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Med den nye socialdemokratiske regering følger også en 
ny tilgang til kulturpolitikken. I forlængelse af sin tiltræ-
den som kulturminister har Joy Mogensen slået til lyd for, 
at fokus skal flyttes fra de store institutioner til de nære 
kulturtilbud i kommunerne. Man må forstå det sådan, at 
kulturpolitikken i højere grad skal sætte fokus på det lo-
kale kulturliv i kommunerne såsom musikskoler, bibliote-
ker, aftenskoler, lokale museer og teatre. Hvis hensigten 
er at gøre kulturelle aktiviteter og tilbud tilgængelige for 
alle borgere, også dem med de korteste uddannelser og 
de laveste indtægter, giver det god mening, at kulturmi-
nisteren vil ”vende bøtten” og rette fokus mod trinbræt-
tet ind i kulturlivet. Mange års erfaring har vist, at de 
lokale kulturaktører ikke kan stå alene med formidlingen 
af kulturtilbuddene. Hvis man vil nå frem til, at alle er klar 
over, at kulturtilbuddene rent faktisk er et tilbud til alle 
borgere, er det nødvendigt med en national indsats, hvor 
kulturministeriet engagerer sig og udvikler en strategi 
for, hvordan man i et samarbejde med kommunerne når 
ud til alle samfundslag med fortællingen om, at kulturen 
ikke kun er noget, der angår en lukket elitær samfunds-
klasse. Der ligger tillige en markant pointe i, at også de 
regionale og store statslige kulturinstitutioner i sidste 
ende vil vinde på en kulturpolitik, som tager udgangs-
punkt i en folkelig forankring. 

I et interview i dagbladet Politiken fremhævede Joy 
Mogensen musikskolerne. Kulturministeren udtrykte, 
at hun gerne vil sætte det som et nationalt mål, at 

alle børn får muligheden for at spille et instrument. En 
fremragende udmelding fra en visionær politiker, der 
evner at melde klart ud. Dansk Musikpædagogisk For-
ening er selvklart helt enig i Joy Mogensens vision, som 
er en konkretisering af ønsket om, at musikskolerne 
skal være for alle børn og unge. ”Musikskolen for alle” 
er en politisk vision, som alle politiske partier bør støtte 
op om.

Den nye regering sender således klare og tydelige 
signaler om en grundlæggende positiv fornyelse i 
kulturpolitikken. Derimod har regeringen med sit før-
ste finanslovsudspil ikke løftet forventningerne om, at 
omprioriteringsbidraget på kulturområdet ville blive 
sløjfet over hele linjen. Det er også svært at få øje på de 
midler, der skal øremærkes til udviklingen af det lokale 
kulturliv i kommunerne. Her er det vigtigt hele tiden at 
holde sig for øje, at kultur også er en del af velfærds-
samfundet. Heldigvis er regeringens støttepartier meget 
opmærksomme på, at omprioriteringsbidraget skal helt 
væk på kulturområdet samtidig med, at der skal tilføres 
yderligere midler til kulturområdet. Også Venstre og 
Dansk Folkeparti har peget på, at pengene skal findes, 
hvis visionerne skal blive til virkelighed. Vi vil opfordre DF 
og V til selv at byde ind, så vi kan få løftet blandt andet 
musikskolerne, som ofte er blevet fremhævet som en 
mærkesag. Nu er muligheden for at støtte op om en 
visionær kulturminister med en solid folkelig forankring 
til stede. ■

POSITIV 
FORNYELSE 
i kulturpolitikken
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Leder

  Ole Helby  
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Musikpædagogik

Debatten på Facebook gjorde os nysgerrige. Hvorfor gik 
bølgerne så højt? DMpF´s næstformand Simon Junker 
Tang og undertegnede medieredaktør på MUSIKSKO-
LEN aftalte derfor at mødes med de debativrige unge 
MPU-uddannede musikskolelærere på Varde Musik- og 
Billedskole. 

Se videointerviews her:  
https://bit.ly/2oJrZu3 

Hovedfagspædagogikken på konservatorierne er man-
gelfuld, fordi den ikke udvikler de studerendes evne til at 
omsætte musikerfagligheden til undervisningspraksis. Det 
er oplevelsen i artiklen: ”Pædagogikken har aldrig fundet 
sin pasform på konservatoriet”, som MUSIKSKOLEN bragte 
i sidste nummer. Der mangler en debat om pædagogikken, 
så den bliver en naturlig forlængelse af musikerhåndværket. 
Fraværet af debat blev stilhed før stormen. Artiklen satte 
nemlig gang i en heftig diskussion på DMpF´s facebookside, 
med reaktioner fra ”Ja, det var også min oplevelse”, til ”Det 
er en vigtig debat, men SÅ FORKERT..!”.

I et udviklingsperspektiv er uenighed positiv, fordi den 
skaber grøde, og giver ilt og næring til debatten. Det er 
netop forskelligheden i synspunkterne, som skaber den 
energi og dynamik, der skal til for at fostre noget nyt. 
Noget der udvider tankesættet konstruktivt og får en til 
at gå nye veje. DMpF hilser debatten om pædagogik-
kens fremtid velkommen, især fordi vi over en længere 
årrække har oplevet langt mere stilhed end storm. 

FOR MPU’ERE 

Af Medieredaktør 
David Efraim Poulsen

? FAKTA 

MPU: Musiker og Pædagogisk 
Udvikler er den tidligere Brobygger 
studieretning på SDMK i Esbjerg

Mange konservatorieuddannede oplever, at pædagogikfaget lever en 
stille og lidt hengemt tilværelse sammenlignet med musikerfaget. Det 
har i perioder også gjort sig gældende for debatten om musikpæda-
gogikken. Nu rører den imidlertid på sig, for mens nogle ser en generel 
tendens til stagnation og manglende prioritering, mener andre, at det er 
”SÅ FORKERT..”

FOTO: SIMON JUNKER TANG

  Fra venstre Dragana Budes, Signe Friis,  
  Anne-Sofie Thåstrup og Julie Wieland  

ER PÆDAGOGIK ET PLUSORD 
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”Det kræver, at konservatoriernes 
ledelser tager udfordringen omkring 
pædagogikfaget seriøst”

”Den fortælling ligger lige som i kulturen, 
at det er et nederlag at undervise, og det 
taler man ikke højt om”

”Vi har lært, at man hele tiden skal spørge 
sig selv: Hvad er det vi arbejder med?”

Gruppeinterview med Thomas Andersen, Dragana 
Budes, Signe Friis, Julie Wieland og Anne Sofie 
Thåstrup

Hvorfor er debatten om musikpædagogisk udvikling 
vigtig?
Debatten er vigtig, fordi pædagogik er en mangelvare. Der 
er alt for få på konservatorierne, der tænker, at pædago-
gikfaget også skal være deres fokus. Det viser sig jo bag-
efter, at de fleste skal ud og undervise i deres instrument. 
Hvorfor så ikke blive så dygtig til at mestre den pædago-
giske faglighed som muligt? Det gør jo det hele meget 
sjovere. Samtidig er der også kommet flere nye opgaver ind 
i musikskolen fx via skolesamarbejdet. Det er udfordrende 
opgaver, der ikke kan løses uden pædagogisk uddannelse. 

Hvad tror I det tankesæt bunder i?
Jeg hørte en dag følgende sætning: ”Hvis man underviser 
i sit fag, er det fordi man ikke er dygtig nok til det”. Det 
handler om musikerdrømmen. Det at man ikke fik plads i 
symfoniorkesteret, men i stedet måtte nøjes med musiksko-
len. Det er den fortælling, der ligger i kulturen: at det er et 
nederlag at undervise, og det taler man ikke højt om. Derfor 
er det vigtigt, at vi får talt musikskolen op og får fortalt, at 
musikskolearbejdet er en meningsfuld og berigende levevej. 

