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Leder

KULTURPOLITIK
skal ikke være
SYMBOLPOLITIK
Den nye regering skal med en ny kulturminister i spidsen
føre en markant og målrettet kulturpolitik, som bygger
på konkrete forslag og prioriteringer. Symbolpolitik har
alt for længe præget kulturpolitikken i Danmark. Kunst
og kultur er blevet nedgraderet til at være inventar i en
symbolpolitisk debat uden realpolitisk betydning. Musikskolerne er et godt eksempel. De tre seneste kulturministre har alle udtrykt deres støtte til musikskolerne i form
af mange positive tilkendegivelser. Realiteten har dog
været et konsekvent fravær af realpolitisk opfølgning.
Eneste undtagelse har desværre været med modsatrettet fortegn, da kulturminister Mette Bock i den seneste
musikhandlingsplan valgte at fratage musikskolerne
deres talentpulje. Den beslutning virkede i øvrigt helt
uforståelig og giver slet ikke mening i forhold til mange
års politiske udmeldinger om betydningen af at styrke
talentplejen på musikskolerne.
Forklaringen på, at den seneste række af kulturministre
og de fleste kulturordførere har fremstået vage og handlingslammede, skal givetvis findes i det faktum, at skiftende regeringer siden folketingsvalget i 2011 har lagt
det offentlige område i en økonomisk spændetrøje, som i
høj grad også har omfattet kulturministeriet og indirekte
de kommunale kulturbudgetter. På den baggrund er det
bemærkelsesværdigt, at et stort flertal af de politiske partier i forbindelse med valgkampen op til folketingsvalget
den 5. juni varslede en vilje til at afsætte meget store beløb
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til mere og bedre velfærd for befolkningen. Hermed står
vi formentlig over for et paradigmeskifte i dansk politik,
hvor vi igen kommer ind i en periode, hvor der føres
fordelingspolitik. En ny politisk virkelighed, vi i givet fald
skal være meget opmærksomme på.
Kultur er også en del af velfærdssamfundet. Et liv uden
kunst og kultur er et fattigt liv! Kunst og kultur giver
det enkelte menneske et rigere liv med en større åndelig spændvidde præget af indsigt og dybde. Kulturen
er med til at skabe og udvikle samfundet og danne det
enkelte individ. Kulturelt demokrati, hvor det prioriteres,
at alle børn og voksne får mulighed for at benytte kunstog kulturtilbud, er en væsentlig søjle i velfærdssamfundet på lige fod med vuggestuer, børnehaver, folkeskoler,
gymnasier, sundhedsvæsen og ældrepleje. Kulturtilbuddene er desuden en betydende faktor i udviklingen af de
personlige og kreative kompetencer, som er nødvendige,
hvis vi fortsat skal kunne klare os i den globale konkurrence.
Den nye regering må anerkende kunst og kultur som en
ligeværdig del af velfærdssamfundet. Den nye kulturminister og alle de kulturpolitiske ordførere skal som deres
første og vigtigste opgave sikre, at den genopbygning af
den offentlige velfærd, som er stillet i udsigt under valgkampen, også kommer til at omfatte kulturbudgetterne
på det statslige og det kommunale område. ■
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SLIP STEMMEN FRI
Menneskestemmen er fra naturens hånd fuldkommen
unik – ikke to stemmer er ens. Stemmen er som det
eneste instrument givet os fra naturens side, og vi har
brugt den, og i hvert fald som små børn, udforsket dens
muligheder lige siden fødslen.
Af Pia Boysen og
Margrete Enevold

Vi ER vores stemme – og den kan ikke udskiftes.
Vi kommunikerer med den hele livet. Vi kan ikke
købe os et nyt eller bedre instrument – men til
gengæld har vi det altid gratis lige ved hånden.
Stemmen vejer eller fylder ikke i bagagen, den
kan ikke stjæles – men den kan tabes!
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Unge stemmer
De fleste børn og unge mennesker synger ud fra lysten
og viljen til at udtrykke sig. De er genremæssigt alsidige
og fordomsfri. Deres stemmer har det meste af tilværelsen været på hårdt arbejde fra morgen til aften, fordi lydniveauet er kraftigt i de fleste af de miljøer, de færdes i.
Alle, der arbejder med børnesang og unge stemmer både
solistisk og i korsammenhæng, har derfor et stort ansvar
for bevidst at skabe hensigtsmæssige vækstbetingelser
for de unge menneskers vokale udvikling. Musiklærere,
der arbejder med sang, bør opøve evnen til at lytte funktionelt til stemmens muligheder, så den musikalsk-æstetiske
prægning ikke for tidligt bremser den unge stemmes
nummer 4 • 2019 • Musikskolen

”Selv om vores kultur sætter effektivitet,
action, tempo og præstations-færdigheder i
højsædet, har den menneskelige muskulatur
ikke ændret sig”
vækst og udvikling. Nøgleordet er de unges sangglæde
og fortælleglæde. Glæden ved at lave lyd, ved at slippe
stemmen fri i hele sit omfang til gavn for kommunikation
og musikalsk udfoldelse.
Det tager tid at udvikle stemmerne
Selv om vores kultur sætter effektivitet, action, tempo og
præstationsfærdigheder i højsædet, har den menneskelige muskulatur ikke ændret sig. Sangundervisning skal
være procesorienteret og foregå på børnenes og stemmens præmisser med udgangspunkt i en faglig forståelse
af hvad og hvor meget, man kan byde et instrument som
barnestemmen eller en ung stemme. Der sættes gang i
en årelang musikalsk, vokal udviklingsproces, hvor der
ikke er smarte løsninger eller hurtige genveje, og hvor
frugterne muligvis kun høstes i glimt.
Det sangpædagogiske aspekt
Stemmetræning må satse på at udvikle og smidiggøre
stemmen, så den frit kan bevæge sig i større og større
omfang – med flere og flere dynamiske muligheder.
Undervisningsrummet skal være et eksperimentarium.
”Hvad kan min stemme?” – og ikke, ”Hvad skal min
stemme?”! Den unge sanger skal inspireres til at gå
på opdagelse i sin egen stemmes muligheder på alle
mulige planer.
Instrumentet skal ”pakkes ud”, så vi, med udgangspunkt
i den enkeltes spontanitet, koncentration og nysgerrighed,
skaber forbindelse til kropsarbejdet, åbenhed i struben
og frit flow til stemmelæberne.
Underviseren skal samle sig en værktøjskasse fuld af associationer, der fremmer det nødvendige og formidles på
en hensigtsmæssig måde. (se tekstboks)
Øvelserne er alle mulige kreative ”stemmelege” og
fysiske aktiviteter, der kan formidle fornemmelser, som
spontant fremkalder kropslige indstillinger, der er hensigtsmæssige for sang. Tonerne/lyden skal komme fra
den unge sangers indre – båret af et udtryk, en forestilling, en tanke, en feeling. Klangen/lyden skal ikke
primært ”produceres” eller imiteres ud fra æstetiske og
stilistiske krav, som den unge stemme måske endnu ikke
har mulighed for at honorere.
Undgå overkompression og uhensigtsmæssig
stemmeudvikling
Barnestemmen eller den unge stemme er både sårbar og
meget stærk. Børn har kortere stemmelæber og mindre
struber end voksne og stemmerne klinger derfor som regel
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lysere. Størrelsesforskellen på stemmelæberne gør, at de
fleste unge stemmer fra naturens hånd har et stort stræk
op mod højden – og ikke så meget i dybden. Dette er
meget vigtigt at være bevidst om, når der vælges tonearter til sangene, som måske tit er aflyttede i tonearter, der
ikke er så hensigtsmæssige for den enkelte. Ingen børn
og unge tager skade af at synge dybt, men hvis de konsekvent kun får mulighed for at udtrykke sig i for dybe
tonearter, kan det bidrage til træthed, overkompression
og uhensigtsmæssig stemmeudvikling.
Det gælder om at lægge de fleste sange i en toneart,
der lige kommer op og vende i den tostregede oktav, så
topstemmen bliver involveret.
De unge menneskers energi imødekommes mest hensigtsmæssigt rent vokalt ved sange med et rimeligt
omfang og en bred frasering.
Tekstformidling, sangteknik og kunstnerisk udtryk
Børn og unge skal ALTID synge med et tæt forhold til teksten. Det er sanseligt at synge. Der skal ”føles på”, ”smages
på”, ”duftes til” ordene og teksternes indhold. På den 8

