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2019
FOLKETINGSVALG

Leder

  Ole Helby  

Valgkampen er i fuld gang. Kulturpolitikken plejer ikke at 
fylde ret meget, når der er folketingsvalg. Folketingsval-
get i 2019 kommer formentlig ikke til at ændre ved dette 
fænomen, selv om vi op til valgkampen har været vidne 
til nogle bemærkelsesværdige politiske udmeldinger om 
kulturstøtte, som burde give anledning til at fokusere 
på kulturpolitikken i de politiske debatter i medier og på 
vælgermøder.

Henrik Sass Larsen (S) har følt sig kaldet til at angribe den 
måde, man bruger de kulturelle kroner på. Han går så 
vidt, at han sætter spørgsmålstegn ved støtten til biblio-
tekerne, hvor han mener, der snart ikke kommer nogen 
mere. Man må i det hele taget forstå det sådan, at 
Henrik Sass Larsen opfatter Det Kongelige Teater, symfo-
niorkestre, ballet og klassisk musik som noget, der kun 
er til for en ikke nærmere defineret finkulturel elite. Selv 
om socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, 
var hurtig til at gå i rette med Henrik Sass Larsen, er det 
alligevel foruroligende, at en så højprofileret politiker har 
en så unuanceret kulturpolitisk holdning. Mogens Jensen 
har i øvrigt op til valgkampen præsenteret et ønske om 
at få kultur ud til alle. Han ønsker i den forbindelse at 
løfte samarbejdet mellem folkeskole og musikskole. 
Desuden vil han nedsætte omprioriteringsbidraget fra to 
procent til en halv procent. Herudover vil han slå et slag 
for at bevare armslængdeprincippet i det danske kunst-
støttesystem. 

Borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel, har præsen-
teret massive besparelser på kulturen for at få råd til 

velfærd. Hans plan er at omprioritere fra blandt andet 
kultur til velfærd. For at forstå sammenhængen er det 
vigtigt at få med, at borgmesteren også har planer om 
at spare hårdt på administrationen og hele vejen rundt i 
forvaltningerne. Baggrunden for det hele er et stort og 
stigende udgiftspres på ældre- og børneområdet. Det er 
altså ikke et ensidigt angreb på kulturlivet i Odense, vi er 
vidne til. Alligevel er det i den grad en politisk bombe, 
der sprænges, når Peter Rahbæk Juel som borgmester i 
en af landets største kommuner udtaler, at der skal flyttes 
penge fra kultur til velfærd. Hvordan i alverden kan den 
gode mand nå frem til at adskille kultur og velfærd på en 
så firkantet måde? Odense har (indtil videre) et stort og 
veludviklet kulturliv, som alle borgere har mulighed for 
at få glæde af, herunder i høj grad børn, unge og ældre 
medborgere. Kulturen er da netop en del af velfærden 
for den enkelte på lige fod med alle andre dele af vores 
velfærdssamfund. 

Kultur er velfærd! Et liv uden kunst og kultur er et fattigt 
liv. Det betyder ikke, at kulturen er hellig, men de nævnte 
eksempler, som langt fra er enestående, kalder nærmest 
på en politisk debat om kultur som en del af velfærden i 
vores samfund. Retningen skal sættes på Christiansborg. 
Rammerne skal hovedsageligt udfyldes i kommunerne.
Kasper Holten, teaterchef for Det Kongelige Teater, 
forslog for nyligt, at man skulle afsætte en børnekulturel 
milliard, som skal bruges til, at børn og unge kan komme 
i berøring med kunst og kultur. Et godt forslag, som 
fremsynede kulturpolitikere og politiske partier burde 
løfte med ind i valgkampen. ■

Kultur er velfærd!
2019

FOLKETINGSVALG
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Idéen om musikskoleorkestret lever i bedste 
velgående, og i børnenes digitaliserede verden 
har det dirigentstyrede, musikalske fællesskab 
aldrig haft større relevans.

Sammenspil

MED IKKE AT FØLGE MED TIDEN
HER GØR VI OS UMAGE 

Af Tina Dreiergaard og Søren Flebo Jørgensen

FOTO: TOMMY FROST/ 
ROBIN SKJOLDBORG STUDIO, ARKIVFOTO

”Når vi forlanger engagement, stabilitet, 
seriøsitet og fællesskab af eleverne – og selv 
går forrest – så får vi det, og eleverne vokser 
med opgaven, musikalsk som menneskeligt”

driver vi i så høj grad som overhovedet muligt som et 
traditionelt, topstyret orkester. Her er intet demokrati. 
Her er firkantede regler, ægte musikalske ambitioner og 
tillid mellem lærere og elever – og børnene elsker det. 
Eleverne bliver hængende år efter år, vender tilbage efter 
efterskole, vokser op og vokser sammen og bliver dyg-
tige. Orkester handler nemlig ikke om, hvad den enkelte 
får ud af at være der, men om, hvad vi kan opnå i fælles-
skab, og med den mentalitet i hånden opnår den enkelte 
så meget mere! Når vi forlanger engagement, stabilitet, 
seriøsitet og fællesskab af eleverne – og selv går forrest – 
så får vi det, og eleverne vokser med opgaven, musikalsk 
som menneskeligt.

Orkester handler om, hvad vi kan opnå i fælleskab
I PAUSEN er der ingen telefoner fremme. Der er ingen, 
der spiller på instrumenterne, og der er ingen, der står 
alene. Under prøven sidder man på sin stol med begge 
hæle i gulvet. Hvis dirigenten tager hænderne op, så 
tager man sit instrument op. Tager dirigenten sine hæn-
der ned, så følger instrumenterne med. Vil man spørge 
om noget, så er det hånden op, og det er ikke sikkert, 
at man kan komme til at spørge eller får svar med det 
samme. Får man besked på at spille noget, flytte sig, 
tage en anden stol eller noget andet, så gør man det 
uden diskussion og uden nødvendigvis at vide hvorfor. 
Harmoniorkestret Helt Blæst på Odense Musikskole 

MED IKKE AT FØLGE MED TIDEN
HER GØR VI OS UMAGE 
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Børns fortrolige voksenkontakt skrumper
At vores verden er på vej i en digitaliseret, individualiseret 
retning, kan vist ikke være en hemmelighed for nogen. 
Skoleeleverne har deres egne skærme helt ned i ind-
skolingen og er vant til digitale løsninger, lige fra de er 
spæde. Den øjeblikkelige, streamede, personligt tilret-
telagte og algoritmedrevne online-virkelighed er indgroet 
i dem på måder, vi voksne slet ikke kan forestille os – 
ikke engang vi ”unge” voksne. Mange af os har måske 
oplevet ungdomsforsker Søren Østergaards tankevæk-
kende foredrag om de unges virkelighed: Om hvordan 
man kan være bedste venner uden nogensinde at have 
mødtes, hvordan børns fortrolige voksenkontakt skrum-
per, hvordan det ikke voksentilrettelagte samvær mel-
lem børn overgår til internettet og unge derfor mangler 
virkelighedens sprog, koder og fysiske fortrolighed, når 
de rent faktisk mødes. Mange af os har også erfaringer 
fra grundskolen og har mødt konsekvenserne af den 
endeløse række af skræddersyede tilbud, som børnene 
er vant til: Elever, der ikke kan tage imod en kollektiv 
besked, men som kun reagerer og forstår, når man hen-
vender sig direkte til dem. Elever, der trækker sig eller går 
i defensiven, når de møder en opgave, de ikke umiddel-
bart forstår eller kan gennemskue. Elever, der helt uden 
en kollektiv refleksion forventer at få forklaret hvad som 
helst når som helst, og som kun svært kan forholde sig til 
ikke nødvendigvis at blive ventet på.

Når man har brugt sit liv på noget så svært, person-
ligt og langsigtet som professionel musik, er det ikke 
svært at se svaghederne ved dette. Vedholdenheden 
og hengivenheden er værdier, som det moderne men-
neske ikke nødvendigvis får med sig! Derfor skal vi i 
musikskolen stå fast på, at det er netop dét, vi kan. 
Dét, vi er. Hos os møder børnene noget anderledes, 
end de er vant til. Det er måske gammeldags, men det 
er også noget, der resonerer dybt med nogen af dem. 
Det er ægte, jævnlig og fortrolig voksenkontakt uden 
en skærm som filter. Det er ægte samvær med andre 
børn, kammerater med forskellige baggrunde, men en 
fælles interesse. Det er læring med et langt perspek-
tiv; så langt, at det ikke nødvendigvis giver mening at 
forklare noget den første gang – eller det første år. Det 
er at holde fast, at blive ved og at være noget for andre 
mindst lige så meget, som de er noget for en.