? Medvirkende i 
gruppeinterview:

Thomas Andersen: Uddannet 
musikpædagog og rytmisk guitarist fra 
MPU

Dragana Budes: Uddannet 
musikpædagog og rytmisk sanger fra 
MPU

Signe Friis: studerende musikpædagog 
og klassisk fløjtenist på MPU

Julie Wieland: Uddannet musikpædagog 
og rytmisk sanger fra MPU 

Anne Sofie Thåstrup: Uddannet 
musikpædagog og klassisk cellist fra 
MPU

Har I mødt den kultur på uddannelsen?
Vi oplever at pædagogikken, og det at undervise generelt, 
ses som vigtigt i Esbjerg. Sådan er det bare ikke alle steder. 
Jeg havde en hovedfags-pædagogiklærer, som udeluk-
kende havde beskæftiget sig med undervisning på MGK- 
og konservatorieniveau. Det var ret mærkeligt og noget 
frustrerende at opleve som studerende. I hovedfagspæ-
dagogikken havde jeg særligt brug for at få pædagogiske 
kompetencer til undervisning af elever på begynderstadiet. 

selvfølgelig være på plads, for at man kan blive ansat i en 
musikskole. Vi er flere, der i sabbatåret efter gymnasiet 
underviste i folkeskolen. Det var vildt hårdt, fordi vi ikke 
havde de pædagogiske redskaber. På MPU-uddannelsen 
har vi lært, hvordan børn tænker, og hvordan man 
formidler sit fag til dem. Det er faktisk synd for de 
musikskoleelever, der får en underviser, som bare ser 
undervisning som en sidegescheft. Faren for at slukke 
gnisten i stedet for at komme mere brænde på bliver 
stor. Musikundervisning skal være lærerig og sjov, og 
man behøver ikke blive verdensmester på sit instrument 
for at få en interesse for livet. 8

Hvorfor er musikskolelærer-jobbet noget, man skal 
uddannes til? 
Musikskolelærerjobbet er jo et fag som alle andre fag. Man 
arbejder jo ikke som frisør eller murer uden at være fag-
lært. Derfor skal både pædagogik- og musikerhåndværket 

  Thomas Andersen      
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Hvorfor har netop I valgt at tage MPU-uddannelsen 
på konservatoriet?
Vi har alle truffet et aktivt valgt, fordi vi prioriterer det at 
undervise. På MPU-uddannelsen lærte vi om holdunder-
visning i observerede forløb med feedback. Vi har lært at 
navigere efter, om eleverne har lys i øjnene. Når det slukkes, 
reagerer vi og bringer nye elementer i spil, så musikglæden 
og motivationen fastholdes. 

Hvad kan I, som man ikke lærer på de andre linjer?
Vi har læst meget mere teori. Derfor ved vi, hvorfor lyset 
nogle gange slukkes i elevernes øjne. Vi har fx lært vigtighe-
den af at tale med eleverne, spørge ind til hvad de ønsker 
sig, og vise dem at musik er et seriøst samarbejde mellem 
elev og lærer. Hvis man fx oplever en ”Tough Crowd”, så 
gælder det om at møde elevgruppen i en aktivitet, hvor  
de kan se sig selv. Det kan være at lave en musikvideo i 
GarageBand. Vi MPU’ere er konstant bevidste om, hvilke 
musikalske elementer vi styrker hos eleverne, når vi væl-
ger en aktivitet. På studiet lærte vi, at man hele tiden skal 
spørge sig selv: ”Hvad er det vi arbejder med?” Er det 
periodefornemmelse, tempo, direktion, dynamik, teori, 
nodelæsning osv.? På den måde skaber man også en 
plan for sin undervisning.

Burde alle konservatoriestuderende ikke lære den 
type pædagogisk bevidsthed?
Jo.

Hvordan udbreder man den respekt for pædagogik-
faget, som I har oplevet i Esbjerg?
Det handler bl.a. om at få uddannet hovedfags-pædagogik-
lærerne på konservatorierne. De skal have de rigtige faglige 
kompetencer. Det kræver, at konservatoriernes ledelser 
tager udfordringen omkring pædagogikfaget seriøst og for-
tæller alle lærerne, at de bliver nødt til at sætte sig ordent-
ligt ind i det pædagogiske fag.

Varde Musik- og Billedskole 
kører fremtiden i møde 
med IC3-modellen 
Musikskoleleder, Hanne 
Grønlund, har selv en fortid 
som konservatorieuddan-
net musikskolelærer. Hun 
har som musikskoler-
nes repræsentant og 
formand for SDMK’s 
aftagerpanel gjort 
sig mange tanker 
om pædagogisk 
udvikling.  

Tanker, som i forhold til Varde Musik- og Billedskole, er 
blevet ført ud i livet med teams til sparring og viden-
deling efter en forskningsbaseret tilgang kaldet IC3-
modellen. 

Hvorfor skal pædagogikken egentlig udvikles?
Det er en ”Onegoing Proces”, som handler om at få ny 
viden om, hvordan man skaber det bedste læringsmiljø, og 
hvordan man sætter gode rammer op for sin egen undervis-
ning. Det er slut med den gammeldags undervisning - ”Call 
and Respons” - du spillede noget, og så blev fejlene rettet. 
Moderne musikskoleundervisning handler om planlægning 
af den bedst mulige undervisning for den enkelte elev, for 
holdet eller for hele klassen. Det kræver stor pædagogisk 
kunnen og variation. Derfor er debatten også helt nødven-
dig for, at vi får udviklet pædagogikfaget som et selvstæn-
digt fag på højt niveau.

”Længe før OK15 lavede vi en lokalaftale 
med DMpF om sparringsteams”

Musikskoleleder Hanne Grønlund blev faktisk overrasket 
over at bølgerne i debatten gik så højt: ”Pædagogikken og 
praktikken har helt klart brug for et løft på konservatori-
erne, men det er der jo ikke noget nyt i”.

Hvorfor kommer den debat op netop nu?
Når det er ekstra højlydt lige nu, så skyldes det nok, at vi 
ikke har haft fokus nok på temaet om, at pædagogikken er 
sit eget fag. Vi musikskoleledere har jo talt med konservato-
riet i rigtig mange år om det og om, hvad det er for nogle 
lærere, vi gerne vil have uddannet til musikskolerne. Jeg 
tror, det nye er, at behovet for pædagogiske kompetencer 
er blevet meget stort i takt med, at vi i stigende grad samar-
bejder med folkeskoler og andre pædagogiske institutioner. 

Hvordan arbejder du og dine medarbejdere 
med pædagogisk udvikling?

Vi har anvendt forskellige modeller til pædago-
gisk sparring og videndeling over de sidste syv 
år. Senest er det IC3-modellen, der er kommet 
på banen. Da vi startede, handlede det meget 

? FAKTA 
IC3 står for:

’Inklusion af 3 Cirkler’ – de fysiske 
betingelser - socialt samspil - 
opgaveløsning 

  Hanne Grõnlund     
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”Vi skal tænke mere cirkulært. Vi skal 
lærer de studerende, at de skal give 
noget tilbage”

om det relationelle aspekt. Siden er vores teams blevet til 
fora, hvor hver enkelt lærer fremlægger en konkret pæ-
dagogisk problematik. Resten af teamet spørger herefter 
ind via en fastlagt samtalemodel. Musikskolelærerne har 
gennem årene opbygget en teoretisk viden, som danner 
baggrund for den kollegiale supervision, det enkelte team 
arbejder med.

