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Leder

MUSIKFAGET
LIDER

David Efraim Poulsen

– bred alliance nødvendig
Det er ingen hemmelighed, at musikfaget som undervisningsfag er presset og har været det i årtier. Det gælder
på uddannelsesinstitutioner for kommende musik- og
instrumentalundervisere, men også ude på skoler og
institutioner, hvor børn, unge og voksne skal møde og
tillære sig musikfaget gennem det at synge eller spille et
musikinstrument.

Musikfaget har brug for, at musikuddannelserne opkvalificeres, så de studerendes instrumentale og pædagogiske
kompetencer modsvarer de opgaver, som de møder ude
på musik- og folkeskoler. Undervisningstilbuddene på
musikskolerne gennemgår nemlig i disse år en rivende
udvikling, når det gælder metoder, undervisningsformer
og undervisningsmaterialer.

Årsagerne til musikfagets deroute er mange. Dels har der
i en årrække været et enøjet politisk fokus på sundhed og
på at forbedre resultaterne i de såkaldt ”rigtige skolefag”. I kombination med langvarige besparelser har det
kostet musikfaget dyrt blot at blive set som ”flødeskummet”. Dalende kvalitet, færre undervisningstimer og en
total mangel på visioner for musikundervisning. Konsekvenserne ses som fravær af morgensang og udbud af
musikvalgfag pga. manglende musikuddannet personale
på skoler og i daginstitutioner.

Musikfaget har brug for politisk opbakning, så samarbejdet mellem musik- og folkeskole kan få luft under
vingerne til at flyve længere end blot en enkelt sæson ad
gangen. Udvikling af egentlige musikalske færdigheder
er en langvarig proces, som ikke klares med gode og nok
så underholdende events! Hindringerne er bl.a. snævre
budgetter og folke- og musikskolers mange andre indsatsområder.

Effekten af den dalende faglige kvalitet bliver for alvor tydelig, når dimittenders kompetencer viser sig ikke at være
i synk med den virkelighed, der møder dem efter endt
musikuddannelse. Endelig har politikere og forvaltninger
overvejende fravalgt at gribe det udviklingspotentiale, der
ligger i ”Den åbne skole” og det lovpligtige samarbejde
mellem musik- og folkeskoler.
Musikfaget har stærkt brug for en professionalisering
af musikpædagogikken. En sådan visionær udvikling
af faget bør tage sit afsæt i relevant musikpædagogisk
forskning – en tilgang der har eksisteret i årtier på andre
fagområder, og som er en indiskutabel forudsætning for
musikpædagogisk udvikling i vore nordiske nabolande.
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På den baggrund må man konstatere, at der er behov for
en alliance blandt musikundervisningsområdets aktører
med det formål at styrke vores fælles virkefelt. Med et
dedikeret og kontinuerligt musikpædagogisk arbejde er
musikskolerne, herunder MGK-centrene, en uundværlig
del af fundamentet for dansk musikkultur. De er dog kun
et par led i fødekæden, og det er ønskeligt at alle aktører,
der ønsker at styrke musikfaget, kommer i spil. Tiden er
inde til at skabe fælles visioner og sammen forfølge mål,
der sikrer at musikfaget anerkendes som et vigtigt fag på
lige fod med alle andre fag, der arbejder med at uddanne
og almendanne mennesker til at leve aktive kulturelle og
indholdsrige liv i vores samfund. ■
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Uddannelsespolitik
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Af David Efraim
Poulsen

Musikfaget på lærer- og pædagoguddannelserne er blevet nedprioriteret og
forringet lige siden 1980-erne. Nu skraber faget bunden med det laveste
antal dimittender, de færreste undervisningstimer og en uholdbar lav faglig
kvalitet. Konsekvenserne ses på skoler og i børnehaver, hvor der fx ikke længere synges morgensang.

Nedslående statusmeldinger
Der er flere grunde til musikfagets tilbagegang. For det
første mangler faget ordentlige levevilkår på professionshøjskolerne. Her er det fx ikke længere muligt at lære at
spille et instrument. Samtidig er der studiefrafald, færre
ansøgere, faldende fagligt niveau og en utilstrækkelig
eksamensform. Hertil kommer at nyuddannede musiklærere siger op efter få år på jobbet, imens manglen på
uddannede musiklærere stiger. Dette er blot et udpluk af
de meldinger, der kommer fra ledere, lærere, forskere og
faglige organisationer, som fagbladet MUSIKSKOLEN har
talt med. Censorkorpsets årlige rapporter understøtter
ligeledes disse konklusioner.

”I 80-erne havde en pædagogstuderende
mindst 132 obligatoriske musiklektioner.
Nu er der ikke en eneste”
Når musikfaget forsvinder, ryger almendannelsen
Linda Vilhelmsen, tidligere mangeårig seminarielektor i
musik ved Professionshøjskolen -University College Sjælland, mener, at musikfagets lavstatus er konsekvensen af
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? FAKTA

– Musikfaget på
læreruddannelsen og i
folkeskolen
1997: Musikfaget ophører som førstedels
fællesfag og reducerer dermed uddannelsestilbuddet for fremtidige musiklærere i
folkeskolen med omkring en tredjedel
2002-2010: Professionshøjskolerne skærer
ned på lektorer og adjunkter i musik med
59 procent
2006: Nye fagbindinger halverer antallet af
studerende med linjefaget musik
2010: Kun ca. 20 procent. af folkeskolerne
udbyder musik som valgfag
Kilde: statusrapport
https://bit.ly/2ZmONND
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? FAKTA

– Musikfaget på
pædagoguddannelsen
1986: Alle studerende har 132 musiklektioner
svarende til syv procent af undervisningen

Mikkel Snorre Vils Bøjsen

Claus Hjortdal

en mangeårig politisk nedprioritering af faget. ”Manglen
på musikfaglige ambitioner bunder i en samfundstendens, hvor alt skal måles. Manglen på relevant musikpædagogisk forskning, som dokumenterer fagets positive
effekter og potentialer, har også gjort musikfaget til
et lavstatusfag”, siger hun og bakkes op af lektor og
Ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon, Mikkel Snorre
Vils Bøjsen (MSB). ”Vægtningen mellem håndværk og
det akademiske indhold på uddannelsen er helt skæv,
og det betyder, at de ganske få studerende, der vælger
musik, ikke lærer at spille et instrument”. Formand for
skolelederforeningen, Claus Hjortdal, oplever også denne
tendens ude på folkeskolerne. ”Det politiske pendul
svinger mod Pisa og tests og væk fra musik, kreativitet
og almendannelse”, siger han til MUSIKSKOLEN.
Professionshøjskolerne har i årevis nedprioriteret
musikfaget
Linda Vilhelmsen har fulgt udviklingen på tæt hold og set
musiklektioner og undervisere forsvinde. ”Professionshøjskolerne har nedprioriteret musikfaget, så det ikke længere
er muligt for folkeskolerne at få ordentligt uddannede
musiklærere”, siger hun. Det samme gør sig gældende
for pædagoguddannelserne, fortæller MSB. ”Der er ikke
længere obligatorisk musikundervisning på uddannelsen,
og det resulterer i, at langt de fleste studerende fravælger
musik til fordel for natur, digitale medier eller social innovation”, siger han. I 80-erne havde en pædagogstuderende
til sammenligning minimum 132 obligatoriske musiklektioner i sin studietid. Dengang fokuserede pædagoguddannelsen på et bredt spektrum af musikalske færdigheder
så som sang, instrumentspil, sammenspil, improvisation,
repertoirelære, nodelære og lignende. Samtidig vægtede
man musikpædagogiske temaer som fx børns musikalske
udvikling, musikpædagogiske retninger samt musikkens
psykologiske og samfundsmæssige funktion. ”Nu er der
ikke en eneste obligatorisk musiklektion tilbage på pæda-

”Når pædagoger ikke længere kan spille eller
synge, er det en naturlig konsekvens af, at
musikfaget er blevet nedprioriteret i 30 år”
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1992: Bekendtgørelsen anbefaler, at musikfaget udgør seks procent af den samlede
undervisning
2001: De formelle krav til antallet af musiktimer afskaffes
2007: Musikfaget forsvinder som obligatorisk
fag
2014: Man kan blive pædagog uden at have
en eneste musiktime, og ordet ’musik’ er
stort set ude af bekendtgørelsen
Kilder: statusrapport
https://bit.ly/2ZmONND

goguddannelsen”, siger han og fortæller at ordet, ”musik”, kun er nævnt i tre ud af de 306 videns- og færdighedsmål, der er beskrevet i uddannelsens bekendtgørelse
fra 2014. ”Det er svært at forestille sig, at den udvikling
ikke får konsekvenser for musikmiljøerne i vuggestuer,
børnehaver, SFO’er og på bosteder.”
Musikfaget behandles fagligt uforsvarligt
”Mange af folkeskolens musiklærere er enten for sky
eller for dårligt klædt på rent fagligt”, oplever Linda Vilhelmsen. Musikfaget er traditionelt et ”optrædelsesfag”,
hvorved musiklærerens faglige kompetencer – gode såvel
som mindre gode – udstilles. Der stilles samtidig urealistiske
krav til, hvad folkeskoleeleverne skal nå at lære i faget musik. 8
Forslag 1: Figurer med sænkede arme