Fælles opvarmning samler
I Helt Blæst starter prøven altid med en lang, fælles 
opvarmning med instrumenter, ofte 15-20 min. Den kan 
fx berøre skalaer, solmisation, pulsøvelser eller fraserings-
øvelser, altså en kombination af øvelser i orkesterspil og 
instrumental hørelære. Opvarmningen samler gruppen 
og lyden og giver eleverne gode vilkår for at få gang i 
deres instrumenter. Vi skaber koncentration og fokus på 
dirigenten og vækker børnenes ører for balance, klang-
dannelse og fælles puls. De lærer også lidt om de andres 
instrumenter: hvordan der transponeres, hvordan into-
nationen kan skride forskelligt, styrker og svagheder osv. 
Det er vores helt klare erfaring igennem flere år, at denne 
fælles, vejledte opvarmning har en kolossal betydning for 
den musik, der bliver spillet i resten af prøven. I stedet 
for at overlade opvarmning til den enkelte elev kan vi 
arbejde med og kvalificere bestemte emner og sikre os, 
at alle kommer godt i gang. Efter opvarmningen er der 
skabt en fælles lyd og opmærksomhed, og det er et godt 
grundlag at arbejde på.

Vi skal turde spørge os selv: ”Lyder det godt?”
Derefter forlanger vi en effektiv, målrettet prøve. Små-
snak, irrelevante spørgsmål og ligegyldige bemærkninger 8

? BLÅ BOG
Søren Flebo Jørgensen
Uddannet oboist og 
musikpædagog fra SDMK 
i 2013. Underviser i obo, 
harmoniorkester, høre-
lære, musikteori mm. ved 
Esbjerg Kulturskole og 
Odense Musikskole

Tina Dreiergaard
Uddannet hornist og 
musikpædagog fra DJM.
Underviser i valdhorn, 
trompet og harmoni-
orkester ved Odense 
Musikskole

”Det er ægte, jævnlig og fortrolig 
voksenkontakt uden en skærm som filter”

? FAKTA
Orkesteret Helt Blæst
Musikskolens harmoniorkester
20 - 30 medlemmer i alderen 12-18. 
Mellemniveau, dvs. de fleste af eleverne 
har spillet i begynderorkester et par år før 
de "rykker op". Det faglige niveau går til 
og med talentlinjeniveau. 
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må vente til pausen. I stedet må man følge med, lytte 
til de voksne og hinanden, notere sig beskeder, følge 
direktionen og give musikken et seriøst skud hver gang. 
Halvhjertet, uopmærksomt spil er der ingen, der lærer no-
get af. Vi skal turde spørge os selv: ”Lyder det godt?” Her 
altså ikke ”godt med forbehold” eller ”godt med tanke 
for elevernes alder, udviklingstrin osv.”, men musikalsk, 
ægte ”godt”. ”Var der god balance? God klang? Stemte 
det? Blev der fraseret? Var vi opmærksomme på musik-
kens forskellige lag?” og alle de andre spørgsmål, som vi 
lærere kender ud og ind, men som vi i undervisningens 
almindelige trummerum måske ikke deler med børnene så 
ofte og så meget, som vi kunne. Og gevinsten inkasseres 
til hver eneste prøve, når det hele går op og alle er fokuse-
rede og seriøse: Så spiller vi ægte, klassisk, akustisk musik, 
der virkelig lyder godt, og som børnene har ejerskab til. 
Den er deres, for det var dem, der skabte den. De fik den 
til at klinge, til at stemme og til at ville noget!

Vi håber med dette at anspore eleverne til at lytte og tage 
stilling. De skal vænnes til at gå efter andet og mere end 
den rigtige tone på det rigtige tidspunkt og tage et detal-
jeret kunstnerisk medansvar. Det gælder gruppens musi-
kalske produkt, men i forlængelse deraf også deres egen 
læring. Der gemmer sig et alment dannelsespotentiale i 
at opdage, hvad gruppen kan, når den enkelte også tager 
ansvar for det fælles. Samtidig oplever de forhåbentlig 
værdien af at kunne anstrenge sig på kommando – en me-
get gavnlig, almen evne, som efter vores mening er noget 
af det mest centrale for alle optrædende. Hvis vi i orkestret 
skal være fælles om noget musikalsk af høj kvalitet, så må 
alle medlemmer kunne skabe opmærksomhed og anstren-
gelse i sig - når som helst. Ikke om lidt, når man lige er klar 
eller har snakket færdig, men NU! Det er en af de vigtigste 
egenskaber, som børn kan få med sig fra musikskolen. I 
orkestret tænker vi kollektivt på den måde, at hvert barn 
må lære at tilsidesætte deres umiddelbare behov – ”Er jeg 
klar?” ”Har jeg spørgsmål?” ”Skal jeg vente på at noget 
bliver prøvet?” – til fordel for en fælles proces, som de skal 
bidrage til, men ikke nødvendigvis har indflydelse på. At 
denne arbejdsform er en tydelig udfordring for nye elever, 
når de starter i Helt Blæst, fortæller os, hvor vigtigt det er 
at gå op i.

INGEN står alene
Prøvens pause og andre sociale tiltag i løbet af året er lige 
så vigtige for os lærere at tage aktivt stilling til. Det er her, vi 
plejer gruppens ikke-musikalske elementer: Vi hygger, snak-
ker, fjoller, spiser kage osv., og det er her, grundlaget bliver 
skabt for børnenes fællesskab. Hvis vi vil forlange af dem, at 
de skal arbejde fokuseret, fagligt og seriøst med musikken – 
altså spirende professionelt – så er det helt nødvendigt med 
dette frirum, hvor sociale kontakter skabes og styrkes. Og 
her er der ikke nogen detailstyrende voksne. Vi har blot sat 
rammerne, så de – efter vores mening – får det optimale ud 
af det: Ingen telefoner, bøger o.l., ingen instrumenter, alle 
bliver ved lokalet og INGEN står alene (med mindre det er 
et direkte ønske). Helt uundværlig er forældrestøttegrup-
pen, en lille, engageret, frivillig samling af elevforældre. 
Vi har jævnlige møder med dem og en af musikskolens 
ledere, hvor vi planlægger årets forløb. De planlægger og 
hjælper til ved ryste-sammen-weekend, koncertaftener 
(som publikummer!), med spisning og samvær i forbindelse 
med vores egne koncerter. Det er en kæmpe hjælp for os 
lærere at kunne overlade nogle af de ikke-musikfaglige 
opgaver til andre. Både forældre og børn får større ejer-
skab til projektet, når nogle af forældrene er involverede. I 
orkestret skaber vi noget sammen med børnene, og vi deler 
en interesse for noget ret sjældent og specielt. Det giver 
grundlag for selvfølgelige venskaber mellem personer af alle 
slags. Det skaber et miljø, hvor langt de fleste helt naturligt 
er gode og ordentlige ved hinanden. Elever, der er vant til 
at få udstukket ansvar og opgaver, kan uden problemer 
tage medansvar for, at ingen står udenfor, og at grup-
pens nye medlemmer bliver accepteret og inddraget.

Orkestret er et kunstnerisk, et fagligt og et socialt 
fælleskab
Alle, der er vokset op i børne- og ungdomsorkestre, har 
historier og venskaber med sig. Rejser, øveweekends, 

8

Sammenspil

”Der gemmer sig et alment 
dannelsespotentiale i at opdage, hvad gruppen 
kan, når den enkelte tager et medansvar”

”Vi skal bare overveje, om der ikke er noget 
vundet ved at se orkestret som grundstruktur 
for elevernes musikalske liv i højere grad end 
soloundervisningen”

  Helt Blæst  
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stævner og fælles, sjove, skæve koncertoplevelser dan-
ner hovedrammen om det sociale liv for mange af vores 
elever. Orkestret er stedet, hvor man får venner – måske 
kærester – og deler oplevelser, der har det helt særlige 
og stærke i sig, at de skaber et fællesskab, der på én 
gang er kunstnerisk, fagligt og socialt. For at skabe 
disse gode, fælles oplevelser for børnene sørger vi for at 
lave koncerter ude i byen flere gange om året. Vi spiller 
selvfølgelig til musikskolens egne koncerter og stævner, 
men gør meget ud af at opretholde et aktivitetsniveau 
derudover. En julekoncert i Storms Pakhus Street Food el-
ler medvirken ved en fødselsdagsfest for H. C. Andersen i 
koncerthuset ODEON kunne nævnes som eksempler. Det 
er til lejligheder som disse, at eleverne får cementeret de-
res fællesskab og faglighed. Det at komme ”ud at spille” 
med holdet giver eleverne fælles oplevelser, sikkerhed og 
selvstændighed. Det lærer dem at få noget til at fungere, 
når der skal leveres, og at deres musik stadig virker, hvis 
man tager den med ud i verden.

