenstående, er det hverken en 
selvfølge eller en enkel proces at undervisningsindhold 
når elevernes egen praksis udenfor undervisningslokalet. 
Men heldigvis peger transferforskning på en række for-
hold, hvor læreren ved at undervise i transferelementet 
– på engelsk ”teaching for transfer” – aktivt kan hjælpe 
disse processer på vej. Disse er: 

• Eleven skal være motiveret for at anvende det 
lærte, hvilket går hånd i hånd med, at læreren skal 
demonstrere nytteværdien af at kunne det aktuelle 

8 undervisningsindhold. Indholdet skal være menings-
fyldt for eleven, og det er ikke nødvendigvis selv-
indlysende, hvorfor det er godt at kunne et givet 
stof. Hvis eleven selv er med til at udvælge under-
visningsstoffet – og der fx tages udgangspunkt i 
elevens egen praksis udenfor undervisningslokalet 
– øges transfereffekten.

• Læreren kan med fordel vende tilbage til elevens 
virkelighed udenfor lektionen og lade undervisnin-
gen inddrage, hvordan det forløb med anvendelsen 
af det lærte. Dvs. som lærer kan du med fordel 
sætte dig grundigt ind i din elevs musikalske praksis 
udenfor undervisningslokalet, således at undervis-
ningen peger mod anvendelseskontekstens karak-
teristika.

• Jo kortere tid mellem indlæring og anvendelse, jo 
mere fremmes transfer 

• Jo højere niveau af ”mestring” der opnås i under-
visningssituationen, jo større er sandsynligheden 
for, at det lærte kan bruges i praksis’ forskellig-
artede karakteristik. Det kan med andre ord altid 
betale sig at spille noget ”en gang til” i undervis-
ningssituationen!

• Hvis undervisningens indhold handler om et ”prin-
cip” eller et begreb, der kræver abstrakt tænkning 
for at kunne forstås og anvendes, kan læreren med 
fordel inddrage varierede ”reallife cases”, hvor man 
kan studere forskellige anvendelsesmuligheder. 
Eleven skal også selv bidrage med eksempler.  
Det kunne fx i Eksempel 1 være, at Niclas på lære-
rens opfordring havde haft en audiofil med, hvor 
hans band spiller det aktuelle bluesnummer, med til 
undervisningen.

Forslag til litteratur: 
• Vibe Aarkrogh: Fra teori til praksis – undervisning 

med fokus på transfer (Gyldendal Akademisk, 2010)
• Bjarne Wahlgren: Transfer – kompetence i en pro-

fessionel sammenhæng (Aarhus Universitetsforlag, 
2012) 
http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/transfer/

Torben Westergaard er Studielektor på RMC – Rytmisk 
Musikkonservatorium, Cand.pæd. i didaktik (musikpæda-
gogik) samt Master i Læreprocesser med specialisering i 
Didaktik og Professionsudvikling.

Kontaktinfo: torbenwestergaard.dk ■

Instrumentalundervisning
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Blæserstævne

”Hold nu op med at klynke og 
få gjort noget ved det! Vi har 
ufatteligt veluddannede, res-
sourcestærke musikpædagoger 
her i landet. Jeg møder den ene 
ildsjæl efter den anden i denne 
branche. Se de fantastiske 
muligheder, vi har, og alle 

de fine ting, vi kan gå ud at lave”, siger basunist og 
professor Niels-Ole Bo Johansen.
Han har taget det aktive valg i sit liv, altid at se 
muligheder frem for begrænsninger.
En af kongstankerne er, at kulturinstitutionerne 
skal åbne sig mere mod hinanden og det 
omgivende samfund, frem for kun at tænke 
på egen overlevelse. Vi skal samarbejde på 
kryds og tværs og berige hinanden. Og så 
mener han i øvrigt, at musikundervisning 

ikke burde koste noget; det skulle være et enestående 
tilbud, som alle kunne få del i.
På Det Jyske Musikkonservatorium, hvor professoren 
residerer, forsøger han at føre sine idéer ud i livet. Det er 
ikke uden stolthed i stemmen, han fortæller, at konserva-
toriet afholder hele 500 koncerter om året til glæde for 
alle byens borgere.