Forslag 2: Figurer med løftede arme

Musik Før Ni
UKULELE MED DET HELE
med Kim Barkenskjold Andersen,
d. 1. på Lejre Musikskole og
9. november 2019 i Østjylland
Målgruppen er dig, der underviser i 2.-5.
klasse, eller dig der gerne vil lære ukulelen
og dens muligheder at kende.
Læs mere her: https://bit.ly/2PfMlYJ
Info og tilmelding på

www.musikforni.dk
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”Det hænger simpelthen ikke
sammen”, siger hun. Folkeskolelærerne skal, ifølge målene for
faget, kunne håndtere undervisning inden for mange instrumentgrupper, beherske mange
instrumenter, mange genrer og
arbejde med arrangement og
komposition og samtidig kunne
Linda Vilhelmsen
dirigere kor og orkester. Hertil
kommer alle de nye digitale muligheder. Linda Vilhelmsen
mener ikke, at læreruddannelsen på professionsskolerne i
dag tilnærmelsesvis klæder lærerne på til at løfte den opgave.
Læreruddannelsens årlige censorrapport påpegede allerede
dette i 2017. Formand for censorkorpset, Hans Krab Koed,
udtalte: ”Vi kan se, at der en tydelig tendens til, at de almene
pædagogiske og almene didaktiske discipliner fylder mere og
mere. Det er bare ikke det, lærerne skal undervise i”. Musikfagscensorer skriver i rapporten, at grundlaget for eksamensbedømmelserne er pauvert og at professionshøjskolernes
undervisning og eksamensform ikke er fyldestgørende.
Man behøver ikke at kunne spille for at få en
musikeksamen
”Når pædagogerne ikke længere kan spille eller synge,
er det en naturlig konsekvens af, at faget er blevet

? FAKTA

– Censorrapport for musik
på læreruddannelsen
2018
•	40% færre dimittender siden 2015 (125
dimittender i 2018)
• Faldende karakterer
Censor-bemærkninger (uddrag):
•	Det er svært at bedømme de studerendes
instrumentale færdigheder uden nodeforlæg
•	En del studerende opgiver ikke, hvad de
spiller
•	Som eksamen fremstår, er der et forholdsvis pauvert grundlag for bedømmelse
•	Den faglige kvalitet af klaverspil var for halvdelen af eksaminanderne kun lige acceptabel
Læs censorrapporten her:
https://bit.ly/2Jtzb56
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nedprioriteret i over 30 år”, siger forsker MSB. Et valgmodul i musik på pædagoguddannelsen i dag tager små
seks uger og ligger på blot 10 ECTS-point. ”Ved eksamen
stiller vi sjældent krav til den håndværksmæssige kunnen. I
princippet kan den pædagogstuderende snakke sig til en
eksamen i musik”, fortæller han. De studerende, der vil
lære instrumentalhåndværket, er henvist til selvstudium.
Han erkender, at uddannelserne ikke giver de studerende instrumentale kompetencer, så de kan igangsætte
musiske aktiviteter på et forsvarligt niveau ude i institutionerne. ”Når pædagogerne ikke længere kan spille og
synge ordentligt, mister vi musikkens unikke egenskab til
at udvikle fællesskaber”, konkluderer han.
Fundamentet under den fælles musikkultur smuldrer
Vi opfatter traditionelt set Danmark som et iland, men
zoomer vi ind på musikfaget, hersker der ulandstilstande.
Fortsættes denne nedprioritering, ser musikkulturens fremtid dyster ud. Allerede nu kommer en stor del af de konservatoriestuderende ikke længere fra Danmark. I symfoniog underholdningsorkestrene er tendensen den samme.
Den musikpædagogiske undervisning og praktikordningerne på musikkonservatorierne bliver fortsat nedprioriteret i både indhold, økonomi og ECTS-point. Hertil kommer
at børn og unge ikke længere kender de mest almindelige
danske børnesange. Flere mener således, at der er risiko
for, at børn og unge i fremtiden mister deres fundamentale musikalske kulturarv. ”Børn, hvis forældre ikke aktivt
tilvælger ekstra musikundervisning i fx musikskoler, mister
muligheden for at lære at spille et instrument og derved
redskaber til at videreføre og udvikle musikkulturen”, siger
formand for Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF)
Ole Helby. Derfor har DMpF fremlagt visionen:
Musikskolen for alle
https://bit.ly/2LgbeRb
”Vi er nødt til at handle, inden det er for sent”, siger
han. DMpF’s ønske er, at alle børn skal have muligheden for at lære at spille et instrument. Det bør fx være
uafhængigt af forældrenes økonomi eller af den stigende
mangel på musikuddannet personale i børnenes kommunale institutioner.
Der er hårdt brug for politisk medspil
Musikfaget lider, men politisk har der ikke været nogen
støtte af finde. Den åbne skole og folkeskoleloven fra
2014, hvor samarbejdet mellem skoler og musikskoler
blev forpligtende for begge parter, gav ikke rigtig pote.
Her var musikskolerne, med deres stærke musikfaglige
og instrumentale kompetencer, ellers oplagte medspillere.
Samarbejdet strandede på økonomien og den manglende
politiske opfølgning. Over årene har der været enkelte
musikudspil, senest fra Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen.
Men det blev, som så mange gange før, ved snakken. Ole
nummer 5 • 2019 • Musikskolen

Helby mener, at det er på høje tid,
at der kommer et politisk medspil.
”Musikskolerne har ikke, på deres
nuværende niveau, ressourcer til
at kunne dække det store behov,
der er for instrumentalundervisning”, siger han. Særligt de store
kommuner har de mindste musikskoler, målt med demografiske
alen. Dertil kommer hindringer
Ole Helby
som den høje kommunale elevbetaling, manglende efteruddannelse af lærerne, fraværet
af relevant musikpædagogisk forskning og en økonomisk
ramme, der ikke sikrer muligheden for instrumentalundervisning til alle børn, der vil. Musikskolerne har samtidig
været plaget af skiftende kulturministres jongleren rundt
med de sparsomme kulturmidler i et politisk puljecirkus.
Det har gjort musikskolernes arbejdsvilkår ustabile, og
det gør det meget svært at etablere den nødvendige

”Der er næppe nogen, der ville acceptere
samme stedmoderlige behandling af danskeller matematikfaget”

”Det er indiskutabelt, at musikfaget har stor
betydning for børn og unges følelsesmæssige
og kulturelle dannelse”
kontinuitet, som instrumental læring kræver. Senest er
talentmidlerne røget ud af manegen til fordel for andre
ad hoc projekter.
How low can we go?
Det er indiskutabelt, at musikfaget har stor betydning for
børn og unges følelsesmæssige og kulturelle dannelse.
Derfor er det også helt afgørende for vores kulturelle sammenhængskraft, at kommende generationer mødes af et
musikfag med faglig dybde og bredde. Årelange nedprioriteringer har sendt musikfaget i knæ, og derfor er der
nu hårdt brug for et generelt løft, så musikfaget kommer
på niveau; der er næppe nogen politikere, eller andre ved
deres fulde fem, som ville acceptere samme stedmoderlige
behandling af andre skolefag. Ligesom vi som samfund
ikke vil acceptere udbredt analfabetisme, bør den markante
folkelige svækkelse i forhold til musikfaget kalde til handling. Vi har alt for længe set passivt til, mens børn og unge
mødes af et musikfag, som i bedste fald er fagligt uforsvarligt, i værste fald er holdt op med at eksistere. ■

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
Musikskolen.docx 1
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Musikuddannelse

PÆDAGOGIKKEN
har aldrig fundet sin pasform på
konservatoriet

Landets musikkonservatorier har
søgt at udmærke sig i to retninger:
en musikalsk kunstnerisk profil samt
en håndværksfaglig musikerprofil.
Det er anderledes svært at få øje
Af Emil
Gemmer
på, hvordan uddannelsen håndterer
sit ansvar for at uddanne arbejdskraft med høj
musikpædagogisk faglighed til musikskolerne.
Musikpædagogikken er en del af mit musikfaglige DNA
Som så mange andre musikere har jeg undervist, siden jeg
følte, jeg kunne tillade mig at give noget videre. Undervisning har været mit levebrød fra første dag, jeg ikke
længere var under grunduddannelsens trygge kår, og jeg
fandt tidligt ud af, at formidlingen tilbød nye perspektiver
på min praksis. For at forklare, må man først forstå, og
skal man forklare godt, må man ligeledes forstå godt.
Hvordan man fortolker det, man ved, gør det forståeligt,
tilpasser det sin kontekst og evaluerer effekten, kaldes
didaktik. Det vidste jeg ikke dengang.
Da jeg blev færdig på konservatoriet, viste det sig, at jeg
så en version af musikpædagogikken for mig, der ikke
fandtes endnu. En version, hvor jeg som konservatorieuddannet musikpædagog havde høj værdi i grundskolen, og
hvor mine kompetencer kunne blive sat i spil i et ambitiøst
arbejde med musik som skolefag. Denne vision er siden
blevet mit erklærede mål; at tale for en kvalificerering af