Derfor skal vi synliggøre musikskolernes orkestre 
Vi så gerne, at musikskolerne i endnu højere grad end nu 
var byernes leverandører af musik til alle mulige lejlig-
heder. Selvfølgelig i skolerne og til kommunens egne 
begivenheder, men også i samarbejde med erhvervslivet 
og som et almindeligt syn i det offentlige rum. Lad os 
gøre sammenspilsholdenes koncerter i alle mulige former 
og sammenhænge til en helt naturlig del af elevernes 
hverdag i musikskolen. Det vinder alle parter ved; ele-
verne får gode erfaringer med sig, byen bliver fyldt med 
gode musikoplevelser og musikskolerne bliver set og 

bemærket så meget, som de burde. Set i det lys skulle 
orkestret måske være musikskolens primære ydelse til 
elever på orkesterinstrument. Traditionelt har vores elever 
gået til instrumentet først og orkester som tilvalg, men 
orkesterinstrumenterne er mange og ukendte. Det kan 
være svært at få elever til at starte på fx horn eller obo, 
men hvis de skulle starte til ORKESTER og derunder spille 
klarinet, så var det måske mere vedkommende? Måske 
kunne vi lære noget af gardertraditionen, hvor struktur 
og fællesskab går først og instrumentvalget bagefter? 
Det ville muligvis også styrke fødekæden, hvis de – især 
i orkesterfaggruppen – mange forskellige hovedfagslæ-
rere kunne arbejde sammen om at rekruttere til og drive 
eleverne fremad i en fælles struktur. Dermed ikke sagt, 
at vi skal gå på kompromis med fagligheden, det nære 
forhold til hovedfagslæreren eller kærligheden til instru-
mentet! Det kommer jo, når først eleverne er i gang og 
er ude over den skrøbelige første tid. Vi skal bare over-
veje, om der ikke er noget vundet ved at se orkestret som 
grundstruktur for elevernes musikalske liv i højere grad 
end soloundervisningen. ■

  Arkivfoto  

  Helt Blæst i øvelokalet  
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Stress

Af David  
Efraim Poulsen

NÅR ARBEJDET IKKE GIVER MENING
”Arbejdet skal give mening for os”, fastslår filosof og CEO Morten Albæk i bogen 
Ét liv Én tid Èt menneske. Han mener, at ansatte skal ses som hele mennesker. 
Derfor skifter han ”medarbejder-udviklings-samtalen” ud med ”meningsfuld-
heds-samtalen”. Det kan lyde lidt poppet for nogle, men forskere, musiksko-
leledere, lærere, AMR og TR, som MUSIKSKOLEN har interviewet, peger på, at 
oplevelsen af mening i arbejdet har stor betydning for oplevelsen af stress.

har du bare travlt”, så vi bl.a. på regeringens indsats 
mod stress og hvordan det grænseløse arbejde kan 
være farligt for vores mentale trivsel. I denne artikel 
zoomer vi ind på musikskolerne. Vi undersøger, hvilke 
faktorer der stresser, og hvordan stress håndteres og 
forebygges på musikskolerne. Vi søger svar hos forskere 
og hos virkelighedens eksperter ude på musikskolerne. 
Har du været ramt af arbejdsrelateret stress og ønsker 
du at dele dine erfaringer med andre, er du velkommen 
til at kontakte redaktionen på MUSIKSKOLEN på e-mail: 
david@dmpf.dk

DMpF sætter fokus på stress på musikskolerne
Lige nu ser vi et stigende antal stressramte på musiksko-
ler over hele landet. Den oplevelse deler musikskolele-
der Jesper Gude, TR Christa Danielsen og AMR Thomas 
Jensen. I forrige artikel om stress, ”Er du stresset eller 

”Musikskolelærerne er ikke klædt på til at 
varetage alle de nye arbejdsformer”

VI BLIVER STRESSEDE
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”Risikoen, for at musikskolelæreren kan 
oplever en følelse af mangel på respekt og 
mindreværd, er stor”

Flere stressrelaterede sygemeldinger på 
musikskolerne 
På musikskoler landet over oplever man, at flere ansatte 
end tidligere har stresssymptomer. Et stigende antal lærere 
og ledere er helt eller delvist sygemeldte og i akut be-
handling hos kommunale stresscoaches eller psykologer. 
Samtidig ses et stigende antal musikskoleansatte med pe-
riodiske stresssymptomer. Ifølge TR ved Svendborg Musik-
skole, Christa Danielsen, er der sket en markant stigning i 
henvendelser fra musikskolelærere med stresssymptomer. 
”Det handler ofte om, at arbejdstiden ikke slår til”, siger 

hun og fortsætter, ”Du kan få at 
vide, at du ikke har den tid til en 

opgave, som du som fagpro-
fessionel musikpædagog 
vurderer, der burde være”. 
Før arbejdstidsaftalen fra 

2015 vurderede den enkelte 
musikskolelærer i langt højere 

grad selv tidsforbruget på de 
undervisningsrelaterede opga-

ver. Nu oplever mange musiksko-
lelærere, at det kniber med tiden 
til øvning, forberedelse og alle de 

andre gøremål, som er nødven-
dige for, at undervisningen 

kan lykkes. Christa Danielsen 
oplever, at arbejdsopgaverne 
har ændret sig markant. 

? FAKTA
Top-10 over stressfaktorer på musik-
skolerne
 1.  Arbejdstidsaftalen fra 2015
 2.  Øget undervisningsbelastning og 

flere nye opgaver uden at andre 
bortfalder

 3.  Konflikt mellem arbejde og fami-
lieliv

 4.  Flere samarbejdspartnere
 5.  Flere ansættelsesforhold og pro-

jektansættelser
 6.  Manglende tid til forberedelse og 

øvning
 7.  Fravær af kompetencegivende 

efteruddannelse
 8.  Manglende indflydelse
 9. Kolleger som rammes af stress
 10.  Uklare forventninger og mang-

lende anerkendelse

Rundspørge til 12 musikskoler

8

? TR’s råd til forebyggelse 
af stress
• Vi skal tale åbent om stress 
• Vi skal kende mulighederne for at hjælpe 

stressramte kolleger

Christa Danielsen, Svendborg Musikskole

  Christa Danielsen  

”Det er ”sjovt” at tænke tilbage på dengang, jeg selv 
startede med at undervise. Der var et enkelt lærermøde, et 
par koncerter og ingen samarbejde, sms-er eller e-mails. 
En slående forandring på godt og ondt”, mener hun. Hun 
fortæller, at der er kommet mere digital kommunikation, 
flere møder og mere samarbejde, uden at andre opgaver 
er blevet tilsvarende nedjusteret. ”Musikskolelærerne er 
ikke klædt på til at varetage alle de nye arbejdsformer”. 

Stress er stadig tabubelagt
Musikskoleleder Jesper Gude fra Hillerød Musikskole 
oplever også, at der er kommet flere stressramte lærere og 
ledere. ”Jeg tror, at emnet stadig er tabubelagt, og at man 
går for længe uden at ændre på de faktorer, der stresser”, 
siger han og uddyber, ”Der kan også være faktorer, der 
er umulige at ændre på”. Han ser, at arbejdsbelastningen 
på musikskolerne har ændret sig betydeligt over de sidste 
5-10 år. ”Faldende elevtal, budgetreduktioner, folkeskole-
reform og ikke mindst arbejdstidsaftalen fra 2015 belaster 
det psykiske arbejdsmiljø meget”. 

Se videointerview Jesper Gude her: 
https://bit.ly/2EQlude

Kravene stiger,  
og skellet mellem arbejde og fritid nedbrydes
AMR ved Odense Musikskole, Thomas Jensen, oplever, 
at der er sket en ændring af samfundet generelt, hvor 
kravene til de ansatte stiger, og skellet mellem arbejde og 
fritid nedbrydes. ”Det medvirker til, at vi nu oplever flere 
stressede medarbejdere, hvilket igen resulterer i et øget 
fokus på stresshåndtering på arbejdspladserne”, siger han.

Musikskolelærere er ekstra sårbare over for stress 
Folkeskolereformen har resulteret i, at musikskoleunder-
visningen starter meget sent på dagen. Musikskoleleder 
Jesper Gude ser, at det kan være stressende at undervise 
til sent ud på aftenen og dermed gå glip af familielivet. 
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”Når man har med kunstnere at gøre, så har man også at 
gøre med ekstra følsomme mennesker”, siger hun. Derfor 
mener hun, at det er særlig vigtigt, at man får skabt en 
gensidig, respektfuld forståelse af det fælles tredje, når 
man starter et nyt samarbejde op. ”Ta’ fx klaverlæreren, 
som har et højt kunstnerisk sigte med sin undervisning, og 
som skal samarbejde med en folkeskolelærer, der ude-
lukkende tænker i læring”, siger hun. ”Risikoen, for at 
musikskolelæreren kan opleve en følelse af mangel på re-
spekt og mindreværd, er stor”, mener hun. Pernille Steen 
Pedersen sætter i sin forskning fokus på, at vi skal tale om 
oplevelsen af at stå alene, og om de personlige udfordrin-
ger det giver os, når vi føler, at vi ikke slår til. ”Jeg mener, 
at de faglige organisationer, som DMpF, skal sætte fokus 
på problemet og invitere deres medlemmer til at sætte ord 
på deres oplevelser”, opfordrer hun. 

