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LEDER

Mangelfuld
bekendtgørelse
om musikskoler

Ole Helby

intentioner, der lægges for dagen. Det er nødvendigt at
blive mere konkret i forhold til kommunernes forpligtelse til at drive en musikskole. Desuden er der behov for
at få beskrevet kommunernes opgave med at brede
musikskoletilbuddet ud, så det bliver tilgængeligt for
alle børn uanset hvilken social baggrund, de har.

Musikskolernes virksomhed er hovedsageligt reguleret
af bekendtgørelsen af lov om musik (Musikloven) og
bekendtgørelsen om musikskoler. Grundlæggende
fremgår det, at alle danske kommuner er forpligtet til at
drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Musikskolernes refusionsordning udgør en anden
central bestemmelse i musikloven. Bekendtgørelsen om
musikskoler beskriver herudover i brede og relativt uforpligtende vendinger musikskolernes opgaver, formål og
samarbejdsrelationer mv.

Danmarks hovedstad har landets
relativt mindste musikskole.

Musiklovens bestemmelser har i udgangspunktet haft en
positiv betydning for musikskolernes udvikling. Desværre
har skiftende regeringer undladt at følge op på lovgivningen. Resultatet er, at musikskolernes refusionsordning
gradvist er blevet udhulet. Vi må også konstatere, at forpligtelsen til at drive musikskoler ikke er blevet fulgt op
af krav til rammerne for driften af skolerne. Den manglende opfølgning har efterhånden sat sig sine tydelige
spor i en række kommuner, hvor musikskoletilbuddet
står meget svagt. Bekendtgørelsen om musikskoler har
ikke fået den betydning, man kunne ønske sig. Hertil er
bestemmelserne for mangelfulde og ukonkrete.

København Kommunes Musikskole er et eksempel på,
hvor galt det kan gå, når lovgivningen er lidt for løs i
kanten. Danmarks hovedstad har landets relativt mindste musikskole. Et tilskud på kun 77 kr. årligt pr. 0-24årig betyder, at Københavns Kommune reelt ikke har et
musikskoletilbud til alle byens børn. I forhold til den
samlede målgruppe af 0-24-årige er dækningen således
helt nede på 0,87 %. (sæson 2016-2017). Hermed lever Københavns Kommune langt fra op til de landspolitiske intentioner om, at børn skal have mulighed for at
lære at spille i en kommunal musikskole eller en selvejende musikskole med kommunalt tilskud.

Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier giver udtryk for et sympatisk ønske om, at musikskolerne
skal nå bredere ud blandt børnene i kommunerne. I
den forbindelse vil det give god mening at revidere det
lovgrundlag, der beskriver rammerne for musikskolernes virksomhed, så bekendtgørelsen for musikskoler i
højere grad kommer til at understøtte de politiske

Mon ikke de fleste kan se, at det er forkert, når lovgivningen er indrettet på en måde, som gør det muligt for
landets hovedstad at ”gå under radaren” med et så
utilstrækkeligt musikskoletilbud til kommunens børn
uden nogen form for konsekvenser ud over at forsømme børnenes mulighed for at lære at spille i musikskolen. ■
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SAMSKABELSE

BØRN BLÆSER
sig til øget trivsel

Eleverne i 3. A på Byskolen i Nakskov har været med i et trivselsprojekt, hvor musik var
omdrejningspunktet. Det musikalske fællesskab viste sig at være et redskab til inklusion og
integration, fordi det medførte øget fællesskab og øget koncentration både i og udenfor
musiklokalet. Derudover har projektet været sjovt og skabt stor glæde blandt børnene.

Af Christina Al-Aani

4

Det var Landsorganisationen Musik & Ungdom,
der sammen med Lolland Musikskole og folkeskolen Byskolen iværksatte projektet. Projektet
blev afviklet gennem et år med undervisning en
gang om ugen, og det tog noget tid, inden det
fandt sin form og rutine. Der var ikke tale om
musikundervisning i traditionel musikskoleforstand. Børnene blev undervist i små grupper på
saxofon, klarinet, trompet og trækbasun, og
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som afslutning på hver lektion spillede alle børnene helt fra start sammen i et stort orkester.
Undervisningen var tilrettelagt sådan, at børnene rent faktisk kunne spille i et orkester helt fra
start, fordi de ikke skulle kunne noder eller have
andre forudsætninger. Lidt øvelse skulle der dog
til, før det lød af musik. Til gengæld var glæden
så meget større, da det rent faktisk begyndte at
lyde som et orkester. ”Vi oplever, at børn vokser,