? BLÅ BOG

Emil Gemmer 1988
Uddannet rytmisk trommeslager ved Syddansk
Musikkonservatorium & Skuespillerskole i 2013
Cand.Pæd. i didaktik (musikpædagogik) fra
DPU i Emdrup i 2017
mail@emilgemmer.dk
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de konservatorieuddannede pædagoger til den faglige
arena, de i virkeligheden burde være med til at definere.
Jeg vil i denne artikel forsøge at belyse nogle aspekter af
den musikpædagogiske faglighed, hvor det, for mig at se,
er nødvendigt, at vi opruster. Vi skal aktualisere musikpædagogikken. Vi skal professionalisere den. Det er mit håb,
at vi som faggruppe kan gå forrest, når der skal peges på
musikfagets berettigelse, inden begrundelserne bliver parkeret i et målevenligt transferpotentiale. Det er mit håb, at
vi sammen kan definere, hvorfor musikpædagog stadig er
noget, man kan uddanne sig til, og det er min hensigt, at
vi får defineret en musikpædagogik præget af høj faglighed, vi kan være stolte af.
Se videointerview med Emil Gemmer: https://bit.ly/2ziozjT
Musikskolernes arena anno 2019
Forståelsen af musikpædagogers arbejde i 2019 er forældet. I hvert fald hvis man ser på den uddannelse, størstedelen af landets musikskolelærere har med sig. Musikskolerne
haler stadig flere opgaver til sig og redefinerer sig selv hurtigere, end både ledelse, medarbejdere og uddannelse kan
følge med. Alt, hvad der kan favnes indenfor den musikpædagogiske kontekst, søges at blive realiseret som et tilbud,
og forventningerne til musikpædagogens arbejde står
derfor i nervepirrende dynamisk kontrast til enhver anden
jobbeskrivelse. Samtidig er vi, musikskolerne, ikke længere
alene om udbuddet. Mens vi forsøger at retfærdiggøre
vores egen eksistens overfor kommunale forvaltninger, politikere og kulturministeriet, møder mange af vores konkurrenter kunderne i en øjenhøjde, vi musikskolelærere lader
til at være blevet for gamle til. En kollega spurgte for lidt tid
siden, hvordan vi forholdt os til de andre undervisningstilbud, børnene møder gennem de sociale medier. Det er et
relevant spørgsmål, for hvis vi ikke engang kan sætte ord
på, hvad der gør vores undervisning mere attraktiv end en
YouTubekanal med 2 millioner followers, så er det svært
at forestille sig, hvordan kunderne skal kunne se det.
Skal jeg alligevel forsøge at komme med et bud på, hvad
der forventes af en professionel musikskolelærer i dag,
så er det, at han eller hun er skabende, nytænkende og
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omstillingsparat. Det forventes med andre ord, at musikskolelæreren overvejer, hvordan han eller hun kan redefinere sin
egen profession, og det forventes, at han eller hun følger trop
med den forandring, dennes praksis lige nu gennemgår. Jeg
mener derfor, at det er på tide at rette fokus mod en professionalisering. En professionalisering, der i bedste fald kan
bidrage til et udviklingsorienteret arbejde med vores praksis
samt skærpe bevidstheden om vores egen berettigelse.
Musikskolelærerjobbet er mere end en
sidebeskæftigelse
Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at musikpædagog
som udgangspunkt er noget, man uddanner sig til. Jobbet
som musikskolelærer er altså ikke at se som en sidebeskæftigelse for at få hjulene til at løbe rundt - til det stilles der alt
for store krav til lærerens praksis og bevidsthed. Men det er
på tide, at vi anerkender den musikpædagogiske praksis som
et erhverv, der er underlagt lige så meget forandrings- og
udviklingspotentiale som andre professioner og med samme
forventning om en professionel tilgang. Hvorfor vejen dertil
dog ikke er så snorlige, bygger dels på en identitetsforståelse, dels på den uddannelse, vi stadig forventer bliver
varetaget af landets konservatorier. Det gælder for de fleste
af landets musikskoler, at en overvejende del af de ansatte
er uddannet fra konservatoriet. Men hvorfor er fødekæden
stadig så solid? I en tid, hvor definitionen af den musikpædagogiske profession er underlagt så mange forandringer? Og
hvad uddanner konservatorierne egentlig til, siden de fortsat
er leveringsdygtige af medarbejdere til en organisation, vi
ikke helt føler os færdige med at forme et fagligt udtryk til?
Landets konservatorier har øjensynlig søgt at udmærke
sig i to retninger: en musikalsk kunstnerisk profil samt en
håndværksfaglig musikerprofil. Til trods for, at disse to
fortolkninger af musik som profession er yderst relevante,
er det ikke let at se, hvorledes uddannelsen håndterer sit
ansvar som led i fødekæden mod en høj musikpædagogisk faglighed i musikskolen. Spørger man undertegnede,
har pædagogikken simpelthen aldrig fundet sin pasform
på konservatoriet. På en kreativ uddannelse, hvor det er i
fokus, at man afgrænser sin identitet, og hvor man afsøger
og udvikler den, er det endnu ikke lykkedes at finde måden,
som man klæder de studerende formidlingsmæssigt på til at
kunne oversætte deres instrumentale håndværk til en musikpædagogisk kontekst. Denne formidlingspraksis må vi nu
søge at få defineret, så det pædagogiske aspekt bliver en
helt naturlig del af enhver musisk uddannelse. I stedet for at
anse pædagogik som en værktøjskasse, man som musiker
kan tage med sig, er det vigtigt at se formidlingen som en
naturlig forlængelse af faget. Pædagogikken skal tilpasses

“I stedet for at anse pædagogik som en
værktøjskasse, man som musiker kan tage med
sig, mener jeg det er vigtigt at se formidlingen
som en naturlig forlængelse af faget”
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“Vi skal kunne tage afstand til vores egen
praksis og behandle den, som en kunstner
behandler en brun klump ler”
dens gældende faglighed, og vi skal heri øjne muligheden
for at undervise gennem de metoder, vi selv er uddannet i.
Det eneste, vi mangler, er en skarpslebet formidlingskompetence, og den skal konservatorierne hjælpe os med. Skal jeg
kort specificere, hvad jeg mener, vi som musikskolelærere
bør arbejde hen imod, peger jeg på, at vi bør arbejde for en
professionalisering helt ud i krogene af musikpædagogikken. Vi bør arbejde for en forståelse for det, vi gør, med det
primære sigte at kunne argumentere for, HVORFOR vi gør
det, og ikke mindst; hvorfor VI gør det. Jeg taler dermed
ikke for en akademisering. Langt fra. Jeg er ikke fortaler for,
at landets musikskolelærere hver ruster sig med en cand.
pæd og nogle tunge teorier, men vores bevidsthed er altafgørende, for bevidstheden sikrer faglig bæredygtighed.
Refleksion over praksis vil sikre fagets overlevelse
Gennem en stor del af en musikers liv har vedkommende
kæmpet for at få lov til at leve af det, han/hun ikke kunne
lade være med at gøre. Musikken gik på et tidspunkt fra at
være en frivillig leg, der ikke ville stoppe igen, til en dag at
være et erhverv, man møder op og får penge for at besidde
og tage vare på. Taler man for en overordnet professionalisering, er det vigtigt at forstå, hvilke udfordringer musikskolelærerne som faggruppe kan møde. Og for at forstå
den musikpædagogiske virkelighed og det fundament, på
hvilket mange musikpædagoger bygger deres praksis, må
man vende blikket mod den grundlæggende identitetsforståelse. I en undersøgelse, jeg foretog på universitetet i
2016, belyste jeg, hvordan musikskolelæreren typisk sætter
sin professionsforståelse én-til-én med forståelsen af sig selv
som individ. Med andre ord sammensmelter den professionelle og den private identitetsforståelse - en tendens,
mange stressede skolelærere vil skule til med frygt, og hér er
hvorfor: Som min gode kollega Torben Vestergaard redegjorde for i et tidligere nummer af MUSIKSKOLEN, kræver
den professionelle praksis evnen til at reflektere over egen
praksis. Men den refleksive del af en professionel praksis er
slet ikke så let endda at praktisere og kræver mere fokus
og grundig rammesætning, end man umiddelbart skulle
tro. Refleksionen kræver, at vi kan tage afstand til vores
egen praksis og behandle den, som en kunstner behandler
en brun klump ler. Vi skal kunne diskutere vores praksis og
ændre den om nødvendigt. Vi skal sågar af og til sætte det
meste af vores egen forestilling om en nyttig praksis til side
til fordel for et bedre alternativ fra den anden side af bordet.
Alt dette kræver, at vi kan adskille vores profession fra den
grundlæggende forståelse, vi har af os selv som mennesker.
Gør vi ikke det, er det ikke længere vores praksis, vi modellerer, men os selv. Tager vi ikke afstand til den praksis, vi gerne
vil optimere, vil enhver konstruktiv kritik blive mødt som en 8
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Musikuddannelse

?

De i artiklen nævnte undersøgelser er foretaget som
led i uddannelsen på DPU og er derfor ikke offentligt publicerede. Ønsker du yderlige information om
undersøgelsernes resultater, eller har du interesse i
at læse dele af forskningsmaterialet, så tag endelig
kontakt til mig. Jeg findes lettest via emilgemmer.dk