Jeg er kommet på besøg i anledning af konservatori-
ets blæserkonference, og i frokostpausen bevæger 

vi os sammen ud i det århusianske byrum, hvor 
Niels-Ole peger rundt og fortæller om alle de 
fine koncertsale, byen kan byde på, og som han 

og de studerende gør flittigt brug af hele 
året: Indenfor en meget lille radius er der 
Domkirken, den store rådhussal, Musik-
huset, salen på kunstmuseet Aros – og 
konservatoriets egne koncertsale.
Konferencen, der løber af stabelen 

Musikere og musikpædagoger skal være fyrtårne. De skal lyse op i kulturlivet og være musikkens 
ambassadører, mener basunprofessor Niels-Ole Bo Johansen.
MODUS har mødt ham på Det Jyske Musikkonservatorium – til musikpædagogisk blæserstævne, 
hvor blandt andet konservatorieuddannelserne og folkeskolesamarbejdet blev debatteret.

BLÆSERSTÆVNE

8

Af Kirsten Brunbech
  

  Niels-Ole Bo Johansen  
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Blæserstævne

disse dage, er også et forsøg på at skabe nye samar-
bejdsrelationer, og det er tanken, at det skal være en 
årligt tilbagevendende begivenhed.
”Aarhus er en innovativ studieby med et rigt kulturliv. 
Gennemsnitsalderen her i byen er kun 35 år!”, fortæl-
ler han, mens vi krydser over den store åbne plads foran 
Musikhuset.
Trafikken er livlig denne lørdag formiddag, og vi må snog 
os ud og ind mellem bilerne for at komme over gaden og 
nå i sikkerhed på fortovet.

Ugens gæst
Vi fortsætter samtalen over frokosten på Det Grønne 
Hjørne. Talen falder på musikskolernes samarbejde med 
folkeskolerne, et samarbejde, professoren ser som en 
fantastisk mulighed for at brede musikken ud til alle lag i 
befolkningen.
Han ser ingen hindring for, at en musikpædagog skulle 
lade sig ansætte som musiklærer på en folkeskole.  
”Hvis musikpædagogerne ikke bare skal blive ”ugens 
gæst” ude på skolerne, så må man søge indflydelse, så 
man kommer ind og bliver en ligeværdig og accepteret 
kollega på lærerværelset. Man skal aldrig underkende be-

tydningen af at have et hold mennesker, man kan sparre 
med - man kan måle sig med - man kan videreudvikle sig 
med. - Så jo større ansættelse, jo bedre.
Folkeskolen åbner jo for, at musikundervisningen kan 
udvides. Der kunne for eksempel ligge et bånd, som hed 
”musik hver dag””.
Han mener, at skolerne bør være med til at diskutere, 
hvilken profil og identitet de gerne vil have. Skal man for 
eksempel have et bigband, der kan spille til skolemusi-
cals, et kæmpe skolekor, eller et orkester, der kan spille til 
fodboldkampe og idrætsdage. Mulighederne er mange.

Kerneopgaven
Hvad er efter din mening den vigtigste opgave for lan-
dets musikskoler, spørger jeg professoren.
Han svarer, at musikskolerne må se på, hvad der er råd til 
og sige: Vi har de penge, vi har. Så må vi prioritere - og 
gøre det, vi gør, hundrede procent godt. Hvem siger, at 
en musikskole skal kunne tilbyde alt!
”Det gælder om at sige til lærerne: Du er fastansat 
ildsjæl i det her firma, og der ligger de og de forplig-
telser. En del af det er at lære eleverne at spille godt på 
deres instrumenter og at skabe tiltag, der fastholder 