Se videointerview med stressforsker 
Pernille Steen Pedersen:  
https://bit.ly/2ELyVuI

Synlighed, nærvær og tillidsrum  
forebygger stress
”Som leder bliver der trukket i én fra mange sider, og 
man kan nemt blive fraværende, både fysisk og psykisk”, 
fortæller musikskoleleder Jesper Gude. Hans bud på at 
løse musikskolens relationelle udfordring er synlighed, 
nærvær og tillidsrum. ”Det drejer sig om at være der, når 
tingene opstår”, siger han. Derfor har han reserveret hele 
sin tirsdag til musikskolens lærere. ”Jeg er på kontoret 
og til at få fat på”, siger han. Jesper Gude vil skabe klare 
rammer for arbejdet og udvikle et tillidsrum, der gør det 
muligt for den enkelte at tale om udfordringerne. Han 
mener, at det kræver mod og tillid at kunne gå til en kol-
lega og spørge ”Hvordan går det, er du ok?”. Han håber, 
at efteruddannelse over tid vil give flere håndtag at dreje 
på. ”Det vil øge robustheden over for de forandringer, vi 
uundgåeligt møder”, siger han. 

”Det er her, man ellers ville kunne lade op”, siger han. En 
stor del af musikskolelærerne er deltidsansatte. ”Lærer-
nes forpligtelser kan være vidt forskellige fra musikskole 
til musikskole, og det udfordrer muligheden for loyalt 
at kunne tilgodese flere ansættelsesforhold”, fastslår 
han. TR Christa Danielsen er meget enig. ”Når der bliver 
skruet op for arbejdsopgaver og antallet af samarbejds-
partnere, presser det især de deltidsansatte”, siger hun. 
Christa Danielsen ser langt flere slidte deltidsansatte kol-
legaer nu end for år tilbage. ”Musikskolerne gennemgår 
i disse år store forandringer med øget samarbejde internt 
og eksternt”, fortæller Jesper Gude. ”I forandringstider 
er det min opfattelse, at det kan stresse voldsomt, hvis 
der ikke er klare linjer fra ledelsens side”, siger han. 

Relationssvage arbejdspladser øger risikoen for stress
På flere musikskoler er ledelse og administration ofte gået 
hjem, når musikskolelærerne møder ind. Mange lærere 
er samtidig spredt ud på decentrale arbejdssteder uden 
fællespauser eller fysisk kontakt til kolleger eller ledelse. 
”Manglen på nære sociale relationer giver den enkelte 
medarbejder en oplevelse af ensomhed”, siger stressfor-
sker ved CBS Pernille Steen Pedersen. Hun mener, at mu-

sikskolelærerens ensomme 
arbejdsvilkår i forberedelse, 
øveproces og under-
visningssituationer kan 
udvikle en særlig sårbarhed 
over for forandringer. ”Når 
der kommer forandringer, 
kræver det nye kompeten-
cer”, fastslår hun. Pernille 
Steen Pedersen påpeger i 
sin forskning, det udløser 
en følelse af skam, hvis 
man står alene, uden de 
rette kompetencer og føler 
sig forkert til en opgave. 
Dette forstærkes yderligere 
af ensomhedsfølelsen. 

8

  Pernille Steen Pedersen  

Stress

? Musikskolelederens råd 
til forebyggelse af stress

• Sikre at arbejdsopgaverne giver mening
• Skabe tillidsrum via synlighed og nærvær 
• Positionere musikskolen positivt i kommunen 

og skærme den mod besparelser 

Jesper Gude, Hillerød Musikskole

? AMR’s råd til 
forebyggelse af stress 

• Udarbejd ”Stresspolitik” via MED-udvalget 
• Inviter eksperter, som fortæller, hvad stress 

er og ikke er
• Udarbejd Pixi-guide om håndtering, behand-

ling og forebyggelse af stress 
• Drøft kontinuerligt sammenhængen mellem 

ressourcer og krav i MED 

Thomas Jensen, 
Odense Musikskole
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Er stress kun et individuelt problem? 
Stressforsker Pernille Steen Pedersen mener, at lederen er 
vigtig i stresshåndteringen, men hun slår fast, at det psyki-
ske arbejdsmiljø er et fælles ansvar for hele arbejdspladsen. 
”Lederen er dirigenten, der skal sikre, at alle spiller med”, 
siger hun, og fortsætter, ”men der er ikke noget lederskab 

at sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde 
ikke harmonerer”, siger han. Thomas Jensen fortæller, at 
ledelsen har opfølgningssamtaler med stressramte medar-
bejdere, der vender raskmeldte tilbage. ”Her lægges der en 
plan for opstarten, ofte med en reduktion i opgaverne, 
så den stressramte kommer godt i gang igen”, siger han. 

? Musikskolelærerens råd 
til forebyggelse af stress

• Lederen skal skabe overblik og prioritere 
opgaverne omkring den stressramte

• Tydelighed omkring hvilke opgaver der er 
kan-opgaver, og hvilke der er skal-opgaver

• Når der kommer nye opgaver til, er det vig-
tigt at tydeliggøre, hvilke der bortfalder

Marie Hansen,  
Rudersdal- og Høje-Taastrup Musikskole

Kommunal arbejdsmiljøkonsulent:  
”Stress er et individuelt problem”

”Opgaverne skal prioriteres, så det bliver 
tydeligt for alle hvilke arbejdsopgaver, der 
skal løses, hvem der løser dem og hvilke der 
så til gengæld bortfalder”

Stress som smitter 
Musikskolelærer Marie Hansen oplever, at man ofte overser 
en væsentlig kilde til stress. ”Når en kollega bliver sygemeldt 
med stress, er der en del arbejdsopgaver, som på trods af 
vikardækning skal dækkes af de tilbageværende kollegaer”, 
siger hun. Det gælder især, når lærerne indgår i teams eller 
ved afholdelse af arrangementer. ”Pludselig får kollegerne 
til den stressramte en uforudset ekstra arbejdsbyrde og 
skal løbe endnu hurtigere”, siger hun. Marie Hansen peger 
på, at stress spreder sig som ringe i vandet på musikskoler, 
hvor der ikke tages højde for alle de arbejdsopgaver, der 
rent faktisk skal løses rundt omkring en stressramt. ”Jeg 
har ikke den gyldne løsning, men jeg tror, at det er vigtigt, 
at ledelsen skaber sig et godt overblik 
over samtlige opgaver, som den 
stressramte er en del af”, siger 
hun. Marie Hansen mener, at 
ledelsen har muligheden for at 
få et helikoptersyn og hjælpe de 
tilbageværende medarbejdere. 
”Opgaverne skal prioriteres, så 
det bliver tydeligt for alle hvilke 
arbejdsopgaver, der skal 
løses, hvem der løser dem 
og hvilke der så til gengæld 
bortfalder”, siger hun.   Thomas Jensen  

uden følgeskab”. Psykolog og arbejdsmiljøkonsulent Maja 
Haslebo plæderer i Information for, at stress er et individuelt 
problem, og at ansvaret for at finde løsninger ligger hos 
den enkelte. Kommunernes individuelt fokuserede stressbe-
handling via stresscoaches peger i samme retning. Pernille 
Steen Pedersen kender godt den holdning. Hun har også 
været ude på arbejdspladser, hvor man har sløjfet ordet 
”stress” og i stedet kaldt det ”travlhed”. ”Det løser ikke 
noget, men er tværtimod en hån mod de medarbejdere, 
der føler sig presset”, fastslår hun. Hun mener, vi skal tage 
stressproblemet alvorligt og i stedet se på, hvad det gør ved 
relationerne på arbejdspladsen. Det, der hjælper én med-
arbejder, hjælper ikke nødvendigvis andre, dokumenterer 
hun i sin forskning. Derfor skal lederne klædes ordentligt 
på, så de forstår kompleksiteten i stressproblemet. AMR 
Thomas Jensen er enig i analysen og mener, at sygemel-
dinger pga. stress kalder på handling fra alle sider: med-
arbejdere, tillidsvalgte og ledelse. ”Selv om stress rammer 
individuelt, skal det løses i fællesskab”, siger han. 