8 opfordring til at ændre ved, hvem vi er. Sådanne kollegiale
sparringer tager vi med os hjem, og det må vi som professionelle musikpædagoger ikke. Vi skal i stedet lære at optimere.
Vi skal lære hinanden, at den refleksive del af vores praksis er
et nødvendigt led frem mod den bæredygtige faglighed - en
faglighed, der består, reproducerer og udvikler sig selv. Men
den refleksive proces er et greb om vores fag, vi bliver nødt
til at stå sammen om. Konservatorierne skal uddanne til den,
musikskolelærerne skal praktisere den, og musikskolerne
skal facilitere den.
Vi skal prioritere refleksionsrum til videretænkning
af det, der fungerer godt
En facilitering som denne fik jeg selv mulighed for at give
et bud på, da jeg som afsluttende speciale på universitetet
skrev en afhandling om Professionel Kapital og Refleksive
Læringsrum. Jeg arbejdede kulturspecifikt på en større
dansk musikskole, på hvilken jeg en gang om måneden
faciliterede kollegiale, refleksive sparringsfora. Mellem
sessionerne tilpassede jeg formatet og målte effekten
gennem evaluering blandt deltagerne og sparring med en
nedsat arbejdsgruppe. Det var specialets ambition at undersøge, hvordan interne kræfter kan medvirke til at gøre
musikskolen til en organisation i forandring og dermed
forberede medarbejderne på de udfordringer, der unægteligt er en immanent del af musikskolens fremtid.
Den overordnede konklusion på specialet lød, at skulle et
fælles, refleksivt læringsrum medvirke til udviklingen af
professionel kapital på den pågældende musikskole, burde
det bygge på tillid, anerkendelse og frihed i en afbalanceret facilitering af rammesætningen. På almindeligt dansk
kan det oversættes til, at skal disse kollegiale forsamlinger
have positiv indvirkning på musikskolelærernes faglighed,
er det altafgørende, hvordan refleksionerne styres, og
hvilke mål der sættes for arbejdet i grupperne.
Jeg fandt blandt andet, at qua den usikkerhed, der findes
i arbejdet med musiklærererhvervet som profession og
dermed som en foranderlig praksis,
bør rammesætningen af enhver
“Enhver
refleksion og sparring overvejes.
organisation bør
Jeg selv arbejdede bevidst gennem
gøre sig tanker om en anerkendende tilgang, der som
medarbejdernes
udgangspunkt fastslår, at enhver
faglige udvikling”
organisation baserer sig på noget,
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der virker. Enhver refleksion i gruppen gik derfor ud fra de
oplevede positive tendenser i en fremstillet case, samt en
efterfølgende kollegial videretænkning af det, der fungerede
godt. Samtidig var sparrings- og refleksionsøvelsen stadig et
nyt og relativt ukendt greb for musikskolens medarbejdere,
og rammesætningen for øvelserne udgjorde en stor del af
faciliteringen. Jeg lænede mig op ad en innovativ tilgang
til læringsrummet, der primært skulle tillade deltagerne at
arbejde divergent, altså uden et defineret mål i sigte.
Det er ikke let at sætte åbne processer i gang i en virksomhed, der har brug for løsninger, men enhver organisation
bør gøre sig tanker om medarbejdernes faglige udvikling.
Gør den ikke det, risikerer den, at kæden ryger af hjulet,
hvilket efterlader den overordnede organisatoriske udvikling
i frigear. Sættes der arbejdstid af til kollegial sparring, skal
denne sparring faciliteres korrekt. Tager organisationen
imod nye udfordringer, skal medarbejderne rustes til at
imødekomme disse udfordringer. I nærværende problemfelt
er der dog flere interessenter med hver deres ansvar for at
igangsætte den faglige udvikling, og slutteligt er der måske
blot tilbage at afstemme, hvad vi bør forvente af hinanden.
Musikpædagogikken skal reformeres - men af hvem
og hvordan?
Det musikpædagogiske økosystem står overfor en nødvendig
reformering. Derfor er det nærliggende at skitsere, hvordan de
forskellige interessenter kan hjælpe med denne reformation:
Konservatorierne skal tage ansvar for uddannelse til den
musikpædagogiske virkelighed. Men dette sker ikke på
bekostning af institutionernes faglighed, tværtimod. Pædagogik skal ses i forlængelse af det håndværk, der stadig
blomstrer på landets musikalske uddannelsesinstitutioner,
og de professionelle udøvere skal melde sig i kampen om
at definere en formidlingspraksis, der ikke bøjer benene
unødvendigt for at nå børnehøjde.
Musikskolerne skal tage ansvar for facilitering af den
faglige udvikling. Institutioner med forventning om kreativ
udvikling skal have højt til loftet og plads til divergente
arbejdsmønstre, og organisationen skal selv i hårde tider
tillade refleksion uden specifikke mål.
Musikskolelærerne skal tage ansvar for egen faglig udvikling
og stille krav til arbejdspladsen. Den “nye” arbejdstidsaftale
har bragt en masse muligheder med sig og gjort plads til
et kompetenceløft som en del af den skemalagte arbejdstid. Udfordringen er, at motivationen, ligesom elevernes
egenøvning, skal drives indefra. Musikskolelæreren skal
indgå i refleksive dialoger med sine kollegaer og tillade sig
selv at holde den personlige identitetsforståelse i behørig
afstand fra den observerede praksis.
God arbejdslyst
Til sidst en opfordring for egen regning: Hvis du egenhændigt
kvalificerer dine kompetencer til at være nyttige og attraktive
for andre end dig selv, så risikerer du at få medbestemmelse i
definitionen af din egen profession. God arbejdslyst! ■
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Interview

FOTO: ANDREAS VAPPULA NILSSON

MUSIK

er mere end magi
Af journalist
Andreas Vappula Nilsson

SF's undervisningsordfører Jakob Mark har spillet guitar, siden han
gik i 7. klasse. Han ved, hvad musikken kan, og har visioner for
musikfaget, som spiller fint sammen med DMpF’s vision ”Musikskolen
for alle”. På bagkant af et møde med DMpF´s formand Ole Helby blev
Jakob Mark interviewet af Andreas Vappula Nilsson

1 Hvilken rolle spiller musik i dit eget liv
Jeg kommer til at tænke på Harry Potter, når folk spørger
mig, hvad musik betyder for mig. For Albus Dumbledore,
som jo er rektor for Hogwarts, han siger på et tidspunkt,
at der findes én ting, der er større end magi, og det er
musik. For det er i virkeligheden den største magi. Og
sådan har jeg det også selv. Musik har en fantastisk evne
til at få mig op i humør. Godt humør. Og den har en
fantastisk evne til at fungere meditativt, hvis jeg er i dårligt humør. Jeg lytter stort set altid til musik, når jeg går,
løber eller dyrker idræt. Eller hvis jeg har brug for det. Så
det betyder faktisk meget. Jeg har spillet guitar, siden jeg
gik i 7. klasse. Dengang gik jeg både på ungdomsskolen
og på musikskolen. Så har jeg bare holdt det ved lige og
kan spille meget. Men i dag bruger jeg det mest, når jeg

”Derfor synes jeg også, at visionen er god,
fordi den handler om musikskoler for alle”
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”Musik har en fantastisk evne til at få
mig op i humør”

skal slappe af. Jeg kan rigtig godt lide at sidde med min
guitar, hvis jeg er i dårligt humør eller har brug for at
tænke over noget, hvor jeg er lidt uafklaret.
2 Hvilken økonomi vil SF prioritere til musikskolen?
Jeg vil gerne være med til at finde flere ressourcer til musikskoleområdet. Det vil jeg også gerne tage med fremadrettet. I forhold til folkeskolen tror jeg, at den måde, jeg
vil prioritere ressourcerne på, er at lægge flere penge ind i
den understøttende undervisning og i Åben Skole-tanken.
Og så kan man prioritere, at man bruger rigtig meget på
musikskolen og så en smule på nogle af sportsforeningerne. Men man kan også, bare for at tage et eksempel,
prioritere at bruge meget på sportsforeningerne og lidt på
nummer 5 • 2019 • Musikskolen

”Musikskolerne er en af de største og i
virkeligheden vigtigste institutioner for de
kulturellekulturtilbud, der er derude”

Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

musikskolen. For mig er det bare vigtigt, at vi får etableret
et helt normalt samarbejde i stort set alle kommuner.
3 Hvordan kan man styrke samarbejde mellem
musikskolen og folkeskolen?
Jeg synes, at alle kommuner burde lave en strategi for
deres understøttende undervisning og for Åben Skole.
Dér synes jeg, at det er oplagt at bruge musikskolerne.
For musikskolerne er en af de største og i virkeligheden vigtigste institutioner for de kulturelle tilbud, der er
derude. De vil også kunne hjælpe folkeskolerne. Mange
steder er udfordringen, at man for det første ikke rigtig
tænker over det, men også at skolerne ikke synes, at de
har ressourcer til at bruge musikskolerne, hvis man skal
købe en person fri. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi
fra politisk hold får sat nogen ressourcer ind til at styrke
den understøttende undervisning, så man kan prioritere
det. Det er vigtigt, at man får spredt de gode eksempler,
for der er nogen, der gør det her rigtig godt allerede. Og
at vi i højere grad får forpligtet kommunerne til at arbejde
med det her.
4 Hvad synes du om DMpF's vision
for musikskolen?
Jeg synes, at det vigtigste overhovedet,
når man kigger på, hvad musikskolerne
skal i fremtiden, det er i virkeligheden at
udbrede den glæde, der er ved at kunne
spille på et instrument, til flere børn end
i dag. Hvis man ser på, hvem der kommer
på musikskolerne, er det ligesom i mange
andre indsatser eller områder børn fra
den mest udsatte socialklasse, der
ikke kommer. I hvert fald
ikke i lige så høj grad.
Det skal vi have lavet
om på. Det har været
et indsatsområde for
mig, lige siden jeg
sad i Køge Byråd og
sad i Kulturudvalget. Nemlig hvordan
vi får børn fra alle
samfundslag ind på
musikskolerne. Derfor synes jeg også,
at visionen er god,
fordi den handler
Musikskolen • nummer 5 • 2019
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om musikskoler for alle. Det, tror jeg, er vigtigt, at
musikskolerne også selv har fokus på.
5 Hvordan kan endnu flere børn komme til at
spille i musikskolen?
Jeg tror, at to ting er ret vigtige for at få flere ind på
musikskolerne. Det ene er, at det er en lidt fremmed
verden for mange. Der er mange, der måske tænker:
“Hvad skal jeg med det?" Mange har aldrig holdt et
instrument i hånden før. De aner ikke, hvad det vil
sige at spille. De tænker måske: "Det kan jeg
aldrig lære, der er ingen til at hjælpe mig,
og hvad sker der egentlig ovre på den der
musikskole?" Så at introducere den verden for dem: Og det er helt lavpraktisk,
at der er nogen, der kommer og viser,
hvad der sker på musikskolen. Nogle
der kommer og henter dem og viser
dem den verden. Den anden del er
prisen. Nogle har ikke råd til at betale.
Og det er ikke kun den mest udsatte
gruppe. Der er nogle musikskoler,
hvor prisen gør, at folk fra samfundslag, hvor man tjener en helt almindelig løn, synes, at det kan være
rigtig svært at prioritere. ■
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Musikpædagogik