8
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eleverne, en anden del er at være en facilitator for sociale 
fællesskaber, så eleverne får en oplevelse af, at hvis de 
spiller sammen med nogen, får de et socialt fællesskab 
med mennesker, som de kommer til at holde af”.
Succesparameteret må være, at vi har nogle elever, som 
ikke stopper med at spille – at vi får sendt motivationen 
videre, mener han.
Niels-Ole Bo Johansen er inspireret af den svenske forsker 
Anders Ericsson, hvis grundtanke er, at de fleste menne-
sker efter intensivt at have beskæftiget sig med et emne i 
gennemsnitligt 10.000 timer kan mestre det.
”Nogle kommer selvfølgelig meget hurtigere til det - 
eksempelvis Mozart - Strauss - The Beatles - men her er vi 
i kategorien genier.
Mange faktorer spiller ind - først og fremmest kvaliteten 
af øvningen - og det er jo her, den erfarne og vidende 
musikpædagog kommer ind, således at kvaliteten - og 
egentlig ikke så meget mængden af øvning - afgør, hvad 
der bliver outputtet.
Men summa summarum i Anders Ericssons artikel er, 
at alle kan blive gode til noget - blot man putter den 
fornødne ressource i. Der gøres op med talent versus ikke 
talent. Talent er meget mere et spørgsmål om, om du 

kan øve dig fornuftigt – end om du kommer hurtigt igen-
nem et værk”.
Han uddyber:
”Og først dér, efter de 10.000 timer, begynder eleven at 
blive selvkørende, selv få ambitioner og se sig selv som 
én, der har et potentiale. Så det gælder for læreren om 
at få eleven til at blive ved længe nok til at nå til denne 
tilstand”.

Pædagogik på konservatorierne
Men hvilket ansvar har konservatorierne for, at vi får 
uddannet nogle musikpædagoger, der også mestrer klas-
serumsledelse?
”Man kan ikke uddanne folk til at blive dygtige pæda-
goger”, afparerer konservatorieprofessoren. ”De må ud i 
det virkelige liv og gøre deres erfaringer. Og den enkelte 
konservatoriestuderende må gøre sig klart, hvad det er, 
han eller hun gerne vil blive god til. Hvis du skal være 
orkestermusiker, skal du så hurtigt som muligt pjække fra 
alt andet og være inde i øveboksen hele tiden. Ellers får 
du ikke det job. Hvis du søger job i et symfoniorkester, 
handler det kun om: Hvordan spiller du? Eksamensbevi-
ser og alt andet er ligegyldigt. 8

  Foto: Det Jyske Musikkonservatorium  
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Blæserstævne

Hvis du skal ud at undervise, er det andre kvaliteter, det 
drejer sig om. Og de er i min optik ligeså vigtige. Men 
det er den enkeltes eget valg, hvad man vil blive god til, 
det kan konservatorierne ikke stilles til ansvar for”.

Da vi bevæger os gennem byen tilbage til konservato-
riet, fortæller basunlæreren, at det ligger ham meget på 
sinde, at de studerende ofte kommer ud og møder det 
levende musikliv udenfor konservatoriets tykke mure. 
Derfor arrangerer han flere gange om året studierejser ud 
i verden.
Det må da være meget dyrt for de studerende?
”Nej, det koster dem ikke noget. Der er fonde, som dæk-
ker udgifterne”.
Nå, har I en fundraiser ansat til at sørge for det?
”Nej, det tager jeg mig af!”, svarer han.

Rundbordssamtale
Tidligere på dagen er blæserkonferencen skudt i gang 
med en rundbordssamtale, hvor der blandt andet bliver 
talt om folkeskolesamarbejdet og rekruttering af elever til 
musikskolerne.
Flere af de tilstedeværende blæserlærere har allerede 
gjort sig en del erfaringer med det udvidede samarbejde 
ude på landets skoler.
”Jeg mangler redskaber, når jeg bliver sendt ud i folke-
skolen. Klasserumsledelse og det praktiske er svært”, 
siger Michael Lund. Han er blæserlærer på Aarhus 
Musikskole og en af de lærere, der har erfaring med fol-
keskolesamarbejdet. ”Det er kun fem minutter ud af de 
fem og fyrre, hvor man rent faktisk underviser – resten 
er alt det praktiske. Men nu har jeg købt mig en dom-
merfløjte. Den gjorde en kæmpe forskel. Fløjten gør ondt 
i ørerne, så det giver ro, når jeg blæser i den. Selv har jeg 
ørepropper i, så jeg mærker ikke noget! Med fløjten kan 
jeg bevare den gode stemning; jeg behøver ikke blive sur 
og skælde ud.
Jeg var i starten lidt skeptisk overfor klasseundervisnin-
gen. Men det giver meget mening, når man står dér og 
oplever; hold da op, jeg har en stor faglig kompetence, 
som gør en forskel. Og på musikskolen er vi begyndt 
at have venteliste igen på saxofon, efter vi er gået ud i 
folkeskolen”, fortæller han glad. 