Kan du mærke forskel på MPU-uddannede og andre 
musikskolelærere?
De MPU-uddannede er ikke bange for at tale om deres ud-
fordringer i vores IC3-teams, også selv om de sidder blandt 
garvede musikskolelærere. Jeg mener dog, at MPU´erne har 
rigtig meget at lære. Her tænker jeg især på viden og erfa-
ring fra praktik. Når man taler videndeling og det faktum 
at konservatorierne kun har en undervisningssæson på 20 
uger, så ligger der et stort potentiale i at sende de stude-
rende ud i længerevarende praktikforløb på musikskolerne. 
Det har jeg også fremført overfor bl.a. aftagerpanelet på 
SDMK. Der findes jo vanvittig mange dygtige musikskolelæ-
rere rundt omkring i landet, som allerede har trådt stierne 
ud i musikskolernes mange nye arbejdsopgaver. 

Hvordan kan man styrke et aktivt tilvalg af pædago-
gikfaget?
Vi skal starte med at tale undervisningsfaget op, og så skal 
vi tænke mere cirkulært. Vi skal lære de studerende, at de 
skal give noget af det de kan tilbage til næste genration. 
Lære dem at undervisning har et formål og en værdi i sig 
selv. Så kan vi måske også over tid få flere danske musikere 
at se i danske orkestre. Endelig tror jeg på, at musikskolerne 
også kan være med til at ændre pædagogikkens status. 
Hvis musikskolernes elever oplever at vokse op med høj 
pædagogisk kvalitet i undervisningen, så tager de, der går 
musikvejen, det med sig videre. Det kan over tid ændre 
kulturen på konservatorierne. 

Hvordan bliver visionen ”Musikskolen for alle” til 
virkelighed?
Hvis alle børn skal møde musikskolen, så skal vi ud i folke-
skolen. Ikke for at kapre kunder, for dem har vi allerede, 
men for at bidrage til at flere elever og lærere møder en 
kvalificeret musikundervisning, og flere børn får et musikin-
strument i hånden. Vi skal gøre det sammen med folkesko-
lelærere og pædagoger, og vi skal sætte tid af til evaluering, 
sparring og videndeling. Vi kan lære utrolig meget af hinan-
den institutionerne imellem. Endelig, og helt afgørende, skal 
konservatorierne tilpasse sig tidens og arbejdsmarkedets 
behov, også inden for pædagogikken. ■

Har du trukket ressourcer ud af driften til at hono-
rere IC3-sparringsmøderne?
Ja, det er blevet en del af ansættelsen for alle lærere. 
Længe før OK15 lavede vi en lokalaftale med DMpF 
om lærernes deltagelse i sparringsteams. Vi mener, at 
videndeling og sparring er utrolig vigtigt for den pæ-
dagogiske udvikling og for det kollegiale samvær på 
musikskolen. 

Hvorfor var det vigtigt at tage udgangspunkt i et 
teoretisk grundlag?
Der skal være et ordentligt alibi for, at vi kan tro på det. 
Det skal samtidig være gennemprøvet, så vi er sikre på, 
at det virker. I Varde Musik- og Billedskole har vi været 
så heldige at møde nogle fagpersoner som fx forsker og 
ph.d. Louise Klinge, der taler et sprog, som vi forstår, og 
hvis metode giver mening på en musikskole som vores.

Skal man være uddannet i pædagogikfaget for at 
undervise på musikskolen?
Som en professionel musikskole, hvor vi gerne vil være 
kendt for undervisning af høj kvalitet, skal lærerne selv-
følgelig være uddannet inden for begge fagligheder: En 
musikerfaglighed der virker som rollemodel for eleverne 
og en pædagogisk faglighed som kan fastholde og moti-
vere eleven via pædagogisk viden og kunnen.
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Sammenspil

IND I ROCKBANDET
– lidt ad gangen

”Til trods for et højt elevtal, engagerede 
undervisere og nysgerrige og flittige 
instrumentalelever var det overraskende 
svært at samle stabile sammenspilsgrupper”

”Ingen bliver gift i kølvandet på det første 
stævnemøde”
Egentlig er det indlysende: Ingen bliver gift i kølvandet 
på det første stævnemøde, med mindre de er dumpet 
ind i et reality-program på en obskur tv-kanal. Alligevel er 
der mange ting og aktiviteter, børn kastes ud i, uden at 
vi egentlig ved, om de er parate. Både fagligt, socialt og 
mentalt giver det god mening at prøvesmage på tilværel-
sen. Men det er ikke alle steder, det er muligt. 

Af Thomas Ulrik Larsen, 
musikskolelærer ved 
Rudersdal Musikskole

På trods af masser af instrumentalelever har en af musikskolerne på Sjæl-
land haft besvær med at danne rytmiske sammenspilsgrupper. Et nyt fag, 
Turnusband, giver de 10-12 årige i Rudersdal Musikskole mulighed for at 
smage på bandverdenen i mindre doser. Og to gange seks ugers bandliv 
skærper sulten efter mere. 
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Turnusband
Idéen om at starte faget Turnusband voksede ud af et 
mysterium, vi ikke kunne løse i Rudersdal Musikskole: Til 
trods for engagerede undervisere og mange nysgerrige og 
flittige instrumentalelever var det overraskende svært at 
samle stabile sammenspilsgrupper, ikke mindst i den ryt-
miske lejr. Den samme børne- og ungdomsgeneration, der 
dyrker mange fælles interesser både privat og i cyberspace, 
virkede hos os meget forbeholden overfor at skulle blotte 
sig musikalsk overfor andre elever i bandsammenhæng. 
Desuden stod det også klart for os, at elever, som glade 
og velspillende gik til soloundervisning, ofte kunne styr-
kes i de vigtige sammenspilsfærdigheder: Pulssikkerhed, 
formforståelse og evnen til at lytte ud i rummet uden selv 
at falde af hesten. For en hel del af børnene var genert-
hed også en forhindring for at gribe muligheden for at 
spille med andre. 
Som guitar- og sammenspilslærer oplevede jeg ikke pro-
blemet i samme grad som nogle af mine kolleger. En af 
grundene var, at jeg, på ad hoc-plan, gav elever sammen-
spil uden at være tilmeldt en fast gruppe, der øvede hver 
uge hele sæsonen. Det var ikke usædvanligt, at de elever, 
der spillede sammen med andre i disse ad-hoc projekt- 
eller koncertforløb hos mig, senere spurgte til mulighe-
derne for at spille fast i band. Interessen voksede lidt ad 
gangen, og derfor blev det besluttet at lave et skemalagt 
ad hoc-bandfag, Turnusband.

Vi skaber et sammenhængende forløb
Turnusband ligger aldersmæssigt der, hvor indskolingen 
slutter, altså fra 4. klasse, og de fleste turnusbandelever 
er 10-12 år gamle. Det er i ”knækket” mellem ind- og 
udskoling, at mulighederne for bandsammenspil har 
været utilstrækkelige, og hvor fokus på sammenspil er 
blevet overskygget af, at børnene er blevet optaget på 
instrumentalfag. Mange af vores elever har, på linje med 
deres forældre, undret sig over, at sammenspil er bæ-
rende i indskolingen, men at man som instrumentalelev 
skal vente adskillige sæsoner, før man anses parat til at 
spille i band. I Turnusband, som for hvert hold varer to 
gange seks uger (Se FAKTA-boks), søger vi efter elever 
med ned til et års instrumentalundervisning på CV’et. 
Det er alene progressionen og gejsten, der er barome-
teret. Eleverne bliver aktivt opsøgt af lærerne, og netop 
udsigten til et kortere forløb uden præstationsforvent-
ning har været grunden til, at næsten alle, vi har spurgt, 
har sagt ja til idéen. Og allerede i vores anden sæson ser 

”Besætningen er 
aldrig hugget i sten”

vi, at flere af sidste års turnuselever er gået videre ind i 
fast bandsammenspil. Turnusband har vist sig at være 
et rigtig godt sted at opdage ting, både for børnene og 
deres musikskolelærer. Bevidstheden om lyd og inter-
aktion vokser hos børnene. Og vi kan også på et tidligt 
tidspunkt få øje på de virkelig lovende talenter og på de 
børn, der har brug for et specielt fokus i deres ugentlige 
soloundervisning.