MUSIKPÆDAGOGISK
BROBYGNING
Studerende ved linjen ”musiker og musikpædagogisk udvikler” på SDMK
rejste på studietur til Finlands hovedstad Helsinki. Her oplevede de hele
musikuddannelsesspektret fra Øst Helsinki Musikskole for børn og unge over
Resonaari Musikskole for specialelever og til Sibelius Akademiet for professionelle.
Af Charlotte
Mejlbjerg

Studieturen var tilrettelagt af Kirsten Nielsen, docent og
hovedfagslærer for de studerende på MPU ved SDMK. Jeg
var med i min egenskab af lærer i TPPU (teoretisk pædagogik, psykologi og undervisningslære). Turen er en del af de
MPU-studerendes uddannelse. Den giver dem et indblik i
en anden musikpædagogisk kultur. I dette tilfælde var den
dog ikke mere forskellig fra vores egen, end at vi sagtens
kunne lade os inspirere til at tænke musikpædagogik og
tilrettelæggelse af undervisning på nye måder.
Instrumentalundervisning på hold i skoletiden
Første besøg gjaldt Øst Helsinki Musikskole (Itä-Helsingin
musiikkikoulu IHMU), den folkeskole, hvor musikskolen
siden 1999 i samarbejde med folkeskolen har haft musikundervisning i skoletiden. Skolen har ca. 900 elever fra
1.-9. klasse, den har tre spor, og et spor er musikklasser
med 25 elever i hver klasse. Klassernes musiktimer ligger
som ekstra timer i løbet af skoledagen - se nedenstående
plan over musiktimer. Skolen udbyder primært klassiske orkesterinstrumenter, da den oprindelige ide var at skabe et
strygeorkester baseret på arbejdet med colourstrings, som
er udviklet af Géza Szilvay. Over tid er det udviklet til også
at omfatte blæsere og klaver og guitar samt det finske
folkeinstrument Kantele (se billede af Kantelen side 16).
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? FAKTA om MPU

Studieretningen Musiker og musikpædagogisk
udvikler (MPU) ved SDMK tidligere Brobygger.
Som MPU-studerende har man to hovedfag, nemlig GM (generel musikpædagogik) og hovedfag
indenfor instrument/sang, korledelse, komposition, børnekorledelse og ensembleledelse.
Alle bifag er fælles med den linje, man i øvrigt går
på, idet uddannelsen er fælles for linjerne rytmisk
musiker, klassisk musiker og folkemusiker.
En kandidat fra MPU er uddannet til at varetage
undervisning i musikskoler, efterskoler, højskoler og
andre steder, hvor der undervises, f.eks. dagpleje og
børnehaver.
Fra konservatoriets hjemmeside: “Der arbejdes
med at ”bygge broer” og skabe sammenhæng i
den musikalske fødekæde, f.eks. ved overgangen
fra undervisning af førskolehold til begynderinstrumentalundervisning. Undervisningen udvikler den
studerendes evner til at varetage undervisning af og
musikformidling for både børn, unge og voksne.
Uddannelsen har bl.a. fokus på udvikling af nye
pædagogiske metoder og formidlingsformer”.
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klassetrin

Grundlæggende
musik (rytmik,
musikkundskab,
hørelære)

Instrumentalundervisning
gruppe 5-6 elever

Musikskole - individuel
instrumentalundervisning

1. kl.

2 lektioner

3 lektioner

1 time / uge

6 lek.

2. kl.

2 lektioner

3 lektioner

1 time / uge

6 lek.

3. kl.

2 lektioner

3 lektioner

1 time / uge
mulighed for orkester 2 lektioner
(orkesterinstrumenter)

6-8 lek.

4. kl.

3 lektioner
(inkl. 1 kor)

3 lektioner

1 i time / uge
Mulighed for orkester 2 lektioner

7-9 se

5. kl.

2 lektioner

3 lektioner

1 time / uge
orkester 2-4 lektioner

kor 1 lektion

6-11 lek.

6. kl.

2 lektioner

3 lektioner

1 time / uge
orkester 2-4 lektioner

kor 1 lektion

6-11 lek.

7. kl.

2 lektioner

2 lektioner

1 time / uge
Kammermusik 1-2 / uge
orkester 2-4 lektioner

8. kl.

1 lektion

2 lektioner

1 time / uge
Kammermusik 1-2 / uge
orkester 2-4 lektioner

På skolen:
Band

5-> se

2 lektioner

1 time / uge
Kammermusik 1-2 / uge orkester
2-4 lektioner

På skolen:
Band

5-> se

9. kl.

1 lektion

Plan over musikundervisningen på East Helsinki Music School
1 ugentlig time/lektion er normalt 45 min.
Vi kunne selvfølgelig ikke nå at overvære al undervisning.
Jeg var på besøg i en 1. klasse i en rytmiktime og i en 4.
klasse, der havde musikkundskab. Klasserne er delt i to
(12-13 børn) i disse timer.
Andre overværede holdundervisning i hhv. kontrabas og klaver. Al instrumentalundervisning i skoletiden foregår på hold
á max 5 elever. Soloundervisningen ligger efter skoletid.
Skolens større elever får undervisning i lokaler et stykke vej
fra skolen, de tager bussen eller går derhen. Vi gik derhen
gennem et skovområde dækket af den dejligste sne. Efter
en gåtur på ca. 20 minutter blev vi dog ganske i tvivl, om vi
overhovedet var gået rigtigt, da den bygning vi kom frem til
lignede en lagerbygning, og hver gang vi kom forbi en dør
lød der underlige fløjtelyde…. Vi fandt endelig hovedindgangen og her viste det sig, at bygningen var et blindeinstitut, så alle døre lydmarkeret - så lærte vi det!
Her overværede jeg en kammermusiktime med to drenge
fra 8 klasse på hhv. fagot og obo. Denne undervisning
var ikke forskellig fra, hvad man kan møde i en dansk
musikskoles talentlinje.
Sidst på eftermiddagen kl 16.45 til 17.45 kom en gruppe 5-årige (12 børn) til kantele og rytmiktime. Det var
Musikskolen • nummer 5 • 2019

Valgfag

TOTAL

5-> lek.

”Musikklassebørnene er bedre til at være
sammen, arbejde sammen og hurtigere til at
lære i de almene fag”
imponerende at se den koncentration og det nærvær,
som læreren fik skabt gennem en blanding af spil på/leg
med kantele og rytmik.
De børn, der går på musikholdene om eftermiddagen, er
ofte kommende musikprofilklasse-elever. Der er tilsyneladende en fin opbakning fra forældrene, som bringer
deres børn og sidder og venter – mange med søskende i et venterum med kig ind til undervisningen.
Forskere følger musikundervisningen på folkeskolen
I løbet af dagen fik jeg en snak med afdelingslederen
Heidi Viksten. Jeg spurgte, om de kunne mærke nogen
forskel på de elever, der går i musikklasse, og de andre.
Hun fortalte, at den største forskel er, at musikklassebørnene er bedre til at være sammen, arbejde sammen,
og især i overbygningen (fra 7. klasse) er der en markant forskel, idet eleverne fra musikklasserne er meget
hurtigere end deres jævnaldrende til at lære i de almene
fag. Hun fortalte også, at skolen flere gange er blevet

8
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Musikpædagogik
8 fulgt og ”undersøgt” af hjerneforskere, som i forskellige
studier gennem empiri fra skolen har påvist, at musikken
gør en positiv forskel for hjernens udvikling.
Lærerne på skolen arbejder alle ud fra solmisation (Kodalys metode), og det virker, som der er en rød tråd fra den
tidlige undervisning i rytmikundervisningen og ind i skolen.
Jeg savnede dog at se denne røde tråd i den kammermusik,
som jeg overværende. Hvorfor ”kæden hoppede af” lige
der, fandt jeg ikke umiddelbart noget svar på, men det kan
måske skyldes det velkendte fænomen, at man underviser,
som man selv er blevet undervist, og jo længere væk fra
rytmik og generel musikundervisning man kommer, des
sværere er det at forny sig/ ændre sin praksis/ tage nye
metoder ind?
Der er optagelsesprøve til skolens musikklasser. Typisk
søger 60 børn ind hvert år, og da der kun er plads til 25,
foregår der en udvælgelse i uge 7. Prøverne tester elevernes musikalske niveau både mht. til rytme/puls og sang
(kan de synge nogenlunde rent etc). Der kræves ingen
instrumentale færdigheder.
Skolen laver koncerter for børnehaver, hvor forældrene
gøres opmærksomme på, at de har mulighed for at få deres
barn ind på skolen. Ligeledes er alle pædagogerne i børnehaverne opmærksomme på at fortælle om musikklasserne.