”Det er en gave at få lov til at åbne en tekst
med elever - og nødvendigt at få poesien til
at leve med fra starten”

? Værktøjskassen

Sangundervisning skal fremme:
• Hensigtsmæssig kropsenergi (hele kroppen
er instrumentet)
• Støtte
• Afbalanceret strube
• Frit flow
• Omfang og smidighed
• Klangfarver
• Udtryk
• Frasering
• Artikulation
• Dynamik
• Balance mm.
Formidlet via:
• Et rigt billedsprog
• Stor fantasi
• Humor
• Kreativitet
• Lyst til at lege
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Børn og unges kvalitetsbevidsthed
Børn og unge er yderst kvalitetsbevidste og modtagelige
for den ægte vare. De skal føle, at de hele tiden udvikler sig og bliver udfordret, selv om de tit er optagede af
performance og ”hurtige fix”. De vil gerne arbejde og
lære, om end de forbeholder sig ret til at være trætte og
brokke sig imens. Imidlertid kan man begejstre dem for
at lære de vanskeligste ting, hvis man er en kreativ og
god formidler, der arbejder ærligt og overbevisende med
faglig dygtighed i stor respekt for de unge menneskers
enorme potentiale.

8 måde skabes indre billeder af og kreative undertekster til
de mindste detaljer, hvilket understøtter både sangteknik,
kommunikation og kunstnerisk udtryk. Det er en gave at
få lov til at åbne en tekst med elever - og nødvendigt at få
poesien til at leve med fra starten af undervisningssituationen. Læreren må øve sig i uden blufærdighed at omsætte
teksten, så børnene og de unge engagerer sig i den. Det
er en hårfin balancekunst både at lukke op og samtidig
respektere elevernes evne til at forstå en tekst ud fra egen
fantasi og intuition. Intet er så dræbende for et kunstnerisk
udtryk som ”overpædagogisk befamling” af svære tekster.
Det er bedre at overlade for meget til fantasien end for
lidt. Vi tillader os at skrive kunstnerisk udtryk, for det kan
og skal altid lokkes frem i selv den enkleste ”kordans” eller
enstemmige sang.
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Det er livsnødvendigt at synge. At synge involverer hele
mennesket og rører os på en ganske bestemt måde – vi
mærker, vi er levende!
”Sange er tanker, der synges ud med åndedrættet, når
mennesket bevæges af stor kraft og ikke længere kan
nøjes med almindelig tale...” (Orpingalik, Netsilik-folket) ■
Læs mere om Børnekorakaemiet her:
http://bornekorakademiet.dk/
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”Ukulele med det hele
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Arbejdsrelateret stress

STRESS

rammer over hele skalaen

FOTO: LASSE SKOV

”Jeg er ikke typen der rammes af stress”, tænker de fleste nok, men stress
kan ramme os alle. Arbejdsmarkedet er mere uforudsigeligt end nogen
sinde, og buzz-ord som fleksibilitet og forandringsparathed har bidt sig
fast. Det udfordrer konstant vores faglighed og det er med til at stresse os.
Af David
Efraim Poulsen
Fagbladet MUSIKSKOLEN har sat fokus på stress i 2019
I de forrige artikler, ”Er du stresset eller har du bare
travlt”, og ”Vi bliver stressede når arbejdet ikke give
mening”, viste forskerne Peter Lund Madsen og Pernille
Steen Pedersen os, at det grænseløse arbejde og det at
skulle gå på kompromis med vores faglighed stresser os.
Musikskolelederen, musikskolelæreren og musikskole/MGK-eleven fortæller i den kommende tid her i
fagbladet MUSIKSKOLEN deres historier om, hvordan
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de fik stressens uvæsen helt tæt ind på livet. I denne
artikel zoomer vi ind på musikskolelederen der blev
sygemeldt med stress.

”Bare det at telefonen ringede, fik pulsen op:
Hvem var det? og ville de mig noget godt?”
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Musikskoleleder Lars Konrad Mortensen fra Nordfyns
Musikskole fik ny selverkendelse efter sin stresssygemelding. ”Grunden til, at jeg fortæller min historie her i
MUSIKSKOLEN, er, at jeg gerne vil hjælpe andre, der er
på vej ud i den situation, som jeg har befundet mig i”,
siger han i interviewet.
Se videointerview med Lars Konrad Mortensen
her: https://bit.ly/2Zv3MEQ
Det hele begyndte i påsken 2017
Jeg blev, som musikskoleleder i Nordfyns Musikskole,
spurgt, om jeg kunne overtage stillingen som leder i kommunens ungdomsskole. Min chef ville gerne have mig til at
hjælpe i en periode frem til september. Jeg skulle sammen
med den øvrige ledelse i ungdomsskolen sikre trivsel og ro,
frem til en ny organisation blev etableret. Egentlig havde
jeg mest lyst til at sige ”Nej tak”, men modsat har vi som
mennesker det også godt med at blive anerkendt og værdsat for det, vi er gode til. Og der er jeg nok ikke så meget
anderledes end andre! Endvidere ligger det også i forståelsen i en ledergruppe, at man træder til, når ens chef har
brug for hjælp. Vi ledere arbejder jo ofte i zonen med bøvl.
Som skoleleder havde jeg netop været igennem en folkeskolereform, hvor jeg lærte, at lederen ikke giver op, bare
fordi arbejdet er træls i en periode.
Uklar opgave stressede mig
Efter planen skulle jeg lede ungdomsskolen i fire måneder,
men det skulle vise sig at trække ud. Ungdomsskolens
personale var stærkt udfordret pga. dårlig trivsel og utryghed omkring en fremtidig omorganisering. Der var akut
brug for ledelse, men min arbejdssituation blev hurtigt
uholdbar, fordi ledelsesopgaven blev uklar, da deadlines
konstant blev udskudt - og med gode grunde. Pludselig
befandt jeg mig i et ledelsesmæssigt dødvande. Jeg følte,
at jeg skyldte medarbejderne, at der blev skabt et fredeligt
arbejdsmiljø, men et kommunalvalg udskød omorganiseringen. Min ledelsesopgave blev derfor at være en art
brandslukker, mens vi afventede den politiske beslutning.
Den indtraf først i juni 2018 halvandet år efter, at jeg
havde fået opgaven. Sådan et forløb giver hverken mening
for mig som leder eller som et menneske med mine karaktertræk. At sidde fanget i et ledelsesmæssigt vakuum og
ikke kunne handle på en situation, hvor det var åbenlyst
nødvendigt, udløste derfor en langvarig stresstilstand hos
mig. Jeg fik alvorlige stresssymptomer, og det endte med
en stresssygemelding i februar 2018.