Fleksibelt repertoire
Med to gange seks uger at løbe på har vi valgt ikke at 
have et fast repertoire, men i udgangspunktet gå efter at 
komme nogenlunde igennem tre sange i hver seksugers 
periode. Vi har mest brugt danske numre på grund af 

? FAKTA  
Turnusband - to gange seks 
ugers bandundervisning

Turnusband kom på skemaet i Rudersdal 
Musikskole i 2017, og viderefører gode erfa-
ringer med at lade børn prøvesmage bandets 
muligheder. Musiklærerne sætter i fælles-
skab tre hold i hver sæson, som varer 36 
uger. Turnusband-holdene kører seks uger ad 
gange i hvert halvår. I ugerne, hvor eleverne 
går til Turnusband, fortsætter de sideløbende 
med deres instrumentalundervisning.

8
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børnenes alder, men der er stor interesse for at synge 
engelsk, også hos de mindste sangere. Besætningen er 
aldrig hugget i sten, og vi har både set den klassiske po-
prockgruppe (trommer, bas, guitar, klaver, sang) og små 
jazzlignende grupper med sax-trio og en lille rytmesektion. 
Intet er udelukket på forhånd. Vi møder alle typerne i 
Turnusband: spasmageren, tænkeren, den generte og den 
voldsomme. På seks uger oplever børnene det, der egent-
lig er sammenspillets kerne, nemlig forskelligheden. Den 
generte træder pludselig i karakter. Spasmageren oplever, 
at det faktisk er OK at være alvorlig af og til. Men vigtigst 
er evnen til at acceptere hinanden og os selv. For nogle bli-
ver mødet med Turnusband blot en konstatering af, at de 
foreløbig trives bedst med at gå til soloundervisning. Men 
for mange andre bliver det starten på et varieret, aktivt liv i 
sammenspil med andre børn i Rudersdal Musikskole. 

Processen ER målet
Musikskolernes bands, ensembler og orkestre får ofte 
flagskibs-status og kommer i fokus, når større koncer-
ter og projekter er i støbeskeen. Turnusband-tanken er 
helt og holdent en proces, som handler om at afprøve 
livet i øvelokalet uden at have udsigt til at optræde. 

Musikskolegenerationen, vi ser i dag, er vokset op med 
talentkonkurrencer på tv. Underholdning, der sjældent 
rigtigt viser, hvor musikken kommer fra, men hvor 
tanken om bedømmelsen er det, der hele tiden lurer 
i baghovedet. Sammenspil i kortere perioder, uden et 
langsigtet mål, tager brodden af frygten for at vise sin 
kunnen for andre. I alle former for sammenspil, både 
kortere og længere forløb, har børnene chancen for 
at vokse på mange områder: forståelsen mellem del 
og helhed, i slet og ret at kunne overskue flere indtryk 
samtidig. Bevidstheden om kropslige fænomener som 
tempo, puls, arrangementsindsigt, og hvor man ”lig-
ger” i musikken er også knyttet til det direkte samvær. 
Det er noget af det, der ikke kan tilegnes på de digitale 
undervisningsplatforme. ■

? BLÅ BOG

Thomas Ulrik Larsen har været musikskolelæ-
rer siden 1994 med guitar som hovedinstru-
ment. Han underviser også i bandsammenspil, 
Minirock (rockkarrusel for 3. og 4. klasse), 
Turnusband samt rytmisk vokalensemble 
for de større elever. Thomas Ulrik Larsen er 
uddannet ved Musikvidenskabeligt Institut i 
København med efteruddannelser afholdt i 
konservatorie-regi. Sangskriver med fire al-
bum i eget navn på cv’et. Mangeårig fagjour-
nalist og musikforedragsholder.

Sammenspil

8
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? En dag på ”clinic’en”

Parametrisk equalizer, Balanceret ud-
gang, Bundfeed, Digitalrumklang - Ra-
ketvidenskab eller slang for særligt indvi-
ede? I forlængelse af en øget indsats 
på ad hoc-området, ikke mindst Turnus-
band, har Rudersdal Musikskole i denne 
sæson inviteret eleverne til clinics, der 
afmystificerer knapperne og begreberne 
i øvelokalet. Ligesom med Turnusband er 
clinic-tanken at finde det rigtige sted at 
begynde, så et hvert bandmedlem bliver 
selvkørende og fortrolig med mikrofoner, 
forstærkere, mikserpult og almindelige 
opstillinger i øvelokalet. Det kan være 
svært at nå det hele i den daglige under-
visning, så derfor laver vi særlige ses-
sions, hvor man kan dykke koncentreret 
ned i bestemte emner som for eksempel 
guitareffekter eller sanganlæg.
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Stress

Af David Efraim Poulsen
Foto: Lasse Skov

En tidlig morgen i januar fik jeg et voldsomt raserianfald på min mand, 
fordi han havde glemt en morgenmadsskål på spisebordet. ”Det her er 
ikke normalt”, tænkte jeg bagefter, og pludselig faldt brikkerne på plads.

STRESS
2

Fagbladet MUSIKSKOLEN sætter fokus på stress
I forrige artikel om stress fortalte musikskoleleder Lars 
Konrad Mortensen om, hvordan uheldige omstændighe-
der umuliggjorde en ledelsesopgave og resulterede i en 
stresssygemelding. I dette interview fortæller musikskole-
lærer Birgitte Momme om, hvordan umulige arbejdsvilkår 
udløste en langvarig stresstilstand. 

Se videointerview med musikskolelærer Birgitte Momme: 
https://bit.ly/2lYSGtr

Relationsarbejde under umulige vilkår
I oktober 2009, efter endt barsel med mit andet barn, 
startede jeg igen op på fuld kraft i mit musikskolejob. 
Hver uge havde jeg ti forskellige arbejdssteder på de 

to musikskoler, hvor jeg var ansat som rytmik- og in-
strumentallærer. Jeg var i børnehaver, i dagplejer og på 
skoler med ugenligt kontakt til over 400 børn og voksne. 
Det var udmattende at køre fra øst til vest, mellem for-
skellige arbejdssteder, og på 45 minutter skabe relationer 
til elever og institutioner jeg ikke kendte. Sideløbende 
skulle julerepertoiret og koncerterne også forberedes, 
og oven i alt dette var der en helt ny familiesituation at 
forholde sig til.

”Jeg var kronisk træt, tabte håret og kunne ikke 
handle når varerne stod et nyt sted i Netto”

FOTO: LASSE SKOV

RAMMER OVER HELE  
SKALAEN
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I flere uger kørte jeg et sygt løb 
Den 2. december 2009, have jeg julekoncert med gene-
ralprøve ude på en folkeskole. Jeg stod op kl. 6.30 med 
40 i feber og besvimede. Jeg udskød generalprøven en 
time ad gangen hele formiddagen, indtil jeg til sidst måtte 
aflyse. I flere uger kørte jeg et sygt løb, hvor jeg ikke hørte 
alarmklokkerne ringe. Jeg var kronisk træt, tabte håret og 
kunne ikke handle når varerne stod et nyt sted i Netto. 
Jeg havde også en kort lunte, kunne ikke sove og havde 
konstant småfeber. Jeg tænkte ikke klart i den periode og 
var hverken en god mor eller kone. Jeg sygemeldte mig 
på den ene arbejdsplads, for at afvikle en koncert på den 
anden. Min musikskoleleder forklarede mig, at det faktisk 
var fyringsgrund. Jeg tilbød straks, trods min tilstand, at 
møde frem og undervise. Det afviste musikskolelederen og 
jeg blev bedt om at sygemelde mig, når jeg nu rent faktisk 
var syg. Ingen af mine musikskoleledere spurgte dog ind 
til min faktiske situation, eller tilbød mig hjælp, før jeg 
efterfølgende gik ned med stress i januar.