Stresshåndtering i kommunerne 
Musikskoleleder Jesper Gude oplever, at man i Hillerød 
Kommune arbejder proaktivt med stresshåndteringen. ”Nu 
kan musikskolen påvirke spørgerammen i kommunens 
APV”, fortæller han. AMR ved Odense Musikskole, Thomas 
Jensen, mener, at kommunens årlige trivselsundersøgelse 
er det væsentligste omdrejningspunkt for arbejdet med det 
psykiske arbejdsmiljø. ”Det giver et billede af, om medarbej-

derne er stressede, og vi kan følge udviklingen år 
for år og på den baggrund bevidstgøre, hvad 
stress er, og hvordan vi forebygger”. I Odense 
Kommune tilbyder man coachingforløb til 
akut stressramte. ”Det er musikskolens 
ledelse, der igangsætter forløbet”, fortæller 
Thomas Jensen. Endvidere afholder ledelsen 

jævnlige omsorgssamtaler med de stress-
ramte. Han oplever, at der er kommet mere 

fokus på stressforebyggelse i de senere år. 
Det sker fx via temadage med foredrag og 
gruppearbejde samt udarbejdelse af lokal 
”Stresspolitik”. ”Ledelsen opfordrer også 
de ansatte til at henvende sig, hvis de føler,   Marie Hansen  8
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Stress

Hun oplever, at der er en tendens til, at alle skal yde maksi-
malt hele tiden. ”Det er der jo ingen, der kan og slet ikke, 
hvis der pludselig kommer nye opgaver dumpende”, siger 
hun. Marie Hansen kender en del, som har været hårdt 
ramt af stress, og må erkende, at hun også selv har vandret 
på kanten. Hun tror, at noget af det, som rammer hårdt, 
er, når man føler, at man er ude af stand til at gøre noget 
ved sin situation. ”Man lader det måske også vare ved lidt 
for længe, fordi man lige skal have ordnet den her opgave 
og så lige den næste og den næste osv…”, siger hun. Ved 
sidste MUS spurgte hendes musikskoleleder til sammen-
hængen mellem privat- og arbejdsliv. ”Jeg måtte svare, at 
den var helt ude af balance”, siger hun og oplever, at det 
er svært at balancere tre forskellige ansættelser. 

Arbejdet skal give mening 
”Der skal være kvalitet i møder og udvalgsarbejde, så det 
giver mening at deltage”, mener musikskoleleder Jesper 

Gude. Det betyder, at man i Hillerød 
Musikskole har nedlagt flere 
udvalg og hellere aflyser et møde 
frem for at holde møder uden 
relevant indhold. Alle lærere 
uanset timetal får arbejdstid til 
at deltage i fællesmøder. ”Vi 
vil ikke skabe et A- og et B-hold”, 
siger han og tror på, at fælles 
viden og et solidt tilhørs-
forhold til arbejdspladsen 
er med til at skabe mening og sammenhængskraft. Hillerød 
Musikskole har også erstattet en af de traditionelle lærer-
dage med en ”krop & sind uge” for hele personalet. ”Det 
er selvfølgelig et sats, men vi er overbeviste om, at det vil 
virke forebyggende”, mener han. 

I de næste tre artikter om stress, ”Stress rammer over 
hele skalaen”, interviewer MUSIKSKOLEN tidligere 
MGK-elev Thomas Lyhne Hansen, musikskolelærer Birgitte 
Momme og musikskoleleder Lars Konrad Mortensen, som 
alle har oplevet at være sygemeldt med stress. ■

Læs også: ”Er du stresset eller har 
du bare travlt”: https://bit.ly/2F0fvnh

9 dagesophold kr. 15.300,- 
Tlf. 24245767 www.odsherredterapihave.dk

Stress kan blive 
til udbrændthed
Alvorligt stresset betyder  
at man er i et meget højt  
alarmberedskab, der kan  
blive til udbrændthed.

Udbrændthed vil sige, at  
man har ringe evne til at  
mærke sig selv og  
fungere; man har f.eks  
koncentrationsvanskeligheder,  
hukommelsesproblemer,  
søvnproblemer og angst.  
Det er vigtigt med professionel behandling. Odsherred Terapihave 
er tilpasset netop denne behandling.

STRESSRAMT/UDBRÆNDT?

Musikskolen.docx   1 18-02-2019   12:05:47

”Jeg måtte svare, at den var 
helt ude af balance”

  Jesper Gude  
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Karen-Maria Baun HørlückSigne Elisabeth Alsted
Svend Prytz
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Er det skadeligt for drenge at synge, når deres stemme er i overgang? Findes der 

en sund og hensigtsmæssig måde at bruge stemmen på, så man alligevel kan 

fortsætte med at synge? Hvordan bevarer man motivationen de år, hvor det hver-

ken klinger som det gjorde engang eller som det kommer til en dag?Dette er en videnskabelig og praksisbaseret bog om drengestemmer i overgang 

set  gennem sangpædagogens og foniaterens øjne. Bogen tager afsæt i konkrete 

erfaringer fra mange års arbejde med denne gruppe af sangere på sangskolen på 

Sankt Annæ Gymnasium, København. Gennem billeder, lydoptagelser, videofilm 

og grafiske analyser beskrives udviklingen fra drengestemme til den voksne 

mandsstemme og dens betydning for arbejdet med sangstemmen. Bogen beskriver vigtigheden af at følge stemmens udvikling igennem de 5 stadier. 

Formålet er at hjælpe de unge sangere til at undgå skader på stemmen, bevare 

motivationen og i sidste ende forfølge deres ambitioner og drømme. Bogen henvender sig til sangpædagoger, dirigenter, organister, audiologopæder, 

øre-, næse-, halslæger og andre med interesse for dette emne.

Gennem QR-kode og link opnås adgang til de i bogen nævnte videoer og  

lydoptagelser.

1308-B-IT_SangMedOvergangsstemmer_OMSLAG.indd   1
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”Ukulele med det hele er et materiale vi har ventet på.” 
Karen Kjær Johansen, Musiklærer

”Materialet er nemt at gå til, og nemt at differentiere så det passer til den enkelte klasse og elev. Og så er det sjovt. Megasjovt.” 
Vita Rogentin, Musiklærer

”Det har været fantastisk at bruge Ukulele med det hele.De fleste af mine elever har nu fået deres egen ukulele, og de øver i frikvarterer og fritid.”
 

Sara Harriet Nielsen, Musiklærer

UKULELE
med

DET HELE

UKULELE med DET HELE
”Ukulele med det hele” er et materiale til musikundervisningen i grundskolen.Det er et ukulelemateriale med langsom progression fra 1 til 4 akkorder.Materialet indeholder desuden en række aktiviteter, der bevæger sig fra sang over sammenspil til dans.

Hæftet er både til læreren og til den enkelte elev.Eleverne kan selv afkode akkorder og noder, og det frisætter musiklæreren til at være støtte de steder, det behøves.
Gennem QR-kode og link opnås adgang til de i bogen nævnte videoer.

Kim Barkenskjold Andersen er uddannet lærer og underviser på Frederiksberg Friskole.Kursusinstruktør over hele landet og forfatter  til materialet dansimusik.dk

Kim Barkenskjold Andersen
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ISBN 978-87-7178-076-5
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Noget mere at synge hjem om ...

Anders Jacobsen

Anders Jacobsen

11 temasange

Denne 4. sangbog af Anders Jacobsen indeholder en del af hitsangene skrevet til 
orkesteret Univers på Vers. Sammen med Univers på Vers modtog Anders Jacobsen 
i 2015 årets ”Børnejazzpris”. Siden har orkesteret sat sig på flere stole, ved at 
spille og synge for flere generationer. Sangene er jazzede og indeholder tekster 
og historier som rammer både børn og voksne. Lyt til lydsporene som netop er  
indspillet af Univers på Vers.
11 sjove og spændende jazzede temasange. Alle sangene er med finurlige ord 
og vendinger, krydrede klange og melodier, som gør noget andet, end man lige 
skulle tro ...
 Sangene handler om jordnære ting som tandbørstning, plejehjem, grøntsager, 
familier, krig, flygtninge, forbrug og meget mere. Hver sang er udover melodi, 
becifring og tekst forsynet med tematisk ordliste og små bemærkninger om  
indholdet. 

Bogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilninger af  
sangene både med og uden vokal. Streaming og download af musikken er også mulig  gennem gængse musiktjenester.
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Arbejdsvilkår

Af Jakob Kehlet

Frivillige får tilbud om kort uddannelse, inden 
Sangens Hus sender dem ud for at lede 
sangfællesskaber over hele landet.

af to et halvt år. Sanglederne får coaching og sparring 
undervejs og et diplom, når uddannelsen er gennem-
ført – det eneste, de ikke får, er løn. Trygfonden støtter 
projektet med 2,8 millioner kroner.