”Jeg gik alt for længe med mine
stresssymptomer og bildte mig ind, at det
bare var en periode, og at det snart gik over”
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Jeg er ikke sådan én, der får stress
Efter ni måneder som leder for ungdoms -og musikskole
stod jeg en dag nede i Rema 1000 uden at vide, hvordan jeg var kommet derned og hvad jeg skulle. Det stod
klart for mig, at der var noget galt. Der havde været
enkelte situationer, hvor jeg havde været ude at køre og
hvor hukommelsen havde svigtet, Hvad var det egentlig
jeg skulle? Jeg havde slået det hen som noget midlertidigt. Min selvforståelse som offentlig leder er at have
en høj tålegrænse. Derfor var det også meget svært for
mig at erkende, at jeg ikke magtede opgaven. Selv om
mange havde sagt til mig, ”Lars, nu skal du passe på
dig selv”, så gjorde jeg ikke noget ved det. ”Jeg er ikke
sådan én, der får stress”, bildte jeg mig selv ind. Jeg
fortsatte arbejdet, men i starten af 2018 sagde kroppen stop. Jeg havde søvnsvigt, en trykken for brystet,
ingen energi, slør for øjnene, hukommelsessvigt og højt
blodtryk. Derfor traf jeg beslutningen om, at der måtte
gøres noget.

? Mine stress-symptomer:
• Søvnløshed
• Trykken for brystet
• Ingen energi
• Slør for øjnene
• Hukommelsessvigt
• Højt blodtryk

Øget bevidsthed om mine lederegenskaber hjalp
mig videre
Det var en lettelse, da det blev officielt, at jeg var sygemeldt med stress. Min yderst forstående chef sendte mig
til en dygtig coach, som udarbejdede en profil over mine
lederegenskaber. Ærlighed, fairness, lederskab og dømmekraft var mine centrale lederegenskaber. Jeg rettede
ryggen igen og tænkte, ”Så kan det jo ikke være så ringe
endda”. Det gik op for mig, at jeg var gået på kompromis med mine karaktertræk i ledelsen af ungdomsskolen.
Især fairness havde jeg været nødt til at undertrykke.
Korpsånden i det offentlige lederskab havde presset mig
ud i en konflikt med mine personlige karaktertræk. Det
havde låst mig inde i en kronisk stresstilstand.
Du forstår først stressens uvæsen, når du selv har
været der
Travlhed handler for mig om at være i den gode spiral,
hvor du er i flow og trives. Det kan godt lade sig gøre,
også når man har travlt. Jeg oplever, at stress opstår, når
man kommer ind i en negativ spiral i sit arbejdsliv. Det er
der, hvor man konstant skal gå på kompromis med sin
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Arbejdsrelateret stress
8 faglighed, sine idealer og personlige karaktertræk. Pludselig giver arbejdet og ens tilværelse ikke nogen mening
længere. Jeg er et meget socialt menneske – middag
med et lille glas og en gammeldags snak om verdenssituationen siger jeg da ikke nej til. I den periode hvor
jeg var hårdest ramt, magtede jeg hverken mad, cognac
eller selskab. Bare det at telefonen ringede, fik pulsen op:
Hvem var det? og ville de mig noget godt?
Du skal gøre noget meningsfuldt
Jeg havde det selvfølgelig rigtig skidt med at være sygemeldt. Især fordi vi havde 40-års jubilæum på musikskolen. Derfor blev jeg også utrolig rørt og glad, da jeg så,
hvordan musikskolelærerne afviklede en helt fantastisk
jubilæumskoncert. Det gav mig en savnet ro under i min
sygemelding - der var styr på tingene. Jeg koncentrerede
mig om at blive rask ved at gøre noget, der gav mening
for mig. Jeg dirigerede et brassbands og et harmoniorkester to gange om ugen. Det føltes meningsfuldt at arbejde med musikken, og det gav mig energi og nærvær.
Den aktivitet fortsatte jeg med, mens jeg var sygemeldt,
og min chef bakkede mig op.

? Stress eller travlhed

Travlhed er den gode spiral: Du er i flow,
og der er trivsel, selv om du har travlt i dit
arbejdsliv. Dine kompetencer og dine personlige karaktertræk spiller godt sammen med de
krav, der bliver stillet i din jobsituation.
Stress er den negative spiral: Du går for
ofte på kompromis med din faglighed og dine
personlige karaktertræk. Du gør ting, som du
ikke kan se dig selv i, og som derfor ikke giver
mening.
Musikskoleleder
Lars Konrad Mortensen

Hold tilknytningen til musikskolen
Jeg tror, at det er vigtigt at skære ned på den arbejdsmæssige belastning, når man er stresset. Ultimativt kan
det at møde frem og holde en pause sammen med sine
kolleger være arbejde nok. Som musikskoleleder vil jeg

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?
9 dagesophold kr. 15.300,Tlf. 24245767 www.odsherredterapihave.dk
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nu være villig til at tilbyde en stressramt musikskolelærer
den løsning. Jeg mener, at det er vigtigt at holde tilknytningen til musikskolen, fordi man let kan blive udstødt af
arbejdsmarkedet i en stressperiode. Man kan opleve, at
man ikke er til glæde for nogen, at man ikke udfylder sin
plads i tilværelsen, og at man simpelthen ikke er noget
værd. Den oplevelse giver svære ar på sjælen, og det skal
vi for alt i verden undgå. Derfor er forståelse på hjemmefronten også afgørende.

? Råd mod stress

Skær ned på arbejdsbelastning
Vær realistisk i dine valg
Vær ærlig over for dig selv
Hold kontakten til arbejdspladsen - om den er
nok så lille
Musikskoleleder
Lars Konrad Mortensen

”Vi kan kun leve i den virkelighed, vi befinder
os i nu og her”

Du skal arbejde i den virkelighed, som du befinder dig i
Under min sygemelding læste jeg musikeren Peter Bastians bog Altid allerede elsket. Hans pointe er, at vi kun
kan leve i den virkelighed, vi befinder os i nu og her. Ikke
den uopnåelige virkelighed, som vi forestiller os, og som
vi ser og selv lægger op på de sociale medier. Jeg er en
person, der let bliver begejstret af fremtidige muligheder.
Jeg har lært, at det har konsekvenser, fordi virkeligheden

ikke er perfekt. Jeg har måttet erkende, at man skal lade
være med at tro, at man er verdensmester. Det glemmer
vi ledere nogle gange. Jeg gik alt for længe med mine
stresssymptomer og bildte mig selv ind, at det bare var
en periode, og at det snart gik over.
Læs også artiklerne: ”Er du stresset eller har du bare travlt”
og ”Vi bliver stressede når arbejdet ikke give mening” ■

https://bit.ly/2Zs9l6G

Dine instrumenter
er din passion,
vores er at beskytte
dem.

www.brookfield.dk
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Sammenspil

SAMMENSPIL

når man ingen elever har

Af Marie Hansen

12

“Sammenspillet er vigtigt, fordi
det giver rum til fællesskab”

Det er den fornemmelse, man til tider
kan have, når man skal gennemføre
sammenspil på et smalt instrument.

med blandede instrumenter, landsstævner, accordeondag,
ungdomsstævner, duo, trio osv. Jeg anvender alle disse
muligheder, fordi jeg gerne vil skabe meningsfyldte sammenspilssituationer for min elever.