Det her er ikke normalt
En tidlig januarmorgen fik jeg et voldsomt raserianfald på 
min mand, fordi han havde glemt en morgenmadsskål 
på spisebordet. ”Det her er ikke normalt”, tænkte jeg 
bagefter, men pludselig faldt alle brikkerne på plads. Jeg 
måtte erkende, at jeg var stressramt og ringede til min 
arbejdsplads og forklarede dem min situation. Lederen 
sagde først, at jeg kunne få fem psykologbehandlinger 
og det beroligede mig lidt. Men så tilføjede han, ”Nå nej, 
du er jo kun deltidsansat, så må du hellere lige spørge 
på den anden musikskole om, hvordan vi så gør”. Da 
brast min verden, for hvis der er noget man ikke kan som 
stressramt, så er det at lave aftaler og al den slags.

På intet tidspunkt reagerede mine arbejdspladser 
Jeg har tænkt meget over, hvorfor ingen af mine arbejds-
pladser reagerede i perioden op til jeg sygemeldte mig 

med stress. Herefter oplevede jeg at ledelsen havde en 
god forståelse for min situation. Tilgangen hos kommu-
nens stress-coach var til gengæld ikke hjælpsom. ”Du 
skal på fode hurtigst muligt”, sagde hun, og fortsatte, 
”Du skal ikke tage din TR med til samtalen med ledelsen, 
jeg synes i stedet, du skal tage din søster med for ikke at 
optrappe”. Via min private sundhedsforsikring havde jeg 
adgang til en psykolog, hvor der var der plads til mig som 
et helt menneske. Her skulle jeg ikke quick-fixes, formå-
let med behandlingen var, at jeg skulle hele. 

? 

? 

FAKTA  
– råd om tværprofessionelt 
samarbejde

Råd mod stress

•  Relevant efteruddannelse er afgørende, 
så viden og faglighed er på plads

• Ved korte samarbejdsforløb, skal man 
ikke bruge krudt på det relationelle

• Ved lange forløb skal der afsættes tid til 
afklaringsmøder og fælles forberedelse

Birgitte Momme, musikskolelærer og adjunkt 
ved SDMK

•  Tal åbent om hvad der stresser dig
• Undgå at arbejde morgen, middag og 

aften (Husk at holde fri?)
• Søg hjælp hos coach eller psykolog
• Skab rum for fordybelse og eftertænk-

somhed

Birgitte Momme, musikskolelærer og adjunkt 
ved SDMK

8
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”Du skal gøre noget godt for dig selv, og det er ikke 
shoppetur med tøserne”
Det at gå hos min egen psykolog, som ikke var fedtet 
ind i kommunens handleplan, hjalp mig utrolig meget. 
Hendes råd var: ”Du skal gøre noget godt for dig selv og 
det er ikke shoppetur med tøserne”. Hun rådede mig til 
at sætte mig med en kop kaffe og kigge ud i luften. ”Når 
du kan mærke, hvad du har lyst til, så gør du det”, forkla-
rede hun. For mig var det et fantastiske hjælpsomt råd. 

Plads til familien
Jeg blev hurtigt delvist raskmeldt og begyndte at 
undervise et par timer én dag om ugen. Bagefter sov 
jeg i fire timer. Det var crazy, men det var godt for mig 
at holde mig i gang. Herefter gik jeg stille og roligt 
op i tid. Ledelsen bad mig sige fra, hvis jeg mærkede 
stresssymptomerne. Jeg gjorde op med den måde, jeg 
hidtil havde arbejdet på og måtte erkende, at musik-
skolen ikke var hele mit liv. Nu skulle jeg være mu-
sikskolelærer på en ny måde, hvor der var mere 
plads til min familie. Slut med at forberede sig i 
weekenden, dér skulle jeg være mor og kone. 
For mig handlede det om at undgå at ar-
bejde morgen, middag og aften. Jeg lærte at 

bejdsvilkår. Det at lege musikekspert i 45 minutter, ud i 
en kold bil og videre til næste institution - komme ind, 
smile, give alt hvad jeg har og så videre - drænede mig 
fuldstændig. Nu underviser jeg på samme skole hele 
dagen, og det giver meget mere mening for mig. Det 
er selvfølgelig svært at styre arbejdspresset 100 pro-
cent. Eksempelvis i december og januar med mange 
julekoncerter, konferencer eller fx opstarten i august 
med pædagogiske dage, nye elever, skemaændringer 
og lokaleudfordringer.

Vi har glemt fordybelse og eftertænksomhed i 
musikskolen
Jeg oplever, at vi i de sidste par år med den nye ar-
bejdstidsaftale fra 2015 har fået massivt mere at se 
til. Der er flere gode ting ved aftalen, som fx tiden til 
efteruddannelse, men jeg oplever, at der er markant 
mindre tid til forberedelse. Jeg tror, at vi musiksko-
lelærere, og ledere, har haft for travlt med at fylde 
arbejdstiden ud med undervisning, aktiviteter og andre 
spændende opgaver. Vi har glemt, at fordybelse og 
eftertænksomhed også er meget vigtige elementer i 
et godt arbejdsliv. Jeg tror, at vi kan blive bedre til at 
have øje for hvilke elementer i vores arbejde, der giver 
os energi og mening.

Det er ti år siden, men det vil altid være en del af 
mit liv

Det var en forfærdelig oplevelse at være syg af 
stress. Hvis folk tror, at man kan tænke en 

selvstændig tanke, som stressramt, må de 
tro om. Selv om det er ti år siden nu, 

vil det altid være en del af mit liv. 
I min faggruppe på musikskolen 
taler vi tit om, hvor vigtigt det er at 
kunne sige fra, når man ikke har 

overskud. Det slider os ned, hvis 
vi ikke får ordentlige ram-

mer for arbejdet med at 
opdyrke de gode musi-
kalske læringsmiljøer, 
som vi jo brænder for at 
udvikle. Gode rammer 
er fx sammenhæn-
gende arbejdsdage på 
ét arbejdssted, så man 
for mulighed for at 
skabe gode relationer 
til børn og voksne. Jeg 
ved godt at vi musi-
kere har ry for at være 

”Du skal ikke tage din TR med til samtalen 
med ledelsen, jeg synes i stedet, du skal 
tage din søster med for ikke at optrappe” 
Kommunal stresscoach

standse op, mærke efter, og tage en sygedag 
eller to når stresssymptomerne viste sig. 

Det er de samme ting der stresser mig i 
dag
Jeg er blevet meget mere bevidst om, 
hvilken undervisning der dræner mig, og 
mere nysgerrig på, hvad der lader mig 
op. Jeg oplever, at det er de samme 
ting der stresser mig i dag, som 
dengang for ti år siden. Derfor 
tilrettelægger jeg mit arbejdsliv 
på en måde, så det ikke sker 
igen. Jeg har sagt op i 
musikskolen med de 
mest umulige ar-

Stress
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følsomme gemytter, men jeg tror egentlig ikke, at vi er 
mere følsomme end andre professioner. Til gengæld 
kender jeg ingen professioner, der som os, har omskif-
telige arbejdsopgaver, arbejdssteder, arbejdstider og 
projektansættelser. Det giver en permanent usikkerhed i 
ansættelsen, fx hvis skoler og institutioner ikke vil købe 
vores arbejdskraft i den efterfølgende sæson. 