”Det er fantastisk at møde så
passionerede kolleger”

Resonaari - musikskole for elever med særlige behov
Besøget i Helsinki indbefattede også besøg på musikskolen Resonaari.
Det er en musikskole for udviklingshæmmede, eller som
lederen Markku Kaikkonen kalder det ”a music school
for people with special needs”. Der var en varm og rar
atmosfære på skolen, som holder til i en ikke særlig
stor bygning i et roligt kvarter i Helsinki. Vi blev modtaget af Kaarlo Uusitalo, som er medstifter af Resonaari.
Der var arrangeret en minikoncert for os med skolens
faste band (Resonaarigroup). Den består af 4 - 5 elever,
som faktisk efter mange år som elever er blevet ansat
6 timer dagligt, for som Kaarlo Uusitalo fortæller, har
disse elever også drømme om at være professionelle
musikere. Det har man så løst gennem en ansættelse
under Helsinki kommunes handikapforvaltning, som
Resonaari er placeret i. Deres job
er at øve sig, tage imod gæster,
fortælle om hvordan de øver
og spiller koncerter. De er
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efterspurgte og bliver ofte booket til koncerter mm.
Eleverne på skolen spiller på alskens instrumenter, ganske som i en helt almindelig musikskole. Der er dog en
overvægt af rytmiske instrumenter, da det meste af sammenspillet er bygget op som bands. Vi hørte et ganske
kort øjeblik af sprød barokmusik fra førstesalen, og på
vores spørgsmål om, hvad der foregik, fik vi fortalt, at
det var et helt nyt tiltag, som har pensionerede musikere
og musiklærere som omdrejningspunkt. De kommer
ugentligt og spiller med skolens klassiske elever, primært
voksne.
Musikundervisnings betydning
Kaarlo, der oprindeligt er uddannet musikterapeut, fortalte om det særlige nodesystem figurenotes, som han
selv har udviklet til brug for skolens elever. Han er af den
opfattelse, at figurenotes er en af forudsætningerne for,
at projektet med at lære eleverne at spille er så vellykket. Han talte også varmt om den betydning, musikken
har, for at eleverne lærer at forholde sig til deres hverdag
og medmennesker. Musikken giver eleverne evnen til at
se og arbejde med strukturer og derigennem få styr på
hverdagsting, som ellers kan fylde rigtig meget og gøre
eleverne frustrerede og forvirrede. Det er fantastisk at
møde så passionerede kolleger, som har et mål med deres
virke og forfølger det med stor professionalisme og succes.
Der er brug for danske politikere, som tør at satse
på musikfaget
Det er fantastisk at opleve et land, hvor der politisk bliver
bakket op om musikfaget både økonomisk og kultur- og
uddannelsespolitisk. I Finland bliver musikfaget prioriteret på lige fod med alle andre skolefag. I Danmark lever
musikfaget på folkeskoler og andre kommunale institutioner desværre ofte en hengemt tilværelse uden synlige
ambitioner for faget, elevernes udbytte og med et fagligt
niveau i timerne, som er helt ude af proportioner sammenlignet med andre skolefag. Det kræver visionære og
modige ledere og politikere, som forstår musikfagets dannelses- og læringspotentialer, at turde satse på andet end
det, der umiddelbart kan ses, måles og vejes i traditionelle
måleenheder. En visionære kultur- og uddannelsespolitik,
som understøtter og udvikler faget musik på
lige fod med andre skolefag, har vi fortsat til
gode i Danmark.
Se videoer med musik, undervisning
og hjemmesider med mere information fra de finske musikskoler
og deres forskningsprojekter i
den elektroniske udgave af
artiklen. ■
https://bit.ly/33npg9g
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Tuttiprøve i OrkesterMester-orkesteret

ALLE BØRN I DANMARK
skal have lov til at lære at spille
et instrument
Sammenspilsprojektet OrkesterMester skal give skoleelever selvtillid, sammenhold,
spilleglæde og skolestolthed. Og ikke mindst lære dem, hvad det vil sige at spille
sammen med et musikinstrument imellem hænderne.
Af Henrik Boll

Se videointerview med elever fra OrkesterMester i Brønderslev:
https://www.youtube.com/watch?v=KBbZNPBl15A

Med folkeskolereform som afsæt
Folkeskolerne har som konsekvens af den seneste folkeskolereform nu mulighed for at etablere forpligtende
samarbejder med musikskolerne. I lyset heraf spirede
der hos foreningen Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) i 2015 en tanke om at opbygge miljøer for
skoleorkestre. DMKL fremhæver i projektbeskrivelsen af
OrkesterMester: ”Musik er en menneskelig grundytring,
der sammen med anden kunst og videnskaberne udgør menneskers hovedvej til nye erkendelser”. Nina Ulf
Jørgensen, tidligere generalsekretær for DAMUSA, bakker
også op: ”Jeg er overbevist om, at det vil smitte positivt
af på hele skoledagen. (…) Det giver mulighed for at
Musikskolen • nummer 5 • 2019

blive en del af det stærke fællesskab i et orkester. Du er
afhængig af andre, og de er afhængige af dig. OrkesterMester kan blive en nøgle til at øge børns empati og evne
til samarbejde”, siger hun.

? De fire kodeord:
•
•
•
•

8

selvtillid
sammenhold
spilleglæde
skolestolthed
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8 Sammenspil
8 Aktiv musikudøvelse har et stort potentiale
Ved at etablere et samarbejde mellem musik- og folkeskole som OrkesterMester, kan musikskolerne få kontakt
til mange flere børn og familier end de blot 7% af de
skolesøgende børn som er tilfældet for nuværende1. Det
stiller selvklart nye krav til musikskolerne, da der nu ikke
blot kan undervises ud fra en motivation, der må forventes i forvejen at være til stede hos eleverne i et eller andet
omfang. Nu skal der også arbejdes med at skabe og
vedligeholde en motivation. Og det giver, samtidig med
at der skal undervises på betydeligt større hold, end det
hidtil har været praksis i musikskolerne, store, men ikke
uoverstigelige udfordringer for underviserne i musikskolerne. Lærerne skal være indstillet på en langsommere
progression, end man er vant til, og som musikskolelederen i Brønderslev, John Fuglsang siger, at eleverne
samlet set måske blot lærer 3 toner det første halve eller
hele år, og så må man lave musik med det. Der foreligger
efterhånden talrige undersøgelser fra de seneste år, der
dokumenterer, at man ved at undervise skolebørn i musik
og orkesterspil i skolen også opnår et bedre lærings- og
undervisningsmiljø generelt. Ved at lære at beherske et
instrument og spille sammen opnår børn også bedre
resultater ved sprogindlæring og læring generelt2. Aktiv
musikudøvelse har stort potentiale -endda større end
sprogudøvelse - for at løfte socialt og økonomisk udsatte
børn og unge3. Og netop orkesterspil er den form for aktiv musikaktivitet, der ud over at nære glæden ved musik,
også giver stor transfereffekt i forhold til forøget selvtillid,
robusthed og respekt overfor andre mennesker4. Desuden
kan folkeskole-musikskolesamarbejdet og samspillet af
kompetencer fra de to typer lærere med grunduddannelse fra hhv. professionshøjskole og konservatorium og
hidtidige erfaringer fra hhv. folkeskole og musikskole øge
kvaliteten af musikundervisningen generelt. Dertil kommer, at det det øgede antal timer, hvor eleverne spiller, vil
medvirke til, at børnene bliver bedre til at indgå i sociale
fællesskaber samtidig med, at det øger deres selvtillid,
selvopfattelse, koncentrationsevne m.m.5

”I Danmark har grundskoler orkestre!”

1. ”Musikskolerne i Danmark”, Kulturministeriet august 2017.
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/kum_musikskole_web.pdf
2. OECD, 2013: Art for Art’s Sake.
3. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIV, 2016
4. Susam Hallam, 2015. The Power of Music.
5. Finn Holst, 2008: Musik til alle. Musikpædagogiske studier, DPU.
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? FAKTA om OrkesterMester
Initiativtager: Danske Musik- og
Kulturskoleledere (DMKL)

Andre aktører: Skolelederforeningen og DR
SymfoniOrkestret
Vision: I Danmark har grundskoler orkestre
Formål: OrkesterMester bygger på
henholdsvis folke- og musikskolens formål:
•
•
•

•

udvikle og fremme børns musikalske og
instrumentale evner og kundskaber
fremme det lokale musikmiljø
med orkestret som ramme for oplevelser, fordybelse og virkelyst udvikle børns
erkendelse og fantasi
gennem mestring i orkestret give børn
tillid til egne muligheder.