”Ja, synliggørelse/ høreliggørelse er et vigtigt parameter. 
Det gælder om at vække nysgerrighed hos eleverne. Men 
jeg synes, det er helt forkert, at man starter med at melde 
sig til et instrument. Vinklen skal være sammenspil og 
fællesskab. Vi skal gøre som i sporten: Træne to-tre gange 
om ugen og ud at spille kamp i weekenderne!”, mener 
Bent Hjort, der er blæserlærer på Holstebro Musikskole.

8

? Musikpædagogisk konference

Den 22.-23. november 2014 indbød Det Jyske 
Musikkonservatorium alle landets musikskole-
lærere og blæserinstruktører ved garder til to 
døgns gratis konference om musikpædagogik 
for blæsere.
Konferencen bød på oplæg, rundbordssamtaler 
og gruppediskussioner, garneret med rytmiske 
og klassiske koncertoplevelser.
Arrangører: Niels-Ole Bo Johansen, Kristian 
Steenstrup og Claus Olesen (nyudnævnt rektor 
ved Det Jyske Musikkonservatorium siden artik-
lens tilblivelse)

Anders Ericssons artikel, som Niels-Ole Bo 
Johansen refererer til, hedder:
”The role of Deliberate Practice in the Acquisi-
tion of Expert Performance”
http://projects.ict.usc.edu/itw/gel/EricssonDeli-
beratePracticePR93.pdf

”Det duer ikke, at vi kun møder børnene en gang om 
ugen. Hos os har vi sagt: Vi vil ikke samarbejde med 
folkeskolen, hvis vi ikke får lov at komme to gange om 
ugen i hver klasse!”
”I Frankrig lærer man solfege (hørelære, red.) et helt år, 
før man overhovedet får et instrument i hånden”, indsky-
der Niels-Ole.

”Konservatoriets rolle har ændret sig”, siger Claus 
Olesen, studieleder på de klassiske uddannelser på Det 
Jyske Musikkonservatorium:
”Vi skal både uddanne og forske, men vi skal også være 
en større koncertudbyder, en kulturinstitution, der åbner 
sig mere mod det omgivende samfund.
Uddannelserne har ændret sig meget. Vi har fået et en-
treprenørfag, der sætter de studerende i stand til at være 
præsidenter i kulturlivet. De bliver mere selvstændige.
Alle bachelorer har nu fire timer om ugen i ensemble-
ledelse, vi er i gang med formelle partnerskaber med 
University College, og der er større og længere praktik-
forløb på tegnebrættet. Men vi skal stadig huske, at vi 
uddanner specialister”.

Rundt om bordet denne tidlige lørdag morgen sad en lille 
skare af engagerede musikmennesker. Omkring tyve de-
battører fra hele landet var mødt op. Men da konferen-
cens første levende musikindslag - med Aarhus Concert 
Band og Reinhold Friedrich - skulle løbe af stabelen, var 
det et større tilløbsstykke: Klokken femten havde der 
udenfor salen dannet sig en lang kø af over hundrede 
forventningsfulde, musikglade Aarhus-borgere. ■
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Udgivelser 

Bind 4 i serien om sangskrivning og det at 
”sætte-noget-uden-om”, i form af akkorder og 
arrangement. 

Denne bog fokuserer på, hvordan man udfor-
mer et godt vokal-arrangement trin for trin, 
gennem flere niveauer – fra enkel tostemmig 
børnekorsats til det professionelle voksenkor.
Gennemgang af melodi, tekst, besætning 
og de udøvendes muligheder, hvilket fører til 
fokus på arrangementstekniske forhold som 
harmonik og stemmeføring. 

Målgruppe: Alle sangskrivere!

Næste bind i serien vil omhandle instrumental-
arrangement/akkompagnement.