Et bæredygtigt arbejdsliv
For mig er et godt og bæredygtigt arbejdsliv et arbejdsliv, 
hvor jeg har interessante arbejdsopgaver, hvor jeg får lov 
til at udvikle og efteruddanne mig og have et godt sam-
arbejde med elever, kolleger, forældre og samarbejds-
partnere. Det er også et arbejdsliv, hvor jeg selv er god 
til at holde fri og sige ”Pyt, det nåede jeg ikke lige”. Det, 
at jeg aldrig gik på kompromis, var helt klart årsagen til 
min stresssygemelding. Kommuner og ledere skal blive 
bedre til at skabe ordentlige rammer for deres ansatte 
og vise dem, at deres arbejde er betydningsfuldt. Derfor 
mener jeg klart, at projektansættelser ikke er fremtiden 
for musikskolerne. De er forbundet med stor usikker-
hed i ansættelsen, og det stresser meget. Endelig er jeg 
utrolig bekymret for alle de nye unge musikskolelærere, 

som ikke er klædt på til alle de forskellige opgaver og 
udfordringer de møder ude på musikskolerne. Det er 
en af grundene til at vi skal have ordentlige efteruddan-
nelsestilbud og gode mentorordninger. Jeg lærte mig 
at håndtere arbejdspresset på den hårde måde, og det 
ønske jeg ikke for nogen. ■

? Et bæredygtigt arbejdsliv

•  Tydelig anerkendelse af ens arbejdet fra 
kommune og leder

• Løbende relevante efteruddannelsestilbud 
• Lære sig selv at sige, ”Pyt, det nåede jeg 

ikke”
• Undgå projektansættelser
• Søg mentorordning 
• Brug sparring med kolleger og ledelse

Birgitte Momme, musikskolelærer og adjunkt 
ved SDMK
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Arbejdsudvalg

Af Jonas Viggo Pedersen  
formand for DMpF’s 
lærerudvalg (LU)

I DMpF vil vi gerne være med i det gode arbejde der 
gøres for at afhjælpe stress på de danske arbejdspladser. 
Derfor samledes LU og tillidsrepræsentantudvalget (TRU) 
til en fælles temadag om stress og det psykiske arbejds-
miljø på musikskolerne. Fokus for temadagen var  
håndtering og forebyggelse af stress. 

Spændende stressoplæg
Musikskolelærer Nana Ellebæk Bjerg, der selv har haft 
stressproblematikken helt inde på livet, gennemgik den 
generelle, kliniske viden om stress, og præsenterede 
denne praktiske definition: 
https://bit.ly/2Q42VcB

  Fra venstre bagerst: Christa Danielsen, Jonas Viggo Pedersen, Mark Johnsen, Kathrin Schroeder, Mads Bo Falk  
  Fra venstre forrest: David Efraim Poulsen, Jens Erik Rasmussen, Stella Ørn, Nana Ellebæk Bjerg  

TEMADAG OM STRESS 
resulterede i anbefalinger

Arbejdsmiljøet på musikskolerne er ligesom på resten af kommunens in-
stitutioner i fokus i form af trivselsmålinger. Derfor er stresshåndtering 
og forebyggelse af stress også noget, man skal tænke ind i dagligdagen 
ude på musikskolerne. 

? Definition på stress:
Stress er resultatet af oplevede krav og 
udfordringer, som vi føler os tvunget til 
at håndtere, som kræver anstrengelse, og 
hvor de interne og eksterne ressourcer vi 
har til rådighed opleves som utilstrækkelige 
til at håndtere disse krav.
Kort fortalt: Ubalance mellem oplevede 
krav og ressourcer!
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”Kun én af de 10 repræsenterede 
musikskoler havde en egen stresspolitik”

Kommunal stresspolitik skal tilpasses musikskolen
Dernæst handlede det om kommunale stresspolitikker. 
Det viste sig ikke overraskende, at det ofte opleves som 
meget svært at finde frem til kommunernes stresspolitik-
ker. Under drøftelserne blev det ligeledes afdækket, at 
kun én ud af de 10 repræsenterede musikskoler på tema-
dagen havde en selvstændigt udformet stresspolitik. LU 
og TRU mener, at det er oplagt, at de kommunale stress-
politikker kan danne udgangspunkt for en lokal stress-
politik på musikskolen, men at de ikke kan overføres 
direkte. Kommunale stresspolitikker bærer ofte præg af 
at være overordnede og mere i retning af hensigtserklæ-
ringer. Skal en stresspolitik lokalt på musikskolen have en 
god effekt, skal den være brugbar i praksis og bør derfor 
være konkret og meningsgivende for hele organisatio-
nen, fra medarbejdere over administration og til ledelse.
Blandt de faktorer, som ofte stresser, er uklare forvent-
ninger til vores produkt, musikundervisning. Hvordan 
forholder ledere og lærere sig til kvaliteten i musik-
skoleproduktet i relation til den tid, der afsættes til de 
forskellige opgaver eksempelvis øvning, forberedelse og 
kommunikation. Forventningerne omkring arbejdstid og 
ydelseskvalitet bør især afklares, hvis der fx kommer nye 
opgaver til eller i forbindelse med nedvarsling. Hvordan 
man i praksis justerer kvaliteten, ud fra et ledelsesmæs-
sigt ønske eller et vilkår, kræver for det første at kvalite-
ten i produktet defineres. Dernæst at leder og medarbej-
der sammen afklarer mulige løsninger gerne i forbindelse 
med en Opgaveoversigtssamtale eller en opfølgningssamtale. 

I mindre grupper på tværs af udvalgene drøftede vi 
følgende fem spørgsmål:

Hvad stresser på musikskolerne?
•  Uklare forventninger, bl.a. om kvalitetsniveau og mål 

for arbejdet
• For mange opgaver på for kort tid
•  Manglende overblik og ansvarlighed hos ledelserne fx 

ift. aftaler, overenskomster mv.
• Konflikter med ledelsen
• Manglende klarhed over arbejdsopgaver
•  Uigennemsigtighed i opgaveporteføljen i relation til 

arbejdstiden
• Decentralt arbejde med flere skiftende arbejdssteder
•  Deltidsansættelser i flere ansættelsesforhold 
• Projektansættelser

Hvorfor er det relevant at have en stresspolitik på 
musikskolen?
•  Den kommunale stresspolitik passer sjældent til hverda-

gen i musikskolebranchen. Derfor er det vigtigt at have 
en tilpasset stresspolitik på den enkelte musikskole.

•  Opmærksomhed, konkretisering, forebyggelse. Det er 
i sig selv forebyggende at have politikken – og det kan 
være med til at professionalisere musikskolerne som 
arbejdspladser.

•  Aftabuisering af stress.
•  Medvirken til at hele arbejdspladsen kan tage hånd 

om ramte medarbejderes situation.
•  De personlige omkostninger ved at blive ramt og 

ved at komme op igen er meget store. Derfor er en 
levende stresspolitik også en økonomisk fordel.

•  Stresspolitikken kan også inddæmme de omkost-
ninger, der er for kollegerne til den stressramte ifm. 
vikardækning mv.

Stresspolitikken kan indramme og brolægge tilgangen til 
de svære samtaler kollegerne imellem. Kan man rumme at 
få SMS’er fra alle kollegerne? Kan man rumme tavshed? 
En retningslinje for, hvordan det afklares individuelt, kan 
fjerne bekymringer om det.

Hvilken type forebyggelse af stress er der behov for 
på din musikskole?
•  Mere forudsigelighed. Flere aftalte retningslinjer om-

kring forebyggelse og behandling af stress via MED-
udvalg. Fokus på implementering og virkning.

•  Mere kollegial trivsel. På den decentrale musikskole 
har man alt for få kolleger. Social interaktion mellem 
kollegerne er i høj kurs.

•  Højere gensidig tillid.
•  Mere anerkendelse.
•  Øget tryghed i ansættelsen.
•  Psykisk og fysisk arbejdsmiljø er stærke faktorer i stress – 

APV bør tages alvorligt af både ledere og medarbejdere.