HVAD GØR MAN i de smalle år, hvor man har fem accordeonelever fordelt på to musikskoler, i alle aldre og på
forskellige niveauer? Hvad gør man, når man gerne vil vise
elever og forældre en fødekæde, som man ikke selv kan
mønstre? Tilsæt så den ekstra udfordring at mit instrument, accordeon, ikke indgår i de traditionelle orkestre
som fx stryger- og blæserorkestre, som mange musikskoler
har. Derfor har mine sammenspilskonstellationer gennem
årene været mange, og min opfindsomhed har til tider
været stor: Tværkommunalt accordeonorkester, ensembler

Hvorfor prioritere sammenspil?
For mig er det af stor vigtighed, at mine elever også
indgår i en social sammenhæng. Der skal være jævnaldrende børn med samme interesse som dem selv - børn
som de kan spejle sig i. Jævnaldrende børn, som de kan
lære sammen med og lære af. Der skal også være “de
store” elever, som kan være forbilleder for de yngre
elever. Der er altså både faglige og sociale grunde til
at prioritere sammenspil. Lige nu har jeg på mit skema
et lille accordeonensemble i Høje-Taastrup Musikskole
og et miniorkester for accordeon, violin, blokfløjte og
kontrabas i Rudersdal Musikskole. Dertil kommer et par
nummer 4 • 2019 • Musikskolen

? BLÅ BOG

Marie Hansen
Underviser i accordeon, sammenspil, for- og
førskole samt hovedfagspædagogik
Uddannet med diplomeksamen fra DKDM
i 2008 og er ansat ved Høje-Taastrup og
Rudersdal Musikskole samt DKDM

elever, som er tilknyttet projektbaseret sammenspil samt
en ældre elev, som spiller i band.
Derfor har jeg, for langt de fleste af mine elever, fået
opfyldt min målsætning om et sammenspilstilbud.

“Der skal være jævnaldrende børn med
samme interesse som dem selv. Børn
som de kan spejle sig i”
Jeg forcerer ikke elevernes udvikling i
sammenspillets hellige navn
I mit accordeonensemble deltager udelukkende mine
egne elever. Jeg har det fulde overblik over, hvor den
enkelte elev er i sin udvikling og skræddersyr altid sammenspilsstemmerne til eleverne, så jeg ikke forcerer deres
udvikling i sammenspillets hellige navn. I den traditionelle
accordeon-orkestertradition spiller man fx kun orkesterstemmer i én hånd - i diskanten. Men jeg vil også gerne
have, at venstre hånd udvikles, så den ikke sakker for
langt bagud. Dette er endnu en grund til, at jeg skal arrangere og moderere orkesterstemmerne, også hvis jeg
fx anvender et allerede eksisterende arrangement.

Eleverne holder af at spille udenad
Sidste sæson var alle eleverne i accordeonensemblet
helt nye. Jeg valgte derfor, som noget nyt, at starte med
at lære dem de fleste stemmer på øret. Jeg ville gerne
skabe mere plads til kontakten imellem eleverne. Uden
noderne foran os havde vi rig mulighed for at fokusere
på selve sammenspillet, det at lytte til hinanden og have
opmærksomhed på hinanden. Jeg tager i langt de fleste
timer et break med leg, teori og bevægelse, så jeg kan
strække de smås koncentration længst muligt. Skulle
jeg falde tilbage i gamle vaner og glemme at bruge
venstrehånden i sammenspil, så begynder de fleste af
eleverne selv at doble deres stemme eller at efterspørge
en basstemme. Efterhånden er noderne kommet mere
med i sammenspilsundervisningen, men de fleste af
eleverne holder faktisk af at spille udenad i sammenspilstimerne. Det skal understreges, at eleverne naturligvis
lærer at spille efter noder i deres solotimer.

Maries elever siger:
“Man får nye venner.”
“Man bliver udfordret.”
“Man kan lære noget, som allesammen
spiller, som man kan spille til arrangementer
og sådan noget.”
“Man kan lære hinanden stykkerne, hvis der
er noget man ikke forstår.”
“Man kan lære hinanden bedre at kende”
Børn skal skabe deres egen musik
Udover sammenspil efter noder og gehør har jeg indført
en ekstra disciplin i min undervisning. Den har vundet
indpas i min undervisning efter et større projekt i samarbejde med komponisten Mogens Christensen. Da jeg
oplevede, hvor meget medejerskab og ansvar børnene
tog via denne tilgang, begyndte jeg selv at indføre egen
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Accordeondag på DKDM
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Sammenspil
8 musikskabelse i undervisningen. Eleverne får mulighed
for at skabe deres eget udtryk. Vi snakker form, karakter og udtryk. Og - når deres udtryk kræver det, lærer
de nye teknikker, som jeg måske først ville have introduceret for dem langt senere.

”Det er en konstellation, jeg
kan anbefale, og den klinger
umanerligt godt”
Fra Karrusel til Miniorkester
Vi oplevede at både forældre og børn efterspurgte musikundervisning, hvor de kunne bibeholde deres fællesskab fra musikskolens Karrusel-tilbud. Derfor udviklede
vi det nye tilbud Miniorkester for de tidligere Karruselelever. Miniorkesteret hører hjemme på Trørødskolen
i Rudersdal, og vi har et fint samarbejde med stedets
musiklærere. Vi medvirker fx ved skolens fødselsdag,
fordi det er vigtigt for vores samarbejde at være en del
af skolens traditioner. I Miniorkesteret kan eleverne
vælge mellem violin, blokfløjte, accordeon og kontrabas, når de skal beslutte sig for, hvilket instrument de
vil spille (altså ingen rotation, som i Karrusel-undervisningen). Det er en konstellation, jeg kan anbefale, og
den klinger umanerligt godt. Vi har bunden, midten
og diskanten, stryger-, taste- og blæseinstrumenter.
Det giver en god bredde af muligheder for at kunne
vælge et instrument, man har lidt flair for. Alle elever

Ida Hans og Erling til accordeondag

14

”Fodboldbørn får serveret Danmarks
bedrifter ud i fodbold på et sølvfad, men
musikken og kunsten skal aktivt opsøges”