Forfatter: Mogens Christensen
Redaktion: Ib Thorben Jensen og Jørgen 
Andresen
Nodesats: Forfatteren

Pris:
Bog (176 sider), kr. 360,-

Trykt med støtte fra KODA` s nationale midler 
og Syddansk Musikkonservatorium & Skuespil-
lerskole 

Forlag: Dansk Sang 
www.dansksang.dk

DJ

Tinnitus er fravær af stilhed. Når man har tin-
nitus, har man altid en lyd i hovedet. 

Forfatteren, Henrik Strube, har selv haft tin-
nitus i mere end 20 år, og denne bog er en 
opdatering, omskrivning og udvidelse af hans 
tidligere udgivelse fra 2002; ”Pas på ørerne”. 

I bogen fortæller Strube om høreskader og 
hørenedsættelse, hvad man selv og ens omgi-
velser kan gøre, hvor man kan søge behand-
ling, mindske ubehaget - og om forebyggelse 
af tinnitus. 

Forfatter: Henrik Strube

Pris:
Bog (220 sider), kr. 269,- (vejl.)

Forlag: Frydenlund 
www.frydenlund.dk

DJ

16 nye sange & lege til brug i det fri, samt 
”opskrifter” på instrumenter fremstillet af 
materialer fra naturen.
Byg-selv-instrumenter:
Chimes/Reco-reco/Valnødde-rasler/Claves/
Split-sticks/Krybskyttefløjte/Maracas/Bull-
roarer/Pile- & Hyldefløjter.

Materialet er opdelt i årstids-kapitler.

Forfatter & komponist: Anders Bøgelund
Foto: Jørn Tømsø
Layout: Tilde Aagaard

CD med alle sange, indspillet i Irhøj Studio
MEDVIRKENDE: Anders Bøgelund/Jan Irhøj/

Jesper Falkensteen/Mads Granum/
Michael Finding/Jens Christian Uhrenholdt/
Mads Randal Lund/Helle Børgesen/Iveta 
Ĺ Episcopo & Borup Privatskoles Børnekor. 

Pris: Ikke oplyst.
Hæfte (50 sider)

Udgivelsen er støttet af Statens Kunstråds 
Musikudvalg og DJBFA.

Forlag: Rumlerim
 
www.rumlerim.dk

DJ

PAS PÅ ØRERNE og dig selv
- at forstå og leve med tinnitus og høreproblemer.

SKOVKONCERTEN
Inspiration til udendørs musik og leg

Skiv SANGE ... Komponér KLANGE 4
- om KORarrangement
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Rudersdal Musikskole har gen-
nem flere år arbejdet tæt sam-
men med kommunens folke-
skoler og foreningen Ny Musik 
i Birkerød, hvis hovedopgave er 
at slå et slag for de sidste 30-40 
års kompositionsmusik. I 2012 
blev det til projektet ”Børn og 
unge spiller ny musik”. I 2014 

kom så Version 2 af projektet, der dog er anderledes 
skruet sammen, men stadig med formålet at få børn og 
unge i gang med at forholde sig skabende og medska-
bende til musik.
Michael Møller fra Musikskolens ledelse er sammen med 
tidligere lederkollega Martin Sell og komponist Mogens 
Christensen idémændene bag projektet, der bl.a. har 
fået støtte fra Kulturstyrelsen. ”Eleverne arbejdede med 
skabende elementer, hvor de ud fra musikalske motiver 
eksperimenterer med klangflader i form af talekor, bog-
stavrim m.m.” fortæller Michael Møller. 
Men hvordan starter man en kompositionsproces med 
børn og unge, der ikke er vant til at forholde sig ska-
bende til musik?
”Det fælles omdrejningspunkt i projektet var temaet 
”Årstider”. På den måde kunne alle – børn som voksne – 
forholde sig til noget konkret. I skolen kunne man synge 

årstidssange som fællessang, læse årstidstekster, måske 
ligefrem lave metaforer mellem årets og livets gang. I 
musikskolen kunne der spilles eksisterende instrumen-
talmusik knyttet til årstid. Og man kunne begge steder 
forholde sig musikalsk skabende til årets vekslen”, siger 
Mogens Christensen. 

Musikskolen Version 

2.0 Under arbejdstitlen ”Musikskolen 
Version 2.0” eksperimenterer 
Rudersdal Musikskole med at 

inddrage skabende elementer i såvel 
musikskoleundervisningen som i 
folkeskolens musikundervisning.