BAGGRUNDEN for at sætte projektet i søen var et vel-
lykket samarbejde mellem Sangens Hus i Herning og 
sprogcentret Lærdansk i Herning, der underviser udlæn-
dinge i lære det danske sprog.
”Sangens Hus har i en årrække stået for arrangementer 
med fællessang hos Lærdansk, og desuden har vi været 

Kan du synge og spille klaver til, og har du lyst til at 
prøve kræfter med eller lyst til at blive bedre til at lede 
et sangfællesskab?

Sådan indleder Sangens Hus et opslag, der skal lokke 
frivillige til at blive sangledere i projektet ”Sangfælles-
skaber for alle,” der har som ambition at omfatte 25 
sangfællesskaber over hele landet i løbet af fem år. De 
potentielle sangledere får en fritidsuddannelse, hvor de 
undervises af professionelle sangkonsulenter. Uddannel-
sen er fordelt over seks workshops, der afvikles i løbet 

STOR KORSATSNING  
skal ledes af ulønnede
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med til at introducere sang i danskundervisningen. Sang 
giver udlændinge mod på at udtale de danske ord, og 
flere af dem meldte tilbage til os, at de følte, at de blev 
mødt som voksne mennesker, fordi sangene handler om 

”voksne” emner. Samtidig 
viser norsk forskning, at sang 
er en glimrende måde at lære 
fremmedsprog på”, siger 
Heidi Kudahl, der er udvik-
lingschef i Sangens Hus. 

Erfaringerne var så over-
bevisende, at Sangens Hus 
og Lærdansk, der har 14 
afdelinger over hele landet, 
gik sammen med de 10 
sangkraftcentre i Danmark og sendte en ansøgning til 
Trygfonden og fik et ja og 2,8 millioner kroner ind på 
kontoen. 

Ved indgangen til 2019 er de første tre sangfællesskaber 
i henholdsvis Herning, Aarhus og Odense så småt i gang 
med at hverve sangledere.
”Nydanskere lærer hurtigere sproget, når de træner deres 
sprogfærdigheder sammen med nogen, der kan sproget 
bedre, og derfor tænkte vi, om vi kunne bruge lysten til at 
synge til at matche nydanskere og gammeldanskere. I før-
ste omgang sætter vi gang i 15 sangfællesskaber, og hvis 
det bliver vellykket, har vi aftalt med Trygfonden, at vi skal 
se, om det kan udvides til 25”, forklarer Heidi Kudahl.

? FAKTA  
- om Sangfælleskaber 
ledet af frivillige 
sangledere

Arrangør: Sangens Hus og 14 Lærdansk 
centre bla. i Herning, Odense mfl.

Økonomi: 2,8 mio. kr. fra Trygfonden

Strategi: Målet er at oprette sangfælleska-
ber over hele landet 

Uddannelse af sanglederne: Fritidsuddan-
nelse bestående af 6 workshops fordelt på 
to et halvt år 

Sangarbejde: Sangfælleskabet skal mødes 
24 gange pr. år i halvanden time pr gang

8

Orkesterdirigent?

dirigentinstituttet.dk 

Kurser og uddannelse

Mere info om uddannelse og kurser 
for dirigenter på 

2

4

1 3

  Heidi Kudahl  

Min Musik Lektiebog 2
snart på gaden

Udbytterig undervisning for både lærere og elever: 
www.musicworkout.dk

En ny fin lille lektiebog i A5  format til 
musikelever. Den anden i Nodemand Serien.  
Her er dato og  skrivefelt til læreren, felter 
for øveminutter pr. dag for eleven 
og en god lille teoriopgave nederst. 

Over 40 sider med små vignetter af 
Nodemanden der giver musikalsk mening 
i forhold til den enkelte opgave. 

Ungerne var vilde med den første 
og mange har presset på for at høre, 
hvornår NodeManden igen var på 
trapperne . Og det er han meget snart..
Hold øje med www.musicworkout.dk 
og se iøvrigt på alle vores produkter til 
udbytterig musikundervisning..

God fornøjelse - vi glæder os til at give dig 
ny inspiration til din musikundervisning

Ring til os på +45 2944 1920 Eller send os en mail på 
info@musicworkout.dk
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Frivillige skal sikre kontinuiteten
Det er et helt bevidst valg, at sanglederne skal være uløn-
nede og frivillige.
”Der er i forvejen mange gode frivillige kræfter i gang 
rundt omkring i landet, og vi vil gerne hjælpe dem med 
at skrue lidt op for fagligheden og give dem viden om, 
hvordan man leder grupper med blandede nationalite-
ter. Desuden vil vi gerne efterlade kompetencer hos 
sanglederne, så sangfællesskaberne kan køre videre, når 
projektperioden er slut”, siger Heidi Kudahl.

Hvorfor foretrækker I frivillige frem for professionelle 
korledere, der i forvejen har en musikuddannelse?

”Man kan lave mange skønne projekter med lønnet 
arbejdskraft, men når finansieringen stopper, er der 
stor risiko for, at man efterlader projektet i en dårligere 
stand, fordi alle oplevede, hvor godt projektet var, mens 
det kørte, men nu er der ikke flere penge, og så stop-
per det hele. Vi mener, det er mest ansvarligt at lave et 
projekt, der kan fortsætte på længere sigt. Der er ingen 
tvivl om, at professionelle korledere er langt dygtigere, 
men til gengæld er de der kun i en begrænset periode”, 
siger Heidi Kudahl.

Kan du forstå, hvis professionelle korle-
dere finder det mærkeligt, at I benytter 
gratis arbejdskraft til at drive sangfæl-
lesskaberne, når der er klare regler 
for løn og ansættelse?

”Jeg synes, præmissen er forkert. Der 
bliver jo ikke mindre efterspørgsel 

efter professionelle håndboldtrænere, 
fordi der er en masse frivillige hånd-

boldtrænere. Tværtimod sørger 
de frivillige håndboldtræ-

nere for, at der bliver re-
krutteret mange dygtige 
håndboldspillere til det 
professionelle niveau”, 
siger Heidi Kudahl.

”Det er lidt bekymrende, at 
det er frivillige, der skal stå for 
undervisningen”

”Jeg forestiller mig faktisk, at 
sangfællesskaberne hen ad vejen vil 
efterspørge mere kvalificeret bistand, 
og så vil de gå til musikpædagoger, 
som på den måde får mere arbejde”

Rektor er positiv
Sangens Hus har et såkaldt advisory board bestående af 
repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer og 
undervisningsinstitutioner. Konservatorierne er repræsen-
teret ved rektor Claus Skjold Larsen fra Syddansk Musik-
konservatorium. Han er meget positiv over for projektet.
”Det er dejligt, når mange mennesker får mulighed for 
at synge, og at nogen har lyst til at sætte frivillige san-
gaktiviteter i gang. Det betyder, at der bliver sat noget i 
værk, hvor der ellers ikke var sket noget. Jeg synes også, 
det er rigtig fint, at de frivillige sangledere bliver klædt 
på til opgaven af professionelle sangkonsulenter”, siger 
Claus Skjold Larsen.
Han afviser, at frivillige sangledere skulle udgøre en – 
gratis – trussel mod uddannede musikpædagoger. ”Man 
bliver jo ikke mekaniker, fordi man tager et aftenskole-
kursus i motorlære. Jeg synes godt, musikpædagogerne 
kan tillade sig at have lidt mere selvværd. Jeg forestil-
ler mig faktisk, at sangfællesskaberne hen ad vejen vil 
efterspørge mere kvalificeret bistand, og så vil de gå til 
musikpædagoger, som på den måde får mere arbejde”, 
siger Claus Skjold Larsen.
Udviklingschef Heidi Kudahl håber, at sangfællesska-
berne vil skabe interesse hos nogle af deltagerne til selv 
at få en professionel musikkarriere. 
”Det ville for eksempel være dejligt med flere nydanske 
kvinder inden for det musikpædagogiske felt og et øget 
antal nydanske mænd blandt de klassiske musikere. Må-
ske vil de finde interessen ved at blive en del af sangfæl-
lesskaberne”, siger Heidi Kudahl.

En forbeholden røst
Danske Musik- og Kulturskoler DMK er også repræsen-
teret i Sangens Hus advisory board. Julie Heebøll Clausen 
er leder af Skanderborg Kulturskole og næstformand i 
DMK’s bestyrelse. ”Jeg var ikke til det møde i Sangens 
Hus advisory board, hvor sangfællesskaber blev præsen-
teret for alle, men jeg har læst om det, og overordnet 
synes jeg, det er en god ide at få flere til at synge i sang-
fællesskaber. Vi oplever ofte i kulturskolerne, at mere 
sang og musik på amatørplan skaber større interesse for 
de professionelle tilbud. Til gengæld er det lidt bekym-
rende, at det er frivillige, der skal stå for undervisningen. 
Man kan sammenligne det med en frivillig fodboldtræner 
– ved han, hvordan han skal tilrettelægge træningen, så 
spillerne undgår skader? På samme måde kan man stille 
spørgsmålstegn ved, om en uprofessionel sangleder kan 
sikre kvaliteten, så man for eksempel ikke lader børn 
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Arbejdsvilkår

  Claus Skjold Larsen  
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  Julie Heebøll Clausen  

”Projektet underminerer musikskolerne 
ved at gøre det gratis og ulønnet og 
ved at give tilfældige mennesker  
en sanglederuddannelse”

synge i det dybeste leje”, siger Julie 
Heebøll Clausen.