kommer til undervisning i 90 min. Her dækkes solo- og
holdundervisning, teori, hørelære og sammenspil. Det
er en større kunst at få til at gå op i en højere enhed.
Logistisk er det en hård nød at knække, da vi pt mangler et elevlokale, idet alle elever ikke nødvendigvis skal
modtage undervisning hele tiden.
Undervisningsmaterialet skal rumme fire forskellige
metoder
Undervisningsmaterialet er en udfordring. Det at sammenflette fire forskellige metoder er svært, da det skal
passe til alle fire instrumenters progression og metodik.
Vi har måttet gøre os nogle erfaringer for at kunne
lægge et fælles realistisk niveau. Første sæson bar præg
af et alt for højt ambitionsniveau: Vi havde endelig fået
vores Miniorkester, så nu skulle vi bare køre på. Nu er vi
ved at finde lejet, hvor ingen skal forcere deres elevers
udvikling for at kunne følge med i vores fælles repertoire.
Jeg kan se meget potentiale i orkestret. Børnenes fællesskab, de fremtidige muligheder for at have et orkester tilknyttet en skole. Den gode klang, vi hurtigt får i dette orkester. Ugentligt samarbejde med kolleger. Men orkestret
har også mange børnesygdomme. Mange forskellige
niveauer skal rummes - kan og skal alt rummes? Hvordan
får vi stimuleret både hurtigløberen og den langsomme
starter? Fire lærere skal finde fælles fodslag. Sidst, men
ikke mindst, skal elevernes forældre mere på banen. En
anden problematik er, at nogle forældre ikke involverer
sig i musikskolen, når deres børns musikskoleundervisningen ligger i SFO tiden. Forældrene i Miniorkesteret er
derfor de forældre, jeg har mindst kontakt til.
“Sammenspil er vi, os og vores”
Som en god kollega siger: “Sammenspil er vi, os og
vores”. Vi oplever mange børn, som er vant til jeg,
mig og mit. Derfor gør vi en dyd ud af, at vi stiller op
sammen og vi rydder op sammen. Ingen går før alle er
færdige. Vi hjælper hinanden. En elev, der har styr på
sin stemme, kan i en snæver vending hjælpe sidekammeraten, mens jeg får styr på noget helt tredje. Jeg
oplever jævnligt, at mine elever kommer i soloundervisningen og viser mig noget, som de har lært af en
sidekammerat. I sammenspil skal man finde den fælles
klang, og man finder hurtigt ud af, hvorfor puls er så
vigtigt. Det kan være en svær passage eller placeringen
af en bestemt tone, der udfordrer. Jeg oplever, at
nummer 4 • 2019 • Musikskolen

sammenspil heldigvis også er en prioritet hos mine
elevers forældre. De vil gerne have, at deres børn er en
del af et fællesskab.
Accordeondag skaber synergi
Som sagt er næsten alle mine elever tilknyttet et sammenspilstilbud. Men da næste alle mine elever er begynderelever, mangler jeg de ældre elever, som kan
være frontløbere og inspiratorer for de yngre. Der er
desuden stadig forholdsvis få accordeonelever sammen
ad gangen. Derfor har jeg, sammen med et par gode og
dygtige kollegaer, udviklet Accordeondag i samarbejde
med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) og
professor Geir Draugsvoll. Når vi afholder Accordeondag,
inviteres alle accordeonelever med. Lige fra karruseleleverne til vores få MGK- og talentelever. I skrivende stund
er den fjerde Accordeondag netop blevet afviklet. Der var
soloundervisning til talenteleverne, her kunne de få gode
ord, tips og tricks med på vejen af Geir Draugsvoll. For
begynder- og mellemstadieelever havde vi sammenspil.
25 begynderelever lige fra dem, der har spillet i fire uger
på hold, til dem der har været i gang i et par år. Mellemstadieholdet blev i år nærmest til et side-by-side projekt
med en håndfuld accordeonstuderende, som kunne
støtte op om de 10 deltagende elever. Naturligvis skulle
vi også have et fællesnummer, hvor eleverne kunne
opleve lyden af 40 accordeoner på én gang. Til slut må
hyggen ikke glemmes - kage skal der til. Det hele blev
afsluttet med en arbejdskoncert, hvor en konservatoriestuderende traditionen tro gav et nummer. I år var det
den dobbelte verdensmester i accordeon Radu Ratoi, som
brillerede med Danse Macabre.

aktivt opsøges. Og hvis man ikke kender til accordeon,
hvorfra skal man så vide, hvad der er skidt, og hvad der
er kanel? Som en ekstra bonus oplever de konservatoriestuderende, hvordan helt almindelige musikskoleelever er, for dem møder de nødvendigvis heller ikke for
mange af.
Musikskolen udvikler fællesskaber, man ikke kan
få via et YouTube-kursus
DET ER VIGTIGT, at vi i musikskolerne har fokus på
sammenspil og andre fælles aktiviteter for vores elever.
Det kan inspirere, løfte og fastholde eleverne i deres
musikalske udvikling. Vi på musikskolerne har netop
mulighederne for at skabe fællesskaber, som man ikke
kan få ved at følge et YouTube-kursus eller ved at få en
instrumentallærer hjem til sig selv. Musikskolerne skaber
grobund for et fysisk og musikalsk møde imellem mennesker. Mennesker med samme nysgerrighed, passion
og interesse for musikken som os selv. Musikskolerne
har de professionelle undervisere, som er eksperter i
netop det fag, de underviser i. Sammenspillet er vigtigt,
fordi det giver rum til fællesskab for både elever og
lærere på kryds og tværs. ■

Musikskolelæreren er formidler af høj
instrumentalfaglig kvalitet
Jeg kan se, at det hvert år er en stor oplevelse for både
børnene og forældrene at komme ind på DKDM. Det er
så vigtigt, at de får set, hvad de kan drive det til, hvis de
holder ved. Vi har så svært ved at synliggøre de forskellige niveauer på musikskoler med bare 2-3 accordeonelever. Hvis børn og forældre ikke selv opsøger det, så
oplever de ikke nødvendigvis kvalitets-accordeonmusik i
hverdagen. De kender alle den lille harmonikaspiller på
hjørnet foran supermarkedet, men på DKDM møder de
dygtige musikere og en vaskeægte professor i accordeon. Fodboldbørn får serveret Danmarks bedrifter ud
i fodbold på et sølvfad, men musikken og kunsten skal

”Vi oplever mange børn, som er vant til
jeg, mig og mit ”
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Uddannelse

Speeddating for rutinerede og
kommende musikskolelærere

NY PRAK TIKMULIGHED TIL
KONSERVATORIESTUDERENDE
Over årene er de konservatoriestuderendes musikpædagogiske praktikforløb
ude på musikskolerne blevet udhulet og nedprioriteret. Nu vil Musik – og
Kulturskoler i Nordjylland ændre på den kedelige tendens.
Af David
Efraim Poulsen
Den 9. april 2019 mødtes en række undervisere fra de
nordjyske Musik- og Kulturskoler (KiN) med en gruppe
studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium (DJM)
i Aalborg. Det var startskuddet på et nyt praktiksamarbejde, som tilbyder de studerende praktikforløb på
musikskolerne hos rutinerede musikskolelærere.
Se videointerview om samarbejdet her:
https://bit.ly/2VRB6bP
Speeddate dig til et praktikforløb
”Vi har startet samarbejdet, fordi vi gerne vil vise, hvor
fantastisk et job det er at få lov til at undervise alle de her
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”Vi vil gerne give jer et billede af,
hvordan et arbejdsliv kan se ud”
børn i musikskolen”, sagde underviser og afdelingsleder
ved Hjørring Musiske Skole, Signe Wang Carlsen, da hun
bød de studerende og musikskolelærerne velkommen til
mødet på DJM. ”Vi vil gerne give jer et billede af, hvordan
et arbejdsliv kan se ud. Og vi vil også gerne have jeres undren og spørgsmål. At I siger højt, hvad I tænker, når I ser
vores hverdag”. Efter introduktionen var der speeddating
mellem de fremmødte musikskolelærere og konservatoriestuderende i jagten på det rette praktikmatch.
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? FAKTA

– Praktiksamarbejde
mellem Musik- og
Kulturskoler i Nordjylland
(KiN) og DJM-Aalborg