? Tillidsrepræsentantudvalget (TRU) i DMpF: 
Jens Erik Rasmussen Aalborg Kulturskole
Mads Bo Falk - Aarhus Musikskole
Christa V. Danielsen - Svendborg Musikskole, 
David Efraim Poulsen - Odense Musikskole 
Tommy Slot - Billund Kulturskole

Lærerudvalget (LU) i DMpF: 
Nana Ellebæk Bjerg - Mariagerfjord Kulturskole 
Mark Johnsen - Roskilde Musiske skole
Jonas Viggo Pedersen - Københavns Musikskole 
Kathrin Schroeder - Sønderborg Musikskole
Stella Ørn - Vejle Musikskole
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Udbytterig undervisning for både lærere og elever: 
www.musicworkout.dk

Ring til os på +45 2944 1920 Eller send os en mail på 
info@musicworkout.dk

For alle musik elever der har spillet i 
2-4 år.

Med små, sjove vignetter af Node-
Manden 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.

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 musikunder-
visning.

SÅ ER DEN HER! 
Min Musiklektiebog 2
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Hvilke behandlingsmuligheder bør stressramte 
tilbydes af deres arbejdsgiver-musikskole/ -kommune?
•  Tid, ro og hjælp til at opsøge fornuftig behandling, 

opmærksom omkring tilbagevending på arbejdsplad-
sen, fælles håndtering. 

•  Det er af største vigtighed, at det er synligt og nemt at 
gå til, når man har brug for det.

•  Opmærksomhed på det hele menneske: stress kan også 
udløses af private forhold – det gør det ikke mindre til 
arbejdspladsens opgave at forholde sig til det.

•  Kan DMpF hjælpe? Du kan fx finde viden og hjælp til at 
udvikle en stresspolitik ved at læse artikler om stress på 
MUSIKSKOLEN.DMPF.dk
Se video med anbefalinger fra LU og TRU her: 
https://bit.ly/2KakJPE

Hvordan kan en stresspolitik bruges aktivt i 
musikskolehverdagen?
•  En politik, der er velkendt på arbejdspladsen, kan være 

med til at sikre, at stressproblemer tages i opløbet og 
behandles seriøst i fællesskab.

• Det er godt, at alle kender signalerne på stress.
•  Med stresspolitikken i hånden kan årets gang planlæg-

ges mere jævnt.

Bisidder skaber overblik for den stressramte
Mads Bo Falk, TR på Aarhus Musikskole, fortalte dernæst 
om TR’s rolle som bisidder ved stress-samtaler. ”Det er i 
første omgang AMR, der bør sidde med ved disse sam-
taler med lederen”, mener han. Psykisk arbejdsmiljø er 
et område der dækkes af både AMR og TR. ”Det er ikke 
altid nemt at afgrænse stressproblematikken til arbejds-
pladsen, og så kan det være en rigtig god idé at have sin 
TR med som bisidder til samtaler om stresshåndtering”. 
Mads Bo Falk oplever at stressramte kolleger oplever en 
voldsom utryghed i ansættelsen i forbindelse med stress-
forløbet – der kan TR være til stor hjælp!
Og den stressramte kan nemt miste overblikket – også 
der kan TR være til stor hjælp som bisidder.
TR kan i situationen være med til at sikre, at alt det 
forberedte kommer på bordet under samtalen – og sikre, 
at den stressramte opnår en dækkende forståelse af de 
ting, lederen siger under samtalen.
Der er brug for, at alle medarbejdere ved, at det er en 
mulighed at tage TR med som bisidder. Derfor opfordrer 
Mads Bo Falk til at det skal italesættes, FØR den enkelte 
kollega rammes af stress. 
Det kan endda være med til at virke forebyggende. ■

? Anbefalingerne:  
TR-udvalget (TRU)
• Som stressramt skal du inddrage TR i hele 

håndteringen af problematikken. Det kan 
være som bisidder hvor TR sikre, at der 
tages hånd om både de menneskelige og 
overenskomstmæssige aspekter

•  Vi opfordrer til, at musikskolerne etablerer 
”trio-grupper”, som består af leder AMR 
og TR, til at håndtere stressproblematikker

• Vi opfordrer alle musikskoler til, at udforme 
stresspolitikker der forebygger stress, og 
som indeholder handleplaner til håndtering, 
hvis en kollega går ned med stress

? Anbefalingerne:
Lærerudvalget (LU)
• Stress er noget vi taler åbent om
• De nødvendige arbejdsredskaber stilles til 

rådighed, så vi ikke får sms’er og arbejdsmail 
ind på computeren og telefonen derhjemme

• At vi får en bedre adskillelse af arbejdstid 
og fritid, så vi mindsker risikoen for stress

Arbejdsudvalg



Som MIX abonnent får du:
Frit valg af fire 4 nye bøger 

målrettet musikskolen 

   Adgang for hele musikskolen til 
digital sangbank  

Altid 50 % på lagerførte bøger

Mulighed for 50 % i mængderabat 
på  udvalgte nye titler

(kun ét eksemplar af hver bog)

dansksang.dk
admin@dansksang.dk
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Videndeling

Amazing Slow Downer (ASD)

Udvikler: Roni Music
Pris: Kr. 129,-

Android: https://bit.ly/2MyqSXB

IOS: https://apple.co/32yCTBO

ASD’s primære funktion er at kunne ændre toneart og 
hastighed på musik. Musikken kan enten være en mp3. 
Musikken kan også hentes direkte fra Spotify (kræver 
Spotify Premium). Kombineret med Spotify er ASD et 
fantastisk værktøj, fordi al musik er til rådighed.

ASD bruger jeg hver eneste dag til næsten al min 
undervisning. Begynder-baseleven, der ikke helt kan spille 
basgangen til f.eks. Billie Jean, kan få succesoplevelse 
ved at ASD kan sænke hastigheden. Guitaristen kan 
spille med på hans yndlingssolo eller riff, der ellers 
normalt vil være for hurtig. Sammenspilsholdet kan høre 
sangen i den toneart de skal spille den i, hvilket gør det 
nemt for sangere at tune sig ind på tonerne.

Alt i alt et kraftfuldt værktøj til alt hvor der med fordel 
kan bruges musik til akkompagnement.

DM1 – The Drum Machine

Udvikler: Fingerlab
Pris: Kr. 45,-

Chordbot

Udvikler: Contrasonic AB

En utrolig brugervenlig trommemaskine. Nemt og hurtigt 
at programmere nye beats. Perfekt til soloundervisningen, 
hvor der mangler puls. Man har fuld kontrol over de 
enkelte dele i trommesættet og markerer nemt og 
hurtigt via felter (delt op i 16-dele), hvor slagene skal 
ligge. Perfekt til at øve grooves, hvor nogle specifikke 
underdelinger skal rammes.

IOS: https://apple.co/2W19ePm

Sæt nemt og hurtigt en akkordprogression op. Indsæt 
akkorder og reguler længden af dem, vælg genre/stil og 
spil. Perfekt til eleven, der skal øve soloer eller lignende.

iOS Pris: Kr. 45,-
https://apple.co/2MyEORl   
     
Android: Kr. 28,-
https://bit.ly/2BrDQQo

MUSIKSKOLEN
IT-FIX i 

Jakob Riis er bas-, guitar- og 
sammenspilsunderviser på Odense 
og Svendborg Musikskole.
Basunderviser på MGK Fyn, 
uddannet på SDMK (Odense) samt 
Musicians Institute (Los Angeles). ■ Jakob Riis



Søg jobbet på genitor.dk

Leder til Roskilde Musiske Skole
Tør du drømme stort – med begge ben på jorden?