I modsætning til Claus Skjold Larsen 
tror hun, at sangfællesskaberne vil 
kunne skabe et pres på ’hendes 
butik’.
”Det er lidt som mønten med to 
sider: Vil man engagere frivil-
lige, så man får en stor folkelig 

opbakning, eller vil man have 
en virkelig professionel indsats 
med undervisere, der har gået 
på konservatoriet i fem år og 
har lært det, der kræves?”, 
spørger Julie Heebøll Clausen.
”Hvis jeg fortsætter i advisory 

boardet, vil jeg gerne diskutere, hvordan balancen mel-
lem de to muligheder bedst opnås”, tilføjer hun.

Brug de lærerstuderende
Jette Holk Hansen er uddannet korleder og har blandt 
andet kor på musikskoler, privatskoler og professionshøj-
skolen UCL i Odense. 
”Sangfællesskaber for alle er som udgangspunkt en rig-
tig god ide, og jeg mener ikke, at man behøver at have 
konservatorieuddannede folk til at lede dem. På den an-
den side synes jeg, projektet underminerer musikskolerne 

ved at gøre det gratis og ulønnet og ved at give tilfæl-
dige mennesker en sanglederuddannelse”, siger hun. 
Hun synes, det er ærgerligt, at sangfæl-
lesskaberne ikke kiggede i retning af 
lærer- og pædagogstuderende, da 
de planlagde projektet.
”Alle ved, at det står skidt til 
med musikundervisningen på 
læreruddannelserne, så hvorfor 
tilbød man ikke mulighe-
den til lærerstuderende og 
pædagogstuderende og 
gav dem en studen-
terløn for indsatsen? 
På den måde havde 
man løst flere 
problemer på en 
gang”, siger Jette 
Holk Hansen. ■

  Jette Holk Hansen  
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Videndeling

MUSIKSKOLEN
IT-FIX i 

elever adgang til undervisningsforløb for alle klassetrin 
med lydfiler, noder, videogennemgang af nodemateriale, 
et helt særligt spilunivers for eleverne og meget mere. 

Charanga er et værktøj 
især egnet til grup-
peundervisning. ”Når 
jeg bruger Charanga 
med klassen samlet, 
er det næsten som at 
have en akkompagna-
tør i lokalet”, fortæller 
musiklærer på Skolen 
i Bymidten i Helsingør, 
Lene Schnack McGregor, 
der har brugt Charanga 
i klasseundervisningen, 
”jeg kan slippe klaveret 
og bruge hænderne til 

Digitalt musikprojekt skaber 
samarbejdsbroer på tværs

Nyt digitalt tilbud forstærker samarbejdet 
mellem musikskoler, professionelle orkestre og 
folkeskoler i musikundervisningen til stor gavn 
for børn og unge.

Af Marie Nørskov Bærentsen,  
kommunikationsmedarbejder, DEOO

MECLA er et internationalt samarbejdsprojekt mellem 
den digitale læringsplatform Charanga, professionelle 
orkestre, musik- og folkeskoler i Danmark, Tjekkiet og 
England og DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og 
Operainstitutioner. Projektet er støttet af ERASMUS+ og 
centrerer sig om den digitale musikundervisningsplat-
form, Charanga Musikpartner. Charanga er bygget op 
som en cloud-baseret web-portal, der giver underviser og   Lene Schnack McGregor  
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at dirigere eleverne og hjælpe dem med f.eks. fingersæt-
ning undervejs.” Eleverne tager godt imod det digitale 
element i musiklokalet: ”Jeg oplever, at eleverne generelt 
er glade for Charanga f.eks. i 2. klasse, når de spiller på 
xylofoner. De spiller måske en sang med en eller to toner 
i, men fordi akkompagnementssporet kører på tavlen, så 
lyder det samlet set rigtig fedt,” siger Lene McGregor.

Platformen er udformet 
til brug i både musik-
skoler og i musikunder-
visningen i folkeskolen 
separat, men har også 
et stort potentiale for at 
styrke samarbejdet mel-
lem netop musikskolen 
og folkeskolen. En del af 
MELCA-projektet går ud 
på indgående at under-
søge denne mulighed. 
Mikkel Benn, musiksko-

leleder på Egedal Musikskole, der deltager i projektet og 
har bred erfaring med samarbejde med folkeskolen som 
en del af Åben Skole. Han , fortæller, at platformen giver 
mulighed for, at musik- og folkeskolelæreren kan under-
vise i samme materiale, men fra forskellige vinkler. ”Det 
er spændende at udvikle et konkret værktøj, som vi kan 
have en samtale omkring, når vi samarbejder mellem mu-
sik- og folkeskolen,” siger han, ”det allervigtigste medie 
er læreren, men Charanga fungerer som en rigtig god 
sparringspartner for underviseren.” Egedal Musikskole er 
gået ind i projektet med målet at få bredere indsigt i det 
pædagogiske undervisningsrum, hvor musikskolelærer 
og folkeskolelærer er sammen om at skabe musik og 
kultur i klassen.

Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester, der 
også er projektdeltagere, giver flere elever fra Egedal 
og Helsingør Musikskoler en helt særlig oplevelse, når 
de den 3. juni 2019 skal spille sammen med symfonior-

kestret i Tivolis Kon-
certsal. Alle de øvrige 
elever får streamet 
begivenheden ud til 
deres klasselokaler på 
dagen. Materialet til 
koncerten øver ele-
verne via Charanga-
platformen. Agnete 
Skibsted, producent 
hos Copenhagen Phil, 
ser stort potentiale i 
platformen: ”Jeg håber, 
at Charanga kan blive 
limen mellem de store 

kulturinstitutioner og lærerne. Charanga kan generelt 
give alle elever et kvalificeret møde med musikken i un-
dervisningen og kan derudover måske blive dét bindeled, 
vi mangler, for at den helt almindelige folkeskoleelev 
motiveres til at finde en musikskole.”

Som en del af MECLA-projektet er brug 
af Charanga Musikpartner gratis, når 
platformen åbner op i august 2019. 
Demonstrationsvideoer findes her: 
https://danmark.charanga.com/site/

Læs mere om MECLA-projektet på deoo.dk, hvor du også 
kan tilmelde dig konferencen Åben Skole – Fremskridt for 
Musikken, som afholdes 4. juni 2019 i Helsingør. Konfe-
rencen vil give eksempler på, hvordan musikken er blevet 
en del af den åbne skole, samt præsentere forskningsre-
sultater, der belyser udfordringerne, som er forbundet i 
samarbejdet mellem forskellige professioner (f.eks. folke-
skolelærere, musikpædagoger og musikere). ■

Har du selv lyst til at dele din viden 
med andre så læs mere her: 
https://bit.ly/2J3mlf3

  Mikkel Benn  

  Agnete Skibsted  
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Børn med basuner, tværfløjter og violiner, kreative komponister og kor fra musik- og 
kulturskoler rundt i hele Danmark mødes, for at give koncerter og opleve et musikalsk 

fællesskab på kryds og tværs den 25. og 26. maj til Musikskoledage i Tivoli.

Musikskoledage

FOR 30. ÅR I TRÆK OPTRÆDER 
MUSIKSKOLERNE I TIVOLI

Af Pressechef Torben Plank

FOTO: TOMMY FROST/ 
ROBIN SKJOLDBORG STUDIO

Det er i år 30 år siden de første musikskolekoncerter 
kunne opleves i Tivoli. Det første år var der 900 deltagere 
og de optrådte på tre scener i Tivoli. Formålet var at give 
de unge talenter og engagerede musikalsk interesserede 
en platform, hvor de kunne give prøver på deres talent 
og inspirere andre til at dyrke musik. 

Deltagerantallet har henover alle årene været stigende, 
og det trænede øre vil også kunne fornemme at niveauet 
på de musikalske udfoldelser er øget. Vigtigst er dog 
engagementet og kærligheden til musikken. Hvis man 
opgør antallet af deltagere, der gennem de 30 år har 
bidraget musikalsk til musikskoledagene har der været 

et svimlende antal deltagere i årene 1990–2018; nemlig 
101.800 deltagere. Erfaringen siger, at de musikalske 
dage i Tivoli ofte bliver overværet af omkring 50.000 
publikummer fra ind- og udland.