Initiativtager Malene Wennerlin og Signe Wang Carlsen

Praktikvejleder vil klæde de studerende på
Musikskolelærer Gitte Chren har valgt at blive praktikvejleder for at klæde de studerende bedre på til arbejdet som musikskolelærer. ”Det handler om relationer,
motivation, trivsel og klasserumsledelse ud over det
musikalske indhold”, siger hun. Hun mener, at musikskolepraktikken er en god mulighed for at gøre overgangen
fra studie til arbejdsmarked lettere for de studerende og
samtidig give dem en smagsprøve på det musikpædagogiske fag i praksis. Personligt
har hun valgt at blive vejleder
for at dygtiggøre sig. ”At have
studerende "i ilden" starter
altid en refleksion over, hvorfor
jeg gør, som jeg gør”, siger hun
og lægger vægt på, at det er
en vigtig inspirationskilde at se
Gitte Chren
andre undervise.
Virkelighedsnær praktik kan give de studerende
faglig retning
Studieleder ved DJM-Aalborg, Esben Elvstrøm, forventer,
at praktiksamarbejdet vil gavne de studerende. ”På den
måde bliver overgangen fra at være studerende til et arbejdsliv, der helt eller delvist består af musikundervisning,
lettere”, siger han og mener, at der er et stort spring fra at
have haft superviseret, intern praktik på musikkonservatoriet til at komme ud og få en halv eller en hel musikskolestilling, hvor man pludselig skal forholde sig til mellem 50
og 100 børn i løbet af en arbejdsuge. ”Praktiktilbuddet er
et fantastisk godt initiativ, som kan give de studerende et
meget klarere billede af, hvad det rent faktisk er for nogle
muligheder, der er i musik- og kulturskolerne og måske
også give dem en retning, mens de studerer”.

”Mit primære mål, da jeg startede på
konservatoriet, var at blive en dygtig
underviser”
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Formål: At mindske springet fra studie til
arbejdsliv for de konservatoriestuderende
Praktiksamarbejde 2019-2020 mellem
DJM og tre Musik- og Kulturskoler i
Nordjylland
Syv musikskolelærere og otte
konservatoriestuderende deltager i det
frivillige praktiktilbud på DJM
Du kan læse mere om praktiksamarbejdet
på: www.kulturskolerinordjylland.dk

Praktiktilbuddet er meget brugbart
”Mit primære mål, da jeg startede på konservatoriet, var at blive en dygtig underviser”, fortæller Sofie
Søndergaard Sørensen, der studerer sang og korledelse
ved DJM. Derfor blev hun rigtig glad, da hun hørte om
den nye praktikmulighed. ”Jeg har selv haft et meget
fortroligt forhold til mine sanglærere gennem tiden,
og det håber jeg at kunne give videre sammen med
glæden ved at udtrykke sig gennem sang”. siger hun.
Hun nyder at fjolle og nørde med sangeleverne, og selv
om hun opbygger flere og flere rutiner i sin undervisning, arbejder hun løbende med de mange forskellige personligheder og livshistorier. ”Den samme elev
er ofte forskellig fra uge til uge. Det er krævende og
enormt spændende at lære dem at kende i små glimt
og forsøge at finde ud af, hvad de har brug for, og hvad
der virker for dem”, siger hun. Hun glæder sig til at få
et bredere indblik i livet som
musikskolelærer og mener,
at praktiktilbuddet er meget
brugbart. ”Alle de lærere, som
jeg snakkede med på praktikmødet, var meget passionerede omkring deres arbejde,
og det var en fornøjelse at
udveksle historier og erfaringer med dem. Jeg glæder mig
meget til at blive udfordret og
Sofie Søndergaard Sørensen
inspireret”. 8
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Uddannelse

Esben Elvstrøm

”Jeg tænker ikke, at det er
“fejlfinderlæreren”, der er brug for i
undervisningen af elever i musikskoler”
8 Musikskolelærerne har fingeren på pulsen
Gitte Chren mener, at musik- og kulturskolernes musikpædagogiske force er musikpædagogikken ude i praksis. ”Som
studerende på musikkonservatoriet oplevede jeg, at vi, for
at blive så dygtige som muligt, arbejdede meget med slutproduktet. Jeg blev mester i at finde og rette de musikalske
fejl. Jeg tænker ikke, at det er “fejlfinderlæreren”, der er
brug for i undervisningen af elever i musikskoler - men i stedet lærere, der arbejder med eleverne, der hvor de faktisk
er og som vægter processen frem for produktet”, siger hun.
I sin daglige praksis møder hun mange forskellige børn og
unge, også dem som ikke altid er super motiverede.
Skær ind til benet og få essensen ud
Malte Frost studerer guitar og sammenspilsledelse ved
DJM i Aalborg. Han oplever praktiktilbuddet som en god
mulighed for at komme ud i et mere virkelighedsnært
forløb for de studerende, som regner med at undervisning bliver en stor del af deres indtægt. ”Men der er
også mange, som ønsker at gå andre veje, og for dem
synes jeg, at det er fint, hvis de ikke behøver at komme
i praktik”, siger han. Malte Frost har valgt at deltage i
praktikordningen for at blive klogere på sine undervisningsmæssige styrker og svagheder. ”Undervisning er
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”Undervisning er spændende,
fordi man følger en musikalske
udvikling”
spændende, fordi man følger en musikalske udvikling.
Samtidig bliver jeg mere reflekterende over min egen
musikalitet og lærer at skære ind til benet for at få essensen af musikken formidlet”.
Musikskolepraktikken skal være fleksibel
Udgangspunktet for de frivillige praktiktilbud er, at de
studerende skal have et praktikforløb, som møder deres
behov og ønsker. “Kultur- og musikskolerne tilrettelægger forløbene, så de studerende får prøvet kræfter med
en virkelighed, som de ikke møder i det traditionelle
“hovedfags-kanin-praktikforløb” inde på musikkonservatoriet”, siger Signe Wang Carlsen. De studerende
kan vælge kortere intensive forløb eller følge musikskoleundervisningen over en længere periode. Der er sat
arbejdstid af til sparrings- og vejledningsmøder mellem
den studerende og musikskolevejlederen. “I forbindelse
med praktikkens afslutning bliver der lavet en evaluering, hvor hovedfagslærer, musikskolelæreren og den
studerende deltager”, siger hun. Al praktikken foregår
ude på musikskolerne. Hele idéen med praktiksamarbejdet er at tilbyde de studerende et praktikforløb, som
ligner den musikskolevirkelighed, de skal arbejde i som
færdiguddannede.
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”Vore studerende skal først og
fremmest være kunstnere”