Alle borgere i Roskilde Kommune skal møde musikken og have mulighed for at skabe musik i deres hver-
dagsliv. Musikken skal være en uundværlig og bærende del af livet i Roskilde. Det er Roskilde Kommunes 
vision i Musikbystrategien, og Roskilde Musiske Skole er en væsentlig del af denne strategi.

Som ny leder bliver en af dine vigtigste opgaver at være med til at udleve visionerne i Musikbystrategien.

Da Roskilde Musiske Skole er en kombineret musik- og billedskole, forventer vi, at du kan favne begge 
kunstneriske områder ved både at være musisk velfunderet og have interesse og føling med billedkunst.

Baseret på din ledelseserfaring på det kulturelle område er det forventningen, at du bruger dit strategiske 
overblik samt dine stærke samarbejds- og relationsevner til at skabe, vedligeholde og udvikle relationer 
mellem interessenter, bevillingsgivere og forvaltning.

Vi ser derudover gerne, at du har kendskab til musikskoler, og at du benytter dette kendskab såvel som din 
pædagogiske indsigt til at videreudvikle og understøtte skolens faglighed.

Læs mere om Roskilde Musiske Skole og stillingen i job- og personprofi len, som du fi nder på Genitors hjemme-
side www.genitor.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kultur- og Idræts-
chef Poul Knopp Damkjær på telefon 51 15 19 80, eller chefkonsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck på telefon 
3148 4740.

Ansøgning
Du søger stillingen på www.genitor.dk under fanen ”Rekruttering/Ledige stillinger”.

Der indhentes børne- og straffeattest ifm. ansættelsen.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. december 2019.
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Improvisation handler om at have nogle 
værktøjer på plads, før der for alvor kan tales 
om at lege frit med kreative idéer. I denne 
udgivelse arbejdes der med syv konkrete 
idéer, som eleven kan bruge til at udvide 
sit solospil med. For hver ny idé er der en 
kort beskrivelse. Der er instruktionsvideoer 
og backing tracks til alle øvelse. Udgivelsen 
findes til alle transponerende instrumenter og 
dækker således C, Bb, Eb og basinstrumenter. 
Bogens målgruppe er musiklærere, talentele-
ver, MGK-elever m.fl. 

Forfatter: Thomas Andersen 

Pris: Kr. 249,-

Forlag: Stepnote Publishing

https://bit.ly/2lPurhx

IMPROVISATIONSIDÉER

MIN MUSIK LEKTIEBOG 2

NYA TEMA TANGENT

Er opfølgeren på Min Musik Lektiebog 1
En musiklektiebog til alle klaver-, fløjte-, 
guitar- og violinelever.
I det hele taget alle der bruger G og F nøgle 
i undervisningen. 

Den lille nodemand er igen med på hver side, 
fuld af sjov og spilopper og hver tegning re-
laterer til opgaven nedenunder. Opgaverne er 
blevet lidt mere udfordrende for eleverne end 
i Lektiebog 1. Bl.a introduceres her bindebuer, 
6/8 taktart, sekstendedels noder m.m. Bagerst 

i bogen er der lavet en liste over musikudtryk. 
Egner sig til elever både på begynder niveau 
og elever der spiller på deres 2, 3 eller 4 år.  
Aldersgruppe: fra 8-15 år. 

Forfatter: Anette Præst Nielsen 

Pris: Kr. 55,-

Forlag: Music Work Out

https://bit.ly/2NhiM4L

En ny udgave fra 2019 af den populære 
samling med klaverstykker arrangeret af Åse 
Söderqvist-Spering. Tema tangent indehol-
der 38 melodier i flere forskellige stilarter og 
sværhedsgrader.

Forfatter: Åsa Söderquist-Sperling
Illustration: Mette Hornung

Pris: Kr. 269,-

Forlag: Gehrmanns Musikförlag AB,  
Stockholm 

https://bit.ly/2mYyrfv

Udgivelser
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DMpF sætter fokus på udvalgte emner af  
betydning for medlemmernes arbejdsliv.

LØN & VILKÅRLØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent

Som musikskolelærer, -leder eller -mellemleder har man 
ret til 2 omsorgsdage, dvs. fravær med løn, pr. barn pr. 
år til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Da-
gene afholdes med henblik på omsorg for barnet. Der er 
2 omsorgsdage pr. barn pr. år, uanset antallet af ansæt-
telser i løbet af året, og uanset hvornår man blive ansat 
i løbet af året. Er man ansat på flere musikskoler, eller 
skifter man job i løbet af året, er der således kun ret til 2 
dage i alt – ikke til 2 dage pr. skole.

Hvem kan holde omsorgsdage?
Retten omfatter biologiske forældre, registrerede med-
mødre, adoptivforældre og indehavere af forældremyn-
digheden. Hver af barnets to forældre har ret til 2 dage 
uafhængigt af hinanden, når barnet har ophold hos den 
ansatte. 

Hvordan planlægges omsorgsdage?
Det er som udgangspunkt den ansatte, som planlæg-
ger, hvornår omsorgsdagene finder sted, og den ansatte 
varsler omsorgsdagene tidligst muligt overfor sin ar-
bejdsgiver. Ved afvikling af en omsorgsdag tages tillige 
hensyn til forholdene på arbejdspladsen. Når barnet er 
sygt, indgår en afvejning af hensynet til tjenesten over 
for barnets alder, sygdommens karakter osv. Man skal i 
alle tilfælde være opmærksom på, at medarbejderen skal 
have mulighed for at holde sine omsorgsdage.

Hvordan afholdes omsorgsdage?
Omsorgsdage kan holdes i hele og halve dage. 

Konduite er nøgleordet!
Med de mange, ofte parallelle, deltidsansættelser ud-
fordres musikskoleområdet i særlig grad af netop dette 

regelsæt, idet der ikke nærmere er fastsat regler for, 
hvordan omsorgsdage beregnes ud over, at de afholdes 
i hele eller halve dage. DMpF har en klar holdning til sa-
gen, som vi i øvrigt i høj grad oplever, at musikskolernes 
ansatte deler og efterlever: Der må udvises konduite og 
rimelighed fra begge sider. På den ene side har man selve 
formålet med omsorgsdagene: At medarbejderen kan 
yde sine børn omsorg – et hensyn, som kan veje endnu 
tungere, når barnet er sygt, og barnets 1. og 2. sygedag 
ikke rækker. På den anden side står skolernes legitime 
behov for en rimelig mængde og placering af omsorgs-
dage i forhold til ansættelsen. 

Hvad sker der, hvis man ikke holder sine omsorgsdage?
Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets
udløb, ligesom de ikke udbetales ved fratrædelse.
Det er derfor vigtigt at huske at afholde dagene, så
de ikke fortabes.
Omsorgsdage kan dog overføres til det efterfølgende 
kalenderår fra det år, hvor barnet er født/modtaget. Ikke 
afholdte omsorgsdage kan ligeledes overføres, hvis den 
ansatte ikke har haft mulighed for at afholde omsorgs-
dage pga. fravær i forbindelse med fødsel eller adoption 
efter Aftale om fravær af familiemæssige årsager, kap. 3, 
4 eller 5. De overføres da til det år, hvor orloven slutter, 
og retten til overførsel gælder også søskende til det barn, 
som orloven gjaldt. 
Man er som altid velkommen til at kontakte DMpF’s 
sekretariat for vejledning. ■

Læs mere i afsnittet om omsorgsdage i aftale om fravær 
af familiemæssige årsager.

https://bit.ly/2KbGOgD

Husk dine omsorgsdage inden nytår 
– ellers er de væk!



Dine instrumenter 
er din passion, 
vores er at beskytte 
dem.
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KONSERVATORIESTUDERENDE!
Husk at melde dig ind i DMpF  
– det er godt, og det er gratis:  
https://bit.ly/2ywrUMk

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

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

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

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

www.brookfield.dk/dmpf/
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