Mål: I 2023 er der 85 skoler med tilsammen
1.500 elever, der spiller efter OrkesterMestermodellen.
Økonomi: 10. mio. kr fra kulturministeriet
over fire år, 2019-2023, kommunerne 3,6.
mio. kr og fra Nordea-fonden 3.4. mio. kr til
instrumentkøb

og så kan man sikkert ikke undgå, at mange børn faktisk
bliver både begejstrede for musik og bliver dygtige musikere og udvikler sig som mennesker, der kan have musik
som en værdi og en aktiv del af deres liv og levned.
OrkesterMester-modellen
De første år foregår undervisningen i OrkesterMester i
skoletiden som en del af folkeskolens musikundervisning
og er dermed gratis for eleverne at deltage i. Det kræver
så til gengæld også, at musikfagets overordnede kompetencemål og de tilhørende færdigheds- og vidensmål skal
integreres.
I folkeskolen har musikfaget som udgangspunkt tre
dimensioner:
1) e n kunstnerisk, hvor man opfatter musik som en
kunstfag og som en almen grundlæggende menneskelig udtryksform
2) e n videnskabelig, hvor man skal analysere og forstå
musik og dens rolle i samfundet
3) e n praktisk/håndværksmæssig, der især er kendetegnet ved noget instrumentelt og kropslig-fysisk;
noget man gør, som samtidig er forbundet med den
kunstneriske og videnskabelige dimension.
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OrkesterMester tilgodeser alle tre og i særlig grad den
tredje dimension, idet man aktivt skal bruge kroppen, når
man spiller et instrument.
OrkesterMester var planlagt til at skulle igangsættes i
10 kommuner fra august 2018. Der kom ansøgninger
fra 16 kommuner og arbejdet er nu igangsat i 9 kommuner bredt fordelt i hele landet. De deltagende skoler
har forpligtet sig på at give instrument- og orkesterundervisning for hele klasser i mindst 20 uger pr. sæson
gennem 4 år, og den enkelte kommune forpligter sig på
at investere mindst 400.000 kr. over den første 4-årige
periode med 40.000 kr. det første år, hvor blot én klasseårgang deltager, 80.000 kr. andet år, hvor to årgange
deltager og så fremdeles.
Crash-kursus som kick-off
I august 2018 havde OrkesterMester kick-off med et opstartskursus over to dage. Her medvirkede 40 deltagere
fra de 9 kommuner, hovedsagligt lærere på folkeskoler
og musikskoler, nogle få musikskoleledere og repræsentanter DR Symfoniorkestret og DMKL. Kursusindholdet
blev væsentligst skabt af deltagerne. Der var afsat rigelig
tid til erfaringsudveksling og dialog herom, samt til at de
enkelte lokale teams kunne holde møde, da aktørerne fra
de enkelte kommuner ikke nødvendigvis kendte hinanden
eller havde arbejdet sammen tidligere. Man havde fra begyndelsen overvejet spørgsmålet om instrumentsammensætninger, men skønt det hedder OrkesterMester og har
baggrund i DR Symfoniorkestret, er der lagt op til, at man i
det praktiske arbejde må bygge på de aktører, der er med:
altså hvis lærerne i den enkelte kommune væsentligst er
messinglærere og har deres baggrund i et brassbandmiljø,
må det være naturligt at tage udgangspunkt heri og tilsvarende, hvis lærerne har størst undervisningserfaring i violin
og cello, og hvis man i forvejen har et strygeorkester, må
det afspejle sig i projekt-OrkesterMester.
Man er opmærksom på den såkaldte fødekædeproblematik i de klassiske ensembler i Danmark, hvorfor man
gerne vil eksponere den klassiske musik og de typisk dertil
hørende instrumenter for børnene. Derfor vil man også
gerne fremhæve de voksne musikere som kommende
idoler og rollemodeller, der kan forbinde sig og skabe relationer til børnene. Tilsvarende vil man gerne have de enkelte orkestre til at forbinde sig indbyrdes, så to orkestre
der huserer i samme landsdel, kan blive venskabsorkestre
med mulighed for at mødes flere gange årligt.
Et broget bagtæppe for samarbejde
Der har gennem mange år været talrige samarbejdsprojekter mellem folkeskoler og musikskoler, hvor undervisningen har været organiseret på folkeskoler decentralt
i kommunen. Musikskolerne har, jf. lovgivningen på
området, siden begyndelsen af 90’erne skullet samarbejde med folkeskolerne, men først med den seneste
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”Musik er en menneskelig grundytring,
der sammen med anden kunst og
videnskaberne udgør menneskers
hovedvej til nye erkendelser”
folkeskolereform er folkeskolerne reelt blevet forpligtet
på at samarbejde med musikskolerne. Mange af hidtidige samarbejdsprojekter har trods gode intentioner vist
sig ikke at være levedygtige over flere år. Der kan være
flere forklaringer herpå, men en sandsynlig begrundelse
kan være, at man ikke har gjort sig helt klart, hvor forskellige musikunderviserne i hhv. folkeskolen og musikskolen kan være m.h.t. uddannelse, erfaring, musiksyn
m.m. og hvor vanskeligt det kan være at finde en tredje
fælles vej i den virkelige verden. Hverken konservatoriet
eller professionshøjskolerne uddanner til at undervise i
det, Finn Holst kalder det fælles tredje.

? Aktører i Brønderslev:
•
•
•
•
•
•

1 skolelærer
4 musikpædagoger
1 musikpædagog/skolelærer
1 skoleleder
1 kulturskoleleder
2 2.kl. (40 børn)

OrkesterMester i Brønderslev
Som regionsreporter for fagbladet MUSIKSKOLEN
besøgte jeg Brønderslev for at opleve OrkesterMestersamarbejdet mellem musik- og folkeskole. Her er musikskolen en del af Brønderslev Kulturskole, der har til huse
i en relativt stor bygning centralt i byen. OrkesterMester
er her et samarbejdet med Skolegades Skole, som ligger
på en sidegade overfor musikskolen. Orkesterundervisningen foregår på musikskolen. Jeg interviewede
musikskolelederen og underviserne for at få svar på,
hvordan OrkesterMester-samarbejdet fungerer her ude i
virkeligheden. Jeg oplevede også selve undervisningen en
onsdag kl. 12.00-13.30. Musikskoleleder John Fuglsang
beskrev samarbejdet således: ”Vi er nødt til at bygge
flyveren mens vi er i luften.” I Brønderslev er man heldig
med, dels at alle involverede skolelærere selv er musikere,
og én af dem kender musikskoleverdenen indefra, da
8

”Vi bygger flyveren, mens vi er i luften”
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Musik- og kulturskolen i Brønderslev

8 hun udover en læreruddannelse fra seminariet også har
en konservatorieuddannelse, dels at musikskolelederen
ud over at være udøvende musiker også er skolelærer af
grunduddannelse. Her er således i lærergruppen ud over
forskellige uddannelser, kompetencer og erfaringer en vis
fælles faglig viden og fælles referenceramme. Hvis dette
ikke var tilfældet, ville man være nødt til, ud over at have
det overordnede formål som fælles retning, at italesætte,
hvad man finder væsentligst i det musikpædagogiske
arbejde med at oprette et skoleorkester, fortælle om sine
egne visioner og forsøge at bestræbe sig på at forstå andres etc. Hvis man således får skabt gode samarbejdsrelationer i et frugtbart arbejdsmiljø, kan det også fungere
som praksisnær fælles efteruddannelse og pædagogisk
udviklingsarbejde mellem fagprofessionelle, der er ansat
i den samme virksomhed, kommunen, og er fælles om
sagen, musik og undervisning, selvfølgelig under forudsætning af der afsættes den nødvendige arbejdstid til
denne samlede opgave. (slettes evt DEP)
OrkesterMester en onsdag i april
OrkesterMester-eleverne samles kl. 12 på Skolegades
Skole og går i samlet flok over gaden til musikskolen.
Det er en vigtig del af didaktikken, at eleverne tages ud
af deres sædvanlige skoleramme og går til et andet sted,

der med sin indretning og fremtoning signalerer, at her
foregår musik, her spilles, her ”musikkes”.6
Det er en flok på ca. 40 glade og veloplagte børn, der
træder ind og straks fordeler sig i de respektive lokaler
for gruppeprøver; enkelte spørger lige, hvor de skal være
i dag. Flere lokaler er allerede optaget, så selv et instrumentdepot må tages i brug, og her hører jeg som det
første messingeleverne. De undervises i dag af Lone Gjerlev, der bl.a. er klasselærer for den ene af de to 2.kl., som
her deltager i OrkesterMester. Hun har også klassen til
billedkunst og musik og spiller selvfølgelig også selv, -helst
klaver, -ikke cornet eller trompet. Det forhindrer hende
imidlertid ikke i at instruere de 7 elever. Der spilles først
tutti og overvejende enstemmigt. Derefter får alle, der har
lyst, lov til at spille solo. De fleste har en tydelig tone og 2
spiller meget rent og med tydelig artikulation.
Jeg går videre til violinerne, som er sammen med violinlærer
Niels Bjerre. De arbejder med samme stykke som cornetterne og det er i dag Let’s begin, der er i spillebogen Blåstoget, som er et svensk undervisningssystem, der anvendes
mange steder til begynderorkester med elever, der som udgangspunkt ikke kan spille noget. Her er de finmotoriske
udfordringer lidt større, og Niels spørger til en af eleverne:
”Må jeg lige høre G-strengen der, -det lyder lidt som om,
den har slået op med sin kæreste …..”