Malte Frost

Musik- og kulturskolerne går foran
“Praktikforløbene er finansieret i de enkelte musik- og
kulturskolers drift”, fortæller Signe Wang Carlsen. De
musikskoler, som har lærere, der har valgt at blive praktikvejledere, prioriterer opgaven i lærernes arbejdstid.
Skolernes samarbejdsforum (KiN) betaler for det praktikvejleder-kursus, som musikskolelæreren skal deltage
i. “Vi tror på, at samarbejdet med DJM omkring de studerendes musikskolepraktik vil komme til at skabe værdi
for alle skoler i regionen. Derfor er det også meningen,
at alle skoler over tid skal tilbyde de konservatoriestuderende praktik. Sæson 2019-2020 er vores ”pilot-år”, så
derfor har vi valgt at starte med 3 skoler”, siger hun.
Burde - kan ikke bruges til noget
Til spørgsmålet om det egentlig ikke er musikkonservatorierne, der burde gå forrest, når det handler om
erhvervspraktikken for deres eget fag og deres studerendes fremtidige arbejdsliv siger musikskolelærer Gitte
Chren: ”Burde kan ikke bruges til noget. Jeg tænker, at
samarbejde og vidensdeling er det allerbedste udgangspunkt for at give de studerende den mest vellykkede og
brugbare musikskolepraktik. Forhåbentlig kan vi gennem
dette samarbejde fortælle den gode historie om fantastisk brugbare praktikforløb - og hvem ved, måske kan
det være begyndelsen på, at vi gentænker og ikke mindst
styrker de konservatoriestuderendes praktik.
Et samarbejde baseret på tro, håb og
musikpædagogiske visioner
Når konservatorierne ikke tilbyder deres studerende sammenhængende praktikforløb i praksis, skyldes det en
presset økonomi, og at faget musikpædagogik ikke har
topprioritet. Konservatorierektor Claus Skjold Larsen udtalte ved paneldebatten om musikfagets fremtid i januar
2019 på SDMK i Esbjerg: ”Vore studerende skal først
og fremmest være kunstnere”. På DJM i Aalborg ønsker
man at opprioritere den musikpædagogiske praktik, så de
Musikskolen • nummer 4 • 2019

studerende bliver klar til det efterfølgende arbejdsmarked.
Studieleder, Esben Elvstrøm, håber på et langvarigt praktiksamarbejde. ”Samarbejdet med KiN fungerer særdeles
godt, begge parter kan se værdien og det fremadrettede
perspektiv”, siger han. I de nye studieplaner for DJM er
den overordnede vision for de studerende, at de får betydelige kompetencer på hovedinstrument/sang, sangskrivning/komposition og undervisningsfærdigheder i både
solo- og holdundervisning. ”Bliver praktiksamarbejdet med
KiN en succes, kan det tænkes, at den nye praktikmulighed bliver mere formelt skrevet ind i studieplanerne”, siger
han. Lige nu er praktiktilbuddet frivilligt, og der indgår
ikke hovedfags- og pædagogiklærere fra musikkonservatoriet i samarbejdet.
Andre praktikordninger for kommende undervisere
Ser man lidt bredere ud over de eksisterende praktikordninger for lærerstuderende til grundskoler og ungdomsuddannelser, har de eksisteret længe og er både velstrukturerede
og velorganiserede. Hertil kommer gymnasieskolernes helt
egne pædagogikumforløb for nyansatte lærere. På universiteter og professionsskoler er praktikforløbene ikke frivillige,
og samtidig er der en økonomisk kompensation til de gymnasier og folke- og friskoler, som takker ja til at modtage studerende i praktik. Det skyldes alle de relaterede opgaver, som
følger med det at have praktikanter gående. Det handler fx
om ledelses- og koordineringsopgaver, vejledning af praktikanten, uddannelse af vejledere, kontakt til uddannelsessted,
planlægningsmøder, evalueringer af forløb, kommunikation
osv. Alle disse opgaver vil også skulle løses i det nyetablerede
samarbejde mellem KiN og DJM i Nordjylland. Derfor bliver
det interessant at følge, hvordan man i praksis fordeler og
kompenserer for løsningen af de forskellige opgaver.
Se eksempler på eksisterende praktikaftaler og praktikbeskrivelser på universitet, skole- og ungdomsuddannelser. ■

Folkeskolen:
https://bit.ly/2MtIRAv

Fri-, Privat-, grundskoler og gymnasier:
https://bit.ly/2HGiTF7

Praktik-semesterplan SDU:
https://bit.ly/2WBKW1F
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Læserbrev
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- for så jeg vil gerne foreslå,
at vi synger nummer 55 ...
og sangledere, gerne forklare nærmere. Visionen er født
på et årligt møde i Sangens Hus på Hindsgavl Slot, hvortil
alle med interesse for sang i ind- og udland inviteres. Jeg
har selv siddet i den gruppe, som fremsatte forslaget, og
har senere som medlem af Advisory Board været med
til at fremme, at dette skulle prioriteres blandt Sangens
Hus projekter. I første omgang er det blevet til et tiltag
støttet af Trygfonden, som handler om sangsamvær med
nydanskere på vej til at lære vores sprog. Men ideen er
egentlig langt mere omfattende – og måske langt mere
skræmmende for nogen – end det.

Edna Rasmussen

I det seneste nummer af MUSIKSKOLEN får et projekt om
sangfællesskaber initieret af Sangens Hus en noget hård
medfart.
Læs artiklen her:
https://bit.ly/2ZoWoe7
Der er åbenbart en dagsorden om at fremstille dette projekt som ”skruebrækkeri” eller løntrykkeri. Jeg vil, som
en af ideskaberne til visionen omkring sangfællesskaber
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Baggrunden er, at flere i idegruppen sad med samme
historie og oplevelser som jeg selv.
Jeg er et produkt af den folkelige fællessang. I min barndom var der fællessang overalt. Jeg er vokset op med afstemningsfester, høstfester, skolefester, juletræsfester og
foreningsmøder, hvor det var utænkeligt, at der ikke blevet sunget en eller flere fællessange. I skolen kunne der
være sang i alle timer, for alle lærere – uden undtagelse
- mestrede at sætte gang i en sang. (Jeg er fra en tid,
hvor ”sangledelse” var en obligatorisk del af læreruddannelsen). Til gymnastik eller til spejder var der naturligvis
frivillige ledere, som kunne lede fællessangen. Ofte også
med en 2. stemme på. De fleste havde ingen uddannelse
i det, men havde blot lært det via traditionen.
Gennem de 35 år, hvor jeg har været musikskoleleder, er
det langt de fleste år gået tilbage for den folkelige fællessang – dog heldigvis med en lille renæssance de seneste år. Til møder – selv blandt musikkyndige – ser man sig
lidt nervøst omkring, hvis der skal synges, og ånder lettet
op, hvis der er klaverakkompagnement, for så bliver det
da ikke ”helt så pinligt”. Fællessangsrepertoiret er gennem årene blevet mere snævert, og det er ikke længere
en selvfølge, at man kan finde en sang ”alle kan”.
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Vi har derfor en drøm om, at sætte skub i traditionen og
genoplive det frivillige engagement i forhold til fællessang, så vi igen kan blive en syngende nation. Vi tror på,
at det skal have lidt hjælp.
F.eks. ved at vi sætter gang i en bevægelse af frivillige
sangledere, som ikke nødvendigvis har en musikpædagogisk uddannelse, men som kan lide at synge, og som via
et kursus får et par tips og tricks til, hvordan man med
succes kan sætte gang i sang. De får også nogle redskaber f.eks. i form af repertoire, så de ikke nødvendigvis
knækker halsen på det seneste måske knap så fællessangsvenlige hit. Og tro mig! Det er ikke spor farligt. Det
er sundt at synge – også selv om man måske en enkelt
gang får startet for dybt, men det er jo netop et tip
sanglederen kommer til at kende. Jo mere man synger, jo
nemmere bliver det at få startet højere næste gang.
Vi vil f.eks. gerne i samarbejde med DGI skubbe til fællessangen i deres forening. De 1,6 mio. medlemmer,
de har, ville have god gavn af mere sang – og de er
interesserede.
Det ville være fantastisk at få etableret ”sangledere”,
som vi har valgt at kalde det, i forhold til deres forening.
Og de, der underviser de såkaldte sangledere, er jo så
uddannede musikpædagoger, korledere og sangere, så
der skal nok blive noget at rive i. Allerede nu har vi faktisk udfordringer i forhold til at finde uddannede korledere, sangpædagoger og sangkonsulenter på projekter i
flere egne af landet, og Sangens Hus er en organisation
i vækst.

Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

4
2

1

3

Mere info om uddannelse og kurser
for dirigenter på

dirigentinstituttet.dk

Mit skrækscenarie er ikke, at musikskoler eller uddannede musikpædagoger bliver undermineret i forhold til
vores tiltag. Mit skrækscenarie er beskrevet i overskriften
– at vi bliver en nation af sangforskrækkede, som kun
kan bryde ud i sang, hvis det er initieret af en konservatorieuddannet. ■

Min Musik Lektiebog 2
snart på gaden
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.

Ring til os på +45 2944 1920

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

Eller send os en mail på
info@musicworkout.dk

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

ICEBREAKERS
Icebreakers er en samling lege og øvelser målrettet til at bryde isen og bringe personer i alle
aldre tættere på hinanden. Bogen er inddelt i
seks kapitler, hvor man arbejder med forskellige temaer. Kapitlerne kan med fordel kædes
sammen. Formålet med øvelserne er at skabe
tillid, holdånd og gensidig respekt i grupper,
så nye idéer kan få frit løb og med plads til at
begå fejl.

Forfatter: Tine Fris og Kristoffer Fynbo Thorning
Illustration: Mette Hornung
Pris:
Bog m. internetunderstøttelse (QR-koder),
73 sider, kr. 270,Forlag: Postyr Experience I/S:
www.breaktheice.dk

UKULELE MED DET HELE
Begyndermateriale med 14 sange til spil på
ukulele med hele klasser.
De første akkorder på ukulelen bliver grundigt gennemgået med symboler, tegninger
og 24 instruktionsvideoer. De første sange
har kun én akkord, hvorefter sangene gradvist bliver sværere med op til fire akkorder.
Progressionen er langsom og overskuelig. Til
flere af sangene indgår sammenspilsarrangementer, så der kan udvides med bas, stavspil,
blokfløjte og percussion. Hertil også flere
muligheder for dans og bevægelse. Bogen
giver adgang til en digital ressourceside med

de 24 instruktionsvideoer, som kan anvendes
til selvinstruktion, indstudering i grupper eller forevisning på klassen.
Forfatter: Kim Barkenskjold Andersen
Illustration: Lise Glindvad
Pris: Hæfte m. internetunderstøttelse
(QR-koder), 44 sider, kr. 140,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk

MGP 19
Alle 10 sange fra børnenes MGP 2019 på DR
samt fællessangen Kontrol med MGP Allstars
2019.
Alle sangene er gengivet med tekst, melodi
og becifring. Tre af sangene er transponeret
en halv tone op, så de er lettere at spille og
synge sammen med børnene.
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Pris: Hæfte 44 sider, kr. 100,Forlag: Dansk Sang
www.dansksang.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Når du skifter job
Tiden omkring sommerferien er højsæson for jobskifte; stillinger bliver ledige og skal genbesættes, ligesom nye tiltag i
musikskolerne kræver nye lærerprofiler.
I forbindelse med jobskifte som musikskolelærer eller -leder
skal du huske følgende:
Når du skriver ansøgning:
Få det hele med – men kortfattet. Selve ansøgningen bør ikke
fylde mere end én side, men kan suppleres af mere uddybende
CV, anbefalinger, uddannelsespapirer, referencer, dokumentation for tidligere ansættelser osv. Bed om fortrolighed, hvis du
endnu ikke har fortalt din nuværende arbejdsgiver, at du søger
job. Brug gerne sekretariatet til sparring.
Når du bliver kaldt til samtale:
Sæt dig grundigt ind i forholdene på det nye ansættelsessted,
så du kender dets profil og ønsker, inden du møder frem. En
god og velforberedt samtale fra begge sider kan bedre afklare,
dels om du er den rigtige kandidat til stillingen, dels om stillingen er den rigtige for dig. Brug derfor også samtalen til at
uddybe evt. punkter, som du selv skal kende til for at vurdere,
om du i givet fald vil ønske at tiltræde stillingen.
Når du får tilbudt jobbet, skal flg. som udgangspunkt
afklares, inden du takker ja:
Der skal foretages en lønforhandling for dig. I den forbindelse
er det vigtigt, at du fremsender dokumentation for tidligere
ansættelser, både på og udenfor musikskoleområdet, så både
indplacering efter garantiløn og konkret lønforhandling foregår
på det korrekte grundlag. Du kan naturligvis også have brug
for at kende den løn, du får tilbudt, inden du endeligt kan
tiltræde tilbuddet om ansættelse. På musikskoleområdet er
forhandlingsretten vedr. lokal løn til musikskolelærerene uddelegeret til den lokale tillidsrepræsentant, som du bør kontakte/
blive kontaktet af, inden lønforhandlingen finder sted, ligesom
det vil være naturligt at tage en snak med lederen om dine
forventninger til lønnen. Du har dog ikke selv mulighed for
at foretage selve lønforhandlingen. Søger du en lederstilling,
beror forhandlingsretten for lokal løndannelse på sekretariatet,
men du kan selv indlede med en samtale med den kommende
arbejdsgiver, hvorefter lønnen skal forhandles/konfirmeres
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centralt. Vi kontakter dig, når vi modtager en lønforslag til en
leder-/mellemlederstilling.
Du skal have et ansættelsesbrev med oplysning om:
1. Parternes navne.
2. Arbejdsstedet. I mangel af et fast arbejdssted eller et
sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres oplysning om,
at arbejdstageren er beskæftiget på forskellige steder,
samt om hovedsæde eller i givet fald arbejdsgiverens
adresse.
3. Arbejdstagerens stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller
jobkategori).
4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
5. Hvis arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet er
midlertidigt eller tidsbegrænset: ansættelsesforholdets
forventede varighed.
6. Ansættelseskvote.
7. Bestemmelse om ferie, opsigelsesvarsler, løn, grundløn
mv., udbetalingsterminer og arbejdstid eller en henvisning
til gældende love, vedtægter, administrative bestemmelser,
overenskomster eller aftale herom.
Opsigelse af nuværende stilling:
Undlad at sige den gamle stilling op, før du har skriftlig dokumentation for den nye ansættelse, herunder lønindplacering
og ansættelsesbrev. På musikskoleområdet kan en ansat sige
op med én måneds varsel til udgangen af en måned. Du skal
sige op skriftligt, men det hindrer jo ikke den gode samtale
med din hidtidige leder/chef. Sørg altid for at gemme dokumentation for den opsagte ansættelse hvad angår varighed,
ansættelsesgrad(er), jobindhold osv. og bed gerne om en
udtalelse/anbefaling fra tidligere leder til brug for fremtidig
jobsøgning. Gem også anbefalinger, ros fra kolleger, elever og
forældre, avisartikler osv. til brug for evt. fremtidig jobsøgning.
Vær opmærksom på restferie fra det gamle
ansættelsesforhold
Spørg sekretariatet, hvis du er i tvivl.
Brug gerne sekretariatet til sparring omkring alle aspekter af et
jobskifte, så du får det hele afviklet korrekt og uden unødige
vanskeligheder. ■
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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 musikerkontrakter.
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).

Dansk Musikpædagogisk Forening, Dronningensgade 68, 4. sal, 1420 København K

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