Af Birgitte Antonius
 

FOTO: JØRGEN BENTZEN

? Rudersdal Musikskole har gennem flere år arbej-
det tæt sammen med kommunens folkeskoler 
og foreningen Ny Musik i Birkerød, hvis ho-
vedopgave er at formidle de sidste 30-40 års 
kompositionsmusik. I 2012 blev det til projektet 
”Børn og Unge spiller Ny Musik”, der i 2013 
kastede titlen ”Årets Musikskolekommune” af 
sig. Gennem hele foråret 2014 løb et lignende 
projekt af stabelen. Her deltog kammermusik-
grupper fra Musikskolens ”Duo-Trio Linje” og 
enkeltelever samt en del lærere fra musikskolen, 
11 fjerdeklasser og deres lærere fra de fleste 
af kommunens skoler, Ny Musik i Birkerød og 
komponisten Mogens Christensen. 
Projektet er opdelt i et skabende procesforløb i 
skoleklasser og i musikskolens kammermusikal-
ske og symfoniske del. 

Børn og Unge spiller Ny Musik

  Foto: Mogens Christensen  
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For musikskolens vedkommende var hjertet i projektet 
de kursusgange med Mogens Christensen, hvor en del af 
musikskolens elever og lærere mødte op nogle lørdage 
for dels at arbejde med gruppebaserede kompositions-
processer i kammermusik, dels at afprøve metoder i 1-1 
situationer, der tog udgangspunkt i elevens egen musi-
kalske materiale. Desuden indstuderede kammerorkeste-
ret på musikskolen en række årstids-værker, skrevet af 
Mogens Christensen. 
”Kendetegnende for kammermusikforløbet var, at læ-
rere, elever og nogle konservatoriestuderende deltog i 
arbejdet på lige fod. Man havde forskellige forudsætnin-
ger rent spillemæssigt, men på det kreative plan kunne 
eleverne bidrage med mindst lige så mange idéer som de 
voksne”, siger Mogens Christensen. 

13-årige Sara Guldbrandt, der spiller klarinet, var med i 
processen på musikskolen. Sammen med Emma Lou Bov-
bjerg på obo arbejdede de med ”årstiden” mellem vinter 
og forår, hvor sneen smelter og det begynder at dryppe. 
Disse dryp blev omdannet til nogle tilfældige staccato-toner 
inden for et afgrænset område i det mellemste register. 
”Vi stod overfor hinanden og spillede dryp-tonerne 
skiftevis mod hinanden. Efterhånden puttede vi nogle lidt 
længere toner ind mellem de korte toner, for at skabe 
kontrast. Vi bestemte os for at begynde langt fra hinan-
den ved hver sin væg og gå ind mod hinanden. Når vi 
mødtes på midten spillede vi så begge en dyb tone for at 
overraske”, siger Sara Guldbrandt og fortsætter: 
”Det var sjovt og lærerigt, og det var nyt. Før jeg kom, 
var jeg lidt nervøs for, at de andre var bedre end mig. 
Men alle var søde og kunne hjælpe hinanden. Man blev 
respekteret for det, man spillede”. 
Sara og Emmas musik er et eksempel på en masse idéer 
til en skabende musikalsk proces, som under vejledning 

af Mogens Christensen blev til et lille musikværk. 
”De to livlige pigers stykke blev ”størknet”, 

dvs. at tonemateriale, form, struk-
tur, udtryk og gangen mod 

hinanden blev vurderet, 
aftalt og fikseret. Vi gik fra 
en improvisationspræget, 
flydende og uforpligtende 
leg til et lille opus med 

egen musikalsk identitet. 
Det første havde man det 

sjovt med. Det andet var man 
stolt af! Som pigerne sagde, 

kunne de uden videre huske 
musikken, uden at de behøvede 

at skrive det ned på papir”, siger 
Mogens Christensen.
Et andet kursusforløb tog ud-
gangspunkt i lærernes solotimer. 

Her var det skabende også i fokus, som et supplement 
til de mere traditionelle undervisningsmetoder, hvor man 
reproducerer eksisterende musik. 