Musikskolelærer Niels Bjerre
underviser OrkesterMester-elever

Nu går turen til det melodisk slagtøj. Jeg præsenterer mig
også her, som jeg har gjort ved de to første hold. De vil
så gerne spille og synge en sang, de har spillet tidligere
på året: Vinterblues. Her er, som ved de andre hold, højt
humør og stor spilleglæde. Alle spiller og synger mens
René akkompagnerer på klaveret. Det konstateres, at
der nok skal laves en ny tekst, måske inspireret af vejret
denne milde forårsdag.
Det sidste hold, jeg når at høre, er træblæserne, der spiller
piccolosaxofon eller børnesaxofon. Det er en lille saxofon
– mindre end en sopransaxofon og med færre klapper

Messingelever holder gruppeprøve
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6. En fordanskning af det engelske ord ”musicking”, Christopher Small
(1998), der dækker over, at musik ikke blot er en ting, et objekt men også
en aktivitet, et verbum. Musik er noget man gør sammen med andre.
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med sopransaxmundstykke og tilsvarende blad. Den er
stemt i Bb som en sopransax og ligesom cornetterne. Man
bruger samme greb som på saxofonen (og blokfløjte og
pocketclarinet).
Her er det som altid svært at finde ud af, hvad man skal
gøre med højre hånd, når man ikke skal bruge den til at
spille med på de nederste klapper. Lidt før kl. 13 mødes
alle med deres instrumenter og noder i det store sammenspilslokale. Det er i dag Debbie, som også er cellolærer, der står som dirigent. De øvrige undervisere er
sammen med deres gruppe, spiller med og støtter efter
behov. Som altid er der lidt småsnak eleverne imellem,
når der ikke spilles, men det er overvejende relevant
faglig snak. De voksne hjælper til, hvor der er spørgsmål, og opfordrer ellers til, at der er ro, så alle kan høre
dirigentens beskeder og instruktion. Men orkesterdisciplin er svær at lære for danske skolebørn i 2. kl. Der
spilles Let’s Begin: først hele orkestret, derefter enkelte
grupper etc. Nummeret spilles mange gange, for det
er jo det, det handler om i et orkester. At man spiller!
Der synges også. Debbie har lavet en engelsk tekst til
melodien. Alle synger og musikskolelederen akkompagnerer på flyglet. Der stoppes ca. 13.20, så alle kan nå
at pakke sammen og komme tilbage til skolen, inden
timen er slut.
Tidsbegrænsede midler gør kun godt, så længe de
varer
I lyset af, hvor få timer der er afsat til undervisning (holdundervisning i ”brede” skoleklasser i skolens musiktimer,
måske blot 20 uger pr sæson), og at man ikke kan have
realistiske forventninger til, at eleverne vil eller kan øve sig
mellem undervisningsgangene, idet de ikke nødvendigvis
har instrumenterne med hjem, er det ret høje mål, der
er sat. Det bliver spændende at følge de kommende år
og se, hvor langt man når, og hvad der sker undervejs.
Embedsværket på kommunen i Brønderslev er blevet gjort
forståeligt, at selvom det hedder OrkesterMester, skal
man ikke forvente, at der ved en officiel begivenhed om
Musikskolen • nummer 5 • 2019

et år eller to kommer et fuldt bemandet symfoniorkester
og spiller et stort og kendt orkesterværk.
Som tidligere nævnt skal der i OrkesterMester undervises
mindst 20 uger pr. sæson i orkesterspil. I Brønderslev
kulturskole undervises der 2 lektioner pr. uge i 38 uger.
De første uger i sæsonen blev brugt til mødeaktiviteter
og rotation for underviserne, så alle prøvede at spille
messing, piccolosaxofon og stryg, i det mindste på
orienteringsniveau, så man ud over sin egen comfort

8

SÅ ER DEN HER!
Min Musiklektiebog 2
For alle musik elever der har spillet i
2-4 år.
Med små, sjove vignetter af NodeManden der relaterer til den enkelte
teoriopgave.
Ungerne var vilde med den første
og mange har presset på for at høre,
hvornår NodeManden igen var på
trapperne. Og det er han nu.

Ring til os på +45 2944 1920

40 sider med tekstfelt til læreren, en lille
teoriopgave, nu lidt mere udfordrende
end i lektiebog 1.
Hold øje med www.musicworkout.dk
og se i øvrigt 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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Sammenspil

Træblæserne spiller piccolosax

for alle børn som i DMpF’s musikskolevision:
Musikskolen for alle
http://musikskolenforalle.dk ■
Undervisere ved OrkesterMester i Brønderslev.
Bagerst fra venstre: Niels Bjerre, John Fuglsang, Vivi Steffensen
Forrest fra venstre: Debbie Josephson, Pia Munch, René Krone

Se kilder her: https://bit.ly/2jU4ZWY

Stillingsannonce

8 zone nu har en idé om, hvad det er, man sætter eleverne
til. Kulturskoleleder John Fuglsang er glad for de ekstra
tilførte midler til OrkesterMester, og han vil under alle
omstændigheder meget gerne, gennem et samarbejde,
medvirke til at løfte niveauet i folkeskolens musikundervisning. Men ved at søge og modtage fondsmidler, der
er øremærkede til bestemte projekter, bliver det tydeligt,
hvad man faktisk ikke har råd til, selvom man kan mene,
at f.eks. OrkesterMester er en oplagt opgave, som musikskolen kan gå i gang med og udvikle og drive mange år
frem i tiden. Omvendt gør de ekstra tilførte og foreløbig
tidsbegrænsede midler også noget godt og giver nogle
muligheder, så længe det varer.
Bekymring uden grund
Nogle i musikskoleverdenen har udtrykt bekymring over,
at man kunne risikere at kannibalisere eget elevgrundlag,
dels ved at lægge undervisningen i folkeskoleregi, dels ved
at undervise 4 – 12 elever ad gangen frem for at fastholde
soloundervisning som det bærende princip. Men det er
måske en bekymring, der ikke går i opfyldelse. Det er
kendt fra andre musikskoler i området, at man gennem
orkestersamarbejde i folkeskoleregi er kommet i kontakt
med elever, hvor forældrene siger, at det ikke har været i
deres tanker at melde børn til musikskolen. Men efter at
børnene er kommet i gang i et orkester, er de blevet meldt
ind i musikskolen, både som hold- og soloelever.
Et orkester er et godt musikalsk læringsmiljø, og gennem musikskolens samarbejde med folkeskolen bliver
musikskolens kompetencer i langt højere grad til glæde
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Esbjerg Kommune søger hele tiden dygtige og
engagerede medarbejdere.

Afdelingsleder til Esbjerg Kulturskoles
klassiske musikafdeling søges
Ved Esbjerg Kulturskole er en stilling som afdelingsleder ledig med ansættelse fra 1. november 2019.
Stillingen indeholder følgende fagområder; klassisk
musik, folkeskolesamarbejde, EM (Elementær
Musikopdragelse), kor og derudover afdelingsleder for
Fanø Kulturskole.
Der er tale om en fuldtidsstilling. Stillingen indeholder
ikke undervisningstid.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
kulturskoleleder Jan Rohde Pedersen på tlf. 7616 6500.
Du kan søge og læse mere om jobbet på Esbjerg
Kommunes hjemmeside.
Ansøgningsfrist: 17. september 2019
Læs mere om jobbet på
www.esbjergkommune.dk/job
Mere om livet i Esbjerg
www.nyiesbjerg.dk • www.esbjerglive.dk
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LØN & VILKÅR
DMpF sætter fokus på udvalgte emner af
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent

Husk dine seniordage
Fra det kalenderår, hvor du som musikskolelærer, -leder
eller -mellemleder fylder 60 år, har du ret til seniordage,
dvs. dage med ret til fravær med løn, efter flg. skema:
Kalenderåret hvor man
fylder

Antal seniordage pr. år

60 år

2

61 år

3

62 år eller mere

4

Du har kun ret til hhv. 2, 3 eller 4 dage i alt, selvom du
har flere arbejdspladser eller skifter arbejdsplads i løbet af
året, og du har ret til 2, 3 eller 4 dage, uanset hvornår på
året du tiltræder eller fratræder en ansættelse.
Seniordage kan som udgangspunkt afholdes i hele eller
halve dage. Det kan på arbejdspladsen drøftes, hvordan
seniordage afholdes, og der kan lokalt indgås aftale om,
at dagene kan afvikles i timer. Spørg evt. din leder eller
TR, om en sådan aftale findes.
Der er forskellige valgmuligheder med frist d. 1. oktober
i året, før du har ret til seniordage, så hvis du fylder 59
år eller mere i 2019, skal du allerede nu tage stilling til,
hvordan du vil bruge seniordagene i 2020.
Ikke afholdte seniordage bortfalder ved
kalenderårets udløb, med mindre du har valgt
én af nedenstående muligheder:
Fravær med løn
Det er i udgangspunktet dig, som bestemmer, hvornår
dagene skal afholdes. Du skal tidligst muligt meddele din
arbejdsplads, hvornår du ønsker at afholde dine seniordage, og din leder skal imødekomme dit ønske, med
mindre arbejdets udførelse hindrer dette.

som bonus, skal du senest d. 1. oktober meddele dette
skriftligt til din arbejdsgiver med effekt fra det efterfølgende kalenderår. Seniordagene vedr. 2020 vil blive
udbetalt med januarlønnen 2021 osv. Bonus vil for hver
seniordag udgøre 0,47 % af løn og særydelser, der er
pensionsgivende.
Pension
Du har også mulighed for at få værdien af seniordagene
indbetalt som pension. Dette skal ligeledes meddeles
senest d. 1. oktober inden det kalenderår, hvor dit ønske
træder i kraft. Vælger du denne mulighed, vil pensionsprocenten blive forhøjet med 0,4 procentpoint pr.
seniordag.
Overførsel til efterfølgende år
Endelig kan du og din leder aftale, at dagene overføres
til det efterfølgende år, ligesom dagene overføres til det
kommende år, hvis du har fået afvist dit ønske om afholdelse af dagene og ikke har haft mulighed for at afholde
dem på et andet tidspunkt.
D. 1. oktober er også frist for at ændre dit tidligere valg
med virkning fra det efterfølgende kalenderår.
Kontakt os
Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for vejledning om seniordage.
Vil du vide mere? Du kan se den relevante aftale med
vejledning her:
https://bit.ly/2L37120
Se særligt:
Rammeaftale om seniorpolitik, se kap. 5 om seniordage.
Vejledning til Rammeaftale om seniorpolitik, 6.1 og 6.2
samt 6.4-6.5.2. ■

Bonus
Ønsker du i stedet at få værdien af seniordagene udbetalt
Musikskolen • nummer 5 • 2019
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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).

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

www.brookfield.dk/dmpf/

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

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