Årets program vrimler med grupper og solister
Musikskoledagene byder på alle musikgenrer fra pop, 
rock og hip-hop til klassisk musik og masser af som-
merfugle i maven. Der vil som noget helt nyt være 200 
musikskoleelever, der optræder med sange fra den 
populære norske ungdomsserie Skam. Der er udsigt til 
vilde koncerter på Plænen, hvor unge talenter fra f.eks. 
Odense Musikskole stiller med 33 stemte klaverer og 
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øvede pianister. Roskilde Skolekor Nord deltager med 180 
sangere, der synger både klassisk og pop. Der bydes også 
på tre store søndagsparader, hvor deltagerne udklædte 
går rundt i Tivoli, mens de spiller, danser og udøver akro-
batik. Der er også masser af mindre koncerter med færre 
deltagere som optræder med rap, rock og klassisk musik.

Blåstempling fra Kulturminister
Sidste år uddelte kulturminister, Mette Bock årets musiksko-
lepriser, og hun sagde i sin tale til musikskoleområdet bl.a.: 
”Når man spiller sammen, får man et særligt fællesskab – et 
fællesskab om en stor koncertoplevelse, hvor det hele går op 
i en højere enhed. For én ting er at øve derhjemme og rundt 
omkring på musikskolerne, hvor der skal slides og prøves 
om og om igen. Noget helt andet er at spille koncert. Så 
får man den store belønning oven på alle prøverne”.

Årets tale
Den nyudnævnte rektor for Det Kgl. danske Musikkonserva-
torium, Uffe Savery, ankommer til Plænen søndag kl. 15:35, 
hvor han vil afholde årets tale til musikskoleområdet.

Projektleder for Musikskoledage i Tivoli,  
Dan Johnsen, fortæller:
”Der er hersker ingen tvivl om, at en optræden i Tivoli kan 
være med til at nære motivationen, når man som ung mu-

sikinteresseret arbejder med musikken på sin lokale musik-
skole. At opleve det store musikalske fællesskab er et vigtigt 
fundament i børn og unges fortsatte interesse for selv at 
spille og nyde musikken. Et hurtigt lyt på en eller flere kon-
certer med de unge overbeviser hurtigt om, at den musikal-
ske gejst og de kommende talenter trives i Danmark”.

Tivolis underdirektør i Kultur Frederik  
Wiedemann siger:
“Hver dag hele sommeren kan man opleve musik i 
Tivoli. Det afspejler et frodigt musikmiljø i Danmark, 
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Musikskoledage

? FAKTA 
Musikskoledage i Tivoli finder sted lørdag 
den 25. og søndag 26. maj. 

Musikskoledage i Tivoli 2019 i tal

Musikskoledagene afvikles for 30. gang i træk

14 scener

238 ensembler

5526 forhåndstilmeldte musikskoleelever 

62 deltagende musikskoler

Deltagere i alderen 5-70 år

Da Musikskolernes Dag i Tivoli blev afviklet første 
gang - tilbage i 1990 - var deltagerantallet 900

Musikskole Dage i Tivoli er et selvstændigt projekt med 
sekretariat hos Musik & Ungdom, og er i 2019 støttet 
af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Det Obelske 
Familiefond, Familien Hede Nielsens Fond, Knud Højga-
ards Fond, Lemvig-Müller Fonden, Nordea-fonden, Oti-
con Fonden, Simon Spies Fonden, Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg, Toyota-Fonden og Tuborgfondet.

Musikskoledagene i Tivoli planlægges af en styre-
gruppe, der udspringer af musikskolemiljøet. 

Medlemmerne er: Michael Møller (Rudersdal Musik-
skole), Torben Puggaard (Helsingør Musikskole),

Clara Vuust (Roskilde Kulturskole) og Anne Turner 
(Vordingborg Musikskole).

8 som musikskolerne har en meget stor andel i. Derfor er vi 
særligt glade for at fejre musikskolerne en hel weekend i 
maj, bogstaveligt talt for fuld musik.”

Komponistkonkurrence i Orangeriet
På Orangeriets scene ud mod Tivoli Søen er der lørdag den 
25. maj koncert med vinderne af komponistkonkurrencen 
MIN MUSIK, der laves i samarbejde med Bandakademiet 
og Musikmetropolen. Musikskoledagene bygger videre på 
succesen fra 2018 med en scene dedikeret til den ska-
bende musik og lancerer i år konkurrencen MIN MUSIK, 
hvor børn og unge fra alle landets musik – og kulturskoler 
kan indsende deres egne kompositioner til spændt jury. 
Mangfoldigheden er i højsædet og alle genrer og stilarter er 
velkomne i en forhåbentlig bred vifte af musikalske udtryk. 

Læs mere om konkurrencen på  
www.musikskoledageitivoli.dk 

1. præmien, der gives til to værker, er en studiesession med 
nogle af landets fremmeste sangskrivere og producere. ■
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betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent

I januar 2018 vedtog folketinget en ny ferielov, som i 
forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018 blev 
udmøntet i en ny ferieaftale på det kommunale områder 
til ikrafttrædelse pr. 1. september 2020. I den mellemlig-
gende periode vil der være tale om nogle overgangs-
ordninger, så man kommer fra den ene ordning til den 
anden uden væsentlig gene for nogen af parterne. For 6. 
ferieuges vedkommende er reglerne dog i det store og 
hele uændrede, så det er alene for de 5 ugers ordinær 
ferie, at reglerne er ændret. 

De væsentligste ændringer ser således ud: 
I perioden frem til den nye ferieaftale træder i kraft, er
der vedtaget nogle overgangsordninger, som i korthed
går ud på følgende:
Fra d. 1. maj 2019 til d. 30. april 2020 afholdes ferie 
efter den gamle aftale. 
Fra d. 1. januar 2019 til d. 31. august 2019 optjenes 
ret til ferie med løn i 16,64 dage (1 ferieuge = 5 ferie-
dage) til afholdelse fra d. 1. maj 2020 til d. 31. august 
2020 (evt. til d. 30. september 2020, hvis ferien planlæg-
ges inden udgangen af august 2020). Evt. ferie, som pr. 

31. august ikke er afholdt eller planlagt til afholdelse 
i september 2020, overføres pr. 1. september 2020 til 
afholdelse efter de nye regler. 
Fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020 optje-
nes ferie, som lægges til side i en fond og udbetales, når 
man når folkepensionsalderen.
Fra d. 1. september 2020 planlægges og afholdes al 
ferie efter de nye regler.

Hvad skal man være opmærksom på lige nu?
Her og nu kræver ferieafholdelse i sommeren 2020 
allerede nu planlægning på skoler, hvor man ønsker 
at holde mere end 16 dages fælles sommerferie (ferie 
afholdes altid på hele dage). Det gøres ved, at normpe-
rioden 2019-2020 planlægges på en sådan måde, at der 
er mulighed for at placere 0-dage som supplement til de 
16 feriedage, som er til rådighed fra d. 1. maj 2020 til d. 
31. august 2020. ■

Se et samlet materiale 
om de nye ferieregler på 
https://bit.ly/2J7IxDY

Gammel ferieaftale Ny ferieaftale

Optjening af ret til ferie med løn sker forskudt for ferie-
afholdelsen.

Der kan afholdes ferie med løn samtidigt med, at man 
optjener retten dertil – såkaldt samtidighedsferie

Ferieoptjeningsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. de-
cember.

Ferieåret (perioden for optjening af ferie) løber fra d. 1. 
september til d. 31. august. 

Ferieåret (perioden for afholdelse af ferie) løber fra d. 1. 
maj i året efter ferieoptjeningsåret til d. 30. april. 

Ferieafholdelsesperioden løber fra d. 1. september 
(samme kalenderår som ferieåret) til d. 31. december i det 
efterfølgende kalenderår, altså en periode på 16 måneder.

Ved afholdelse af ferie med løn udbetales lønnen for 
ansættelsesgraden på tidspunktet for ferieafholdelse.

Ved afholdelse af ferie med løn udbetales lønnen for 
ansættelsesgraden på optjeningstidspunktet. 

Nye ferieregler

https://bit.ly/2J7IxDY
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KONSERVATORIESTUDERENDE!
Husk at melde dig ind i DMpF – det er  
godt, og det er gratis: https://bit.ly/2ywrUMk 

Som studerende medlem har du blandt  
andet mulighed for at tegne billige forsikringer, få 
rådgivning om ansættelsesforhold, karriere og musiker-
kontrakter.

Medlemskab giver også ret til gratis medlemskab af 
AKA, Akademikernes A-kasse.

Spørgsmål? Mail dmpf@dmpf.dk eller  
ring 35 35 63 33 (hverdage 9-12).

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her:  
https://bit.ly/2Poy9v6


	_GoBack