”Indgangen til de skabende aktiviteter gik bevidst uden 
om improvisation. Både i betydningen at improvisere 
over en standard og at spille ud i det blå. Styrken ligger 
derimod i, at elevens eget musikalske materiale bliver 
kvalificeret”, siger Mogens Christensen.
Men hvorfor det skabende element i en solotime?
”En af begrundelserne kunne være rent pragmatisk. 
Eleven har ikke øvet sig. Det kan være for sjov, fordi 
eleven trænger til lidt afveksling. Det kan også være 
eksistentielt, hvor eleven er ked af noget i sit liv, måske 
at forældrene skal skilles. Det er netop en af tankerne 
bag arbejdstitlen Musikskolen Version 2, at musikskolens 
aktiviteter kan være mere end reproducerende”.

En af tankerne bag projektet er, om man kan lave en ba-
lance mellem en pædagogisk og en mere kunstnerisk ori-
enteret praksis. Ligeledes at det inddrager andre under-
visningstyper og justerer nogle af de musikpædagogiske 
tanker, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved en event, hvor 
medvirkende fra musikskolen og folkeskolerne fremførte 
deres musik. 

”Ved vores event på Dronninggårdskolen var det en stor 
oplevelse at se skoleklassernes kollektive skaberlyst og 
energi, side om side med Mogens’ årstidsværker, som 
forestillingen startede og sluttede med. Det 
var ny kompositionsmusik i et raffi-
neret tonesprog, og det var meget 
inspirerende”, siger Michael 
Møller, der også var impo-
neret over skoleklassernes 
engagement, da de fremførte 
deres musik på instrumenter 
og med lydeffekter, fælles 
koreografi og drama:

? Formålet med projektet er:
At udvikle naturlige kreative udtryk, som børn, 
her eleverne i skoler og musikskole, besidder
At udvikle vores egne og kommende musik-
pædagogers metodik i forhold til det skabende 
element hos eleverne
At videreudvikle samarbejdet mellem skoler og 
musikskole i Rudersdal Kommune. 

8

  Sara Guldbrandt og Mogens Christensen  
  (foto: Christine Pryn)  
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Stillingsannonce

”Der var en unik musikalsk glød hos eleverne. Man 
kunne se at de hver især tog ansvar for hver sin del af 
musikken, hvilket kræver både koncentration og disci-
plin i en sal med 300 publikummer. Man kunne tydeligt 
mærke troen på at kunne skabe i fællesskab. Projektet 
indgår helt afgjort som en del af målsætningen om fæl-
lesskab og inklusion i folkeskolen”. 

Projektet er afsluttet for denne gang, men forude står en 
fortsættelse af den individuelle undervisning for musik-
skolens lærere og elever, et projekt omkring komponi-

Annonce

sten Axel Borup-Jørgensens musikværk ”Musik for et 
kirkerum” og en fælles familiekoncert til december med 
12 nyskrevne julesange af Rudersdal-lærer Linda Lehun, 
fremført af musikskolens elever og suppleret af indslag 
med pianisten Christina Bjørkøes elever i foreningen Ny 
Musik i Birkerøds regi. ■

8

Lowbrasslærer – gerne basunist
Pr. 1. marts 2015

Lyngby-Taarbæk Musikskole søger en lowbrasslærer 
til nyoprettet stilling som underviser i lowbrass på alle 
niveauer. Stillingen omfatter både soloundervisning og 
begynderhold samt orkesterundervisning. Vi lægger 
vægt på, at du har en relevant musikfaglig uddannelse 
på konservatorieniveau.

Se fuld stillingsbeskrivelse på  
www.ltk.dk/job-i-kommunen

Ansøgningsfrist mandag d. 16. februar 2015 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtale afholdes tirsdag d. 24. februar 2015.
Yderligere oplysninger kan fås hos Afdelingsleder:  
Astrid Breinholdt på Tlf.: 45 97 36 60. Mail: asbr@ltk.dk

Musik Før Ni 
afholder

Kursus med Michael Madsen og kon-
ference med paneldebat om musik i 
daginstitutioner- Generalforsamling 
samt markedsplads med præsentation 
af musikpædagogiske materialer.

Der hele sker på Odense Musikskole 
den 20. og 21. marts.

Beskrivelser, priser og tilmelding på 

www.musikforni.dk 
sen. d. 27. februar

Børn og Unge spiller Ny Musik
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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.

Sagsbehandlingen
I det forgangne år har DMpF på medlemmernes vegne 
haft mange forskellige sager. De individuelle sager om-
handlede f.eks. advarsler, opsigelser, fratrædelsesaftaler, 
manglende/forkert udbetaling af løn, lønforhandlinger, 
arbejdsmiljø, arbejdsskader, udredning af arbejdstid. 
Imidlertid har der også været en række generelle og 
kollektive sager. Nedenfor beskrives et udpluk af disse 
generelle sager.

Ulempeydelser
På en række musikskoler har der været sager om mang-
lende eller kun delvis betaling af ulempeydelser, hvilket 
har medført, at nogle musikskoler har efterbetalt flere 
hundrede tusinde kroner til musikskolelærerne. Derfor 
kan det anbefales, at man er opmærksom på, om man 
får en korrekt betaling af ulempeydelser.
Reglerne om betaling af ulempeydelser findes i over-
enskomstens § 16 jf. Finansministeriets cirkulære af 24. 
marts 2006. Heraf fremgår bl.a., at man skal have kr. 
22,70 pr. time (beregnes pr. halve klokketime) for under-
visningstimer, der efter forud godkendt skema læses i 
tidsrummet kl. 17-06. Udover undervisningstimer gælder 
det også for egentlige arrangementer, der er forud 
planlagt og godkendt af skolens leder. Desuden skal man 
have godtgørelser på kr. 62,27 pr. dag for tredelt tjeneste 
og kr. 6,70 pr. time (beregnes pr. halve klokketime) for 
tjeneste, der strækker sig udover 11 timer.
Udbetalingen af ulempeydelser fremgår særskilt af løn-
sedlen. Derudover skal opmærksomheden henledes på, 
at der udover ulempeydelserne også skal ydes en timere-
duktion på 0,03 pr. undervisningstime for undervisnings-
timer der læses i tidsrummet kl. 17-06 jf. overenskom-
stens § 15, stk. 9.
Endelig kan det oplyses, at man som udgangspunkt har 
ret til at få ulempeydelser og anden manglende løn efter-
betalt i op til 5 år jf. forældelsesloven.

Timelærernes overgang til månedsløn
Pr. 1. august 2014 blev timelærerbegrebet afskaffet 
således, at timelærere nu kun omfatter ansatte med 
højst én måneds beskæftigelse. Imidlertid har DMpF på 
baggrund af en række sager erfaret, at der stadigvæk 
er nogle musikskoler, som endnu ikke har gennemført 
ændringen. Afskaffelsen af timelærerbegrebet betyder 
endvidere, at de timelønnede sidste år blev omfattet 
af reglerne om løn under sygdom, funktionærlovens 
bestemmelser om opsigelse, ret til løn under barsel, 
overenskomstens garantilønsbestemmelser, ret til pen-
sion mv. Alle tidligere timelærer skal derfor have nye 
ansættelsesbreve.
Endelig skal det bemærkes, at der ved overgangen fra 
ansættelse på timeløn til månedsløn ikke må ske en løn-
nedgang. Det er således aftalt med KL, at der i så fald 
skal ydes et udligningstillæg.  

Samarbejdsregler
I henhold til samarbejdsreglerne skal ledelsesretten som 
bekendt udøves i overensstemmelse med overenskom-
sten og i samarbejde med de ansatte og tillidsrepræsen-
tanterne jf. aftalerne herom. I forbindelse med omstruk-
tureringer pga. skolereformen og i øvrigt fastlæggelse af 
retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, 
samarbejds- og personaleforhold skal der således være 
mulighed for medbestemmelse samt mulighed for for-
handling og indgåelse af aftaler. I den forbindelse har vi 
konstateret, at der i mange lokale MED-udvalg ikke har 
været tilstrækkelig medbestemmelse og medindflydelse 
på beslutningerne. Ligeledes må det konstateres, at den 
gensidige informationspligt kan forbedres i mange MED-
udvalg. 
Derfor skal der opfordres til, at repræsentanterne i MED-
udvalgene er særligt opmærksom på samarbejdsreglerne 
om medbestemmelse og medindflydelse. ■
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