Udover at børnene lærer instrumenter og
musik at kende, så lærer de at tage hensyn
til hinanden og at koncentrere sig
når de finder ud af, at de faktisk har evner indenfor musik”, oplevede Sara Steengaard, som var
den ene musiklærer. Den anden lærer, Jørgen Pedersen, begyndte nogle måneder inde i projektet
at komme to gange om ugen, da klasselæreren
Pia Christoffersen konverterede nogle matematiktimer til musikundervisning, og så begynde effekterne for alvor at vise sig. Pia kunne fortælle: ”Vi
oplever, at eleverne i timerne efter musikundervisningen er meget mere fokuserede og koncentrerede end tidligere, og så ser vi, at de har lært
at være meget påpasselige med instrumenterne
og dermed også med hinanden”. Pia blev mere
og mere opmærksom på projektet, der ellers kun
lå i musiktimerne, fordi børnene hele tiden spurgte: ”hvornår bliver det mandag igen?”.

Midt i projektet omkring jul begyndte eleverne at måtte få instrumenterne
med hjem, så de kunne øve sig. Hele
flokken af børn havde både en skoletaske på ryggen og en stor instrumenttaske på maven på deres vej til skole
og på gangene. Det var dermed et fælles projekt for dem at passe på ikke at
bumle sammen, samt at få placeret
alle instrumenterne sikkert i klasseværelset. Forældrene gik i gang med et
større koordineringsarbejde, så de kunne hjælpe hinanden med transport af
instrumenterne. Så; præcist som tiltænkt, har musikundervisningen en
række sideeffekter. Udover at børnene
lærer instrumenter og musik at kende,
så lærer de at tage hensyn til hinanden
og at koncentrere sig i en grad, så det
får indflydelse på deres koncentrationsevne i de øvrige fag. Det kan endda skabe øget sammenhold blandt
forældrene.
Karina Fredensborg, der er leder af
Lolland Musikskole, glæder sig over de
positive effekter og fremhæver, at det
er afgørende med en lang projektperiode på mindst et år, hvis man skal skabe resultater af denne art. Karina kan
også fortælle, at to af børnene fra 3. A
efter projektets afslutning er blevet
meldt ind i musikskolen og modtager
saxofonundervisning en gang om
ugen. Byskolens ledelse fremhæver efter projektets afslutning, at det koster
ekstra ressourcer for en skole at deltage i et projekt som dette. Afdelingsleder Betina Siegvardsen siger: ”Jeg er
glad for, at vi, trods en vanskelig start,
valgte at holde fast, fordi det har en
positiv afsmittende effekt på eleverne”. En af projektets konklusioner lyder 8
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FAKTA
da også, at et vellykket samarbejde kræver, at parterne kan og vil deltage i refleksion, udvikling og samskabelse. Det
er ikke nok at samarbejde om koordinering, der skal indgås et decideret partnerskab, hvor grænser for både professioner og institutioner overskrides, hvilket selvfølgelig er tidskrævende.
Fra start var det meningen, at projektet skulle munde ud i en koncert,
hvor Byskolens orkester skulle spille
sammen med professionelle musikere
fra Ensemble Storstrøm. Ensemblet var
derfor på besøg tre gange i undervisningstiden. ”Det gik super godt, man
kunne se på elevernes øjne, hvor godt
det var at lytte til og spille med de dygtige musikere, det var virkelig fedt at
se”, sagde Sara efterfølgende. Ensemble Storstrøm udgjorde således

6
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Forløb: August 2018 til juni 2019
Projektet fik støtte fra Statens Kunstfond, Lolland Kommune og MTHP Fond
Se mere om projektet her: https://musik-ungdom.dk/trivsel-via-musik-paa-skoleskemaet/

rollemodeller for, hvad samarbejde, disciplin, nysgerrighed, passion og klassiske værker kan føre med sig i en sammenhæng som denne. Eleverne fik oplevelser af det smukke samspil, som
ensemblet mestrer, og de fik mulighed
for på tæt hold at lytte sig ind på de
enkelte instrumenter. Til den afsluttende koncert var der adskillige både
børn, forældre og lærere der måtte
knibe en tåre over det smukke resultat
og den stolthed, der lyste ud af børnene på scenen.
Karina fortæller: ”Jeg er som musikskoleleder meget taknemmelig for, at
Musik & Ungdom henvendte sig til

Lolland Musikskole og gav os mulighed for at lave dette fælles trivselsprojekt. Projektet har gjort en markant
forskel for en stor gruppe børn, som
måske ikke ville have haft mulighed for
at møde Musikskolen og blæseinstrumenterne. Samarbejdet har åbnet
døre, givet ny viden og inspireret både
indenfor og udenfor vores rammer, og
vi siger helt sikkert ja en anden
gang!”. I efteråret 2019 fortsætter Lolland Musikskole og Musik & Ungdom
samarbejdet i et lignende projekt på en
ny skole i Maribo, hvor der ligeledes
skabes plads til alle børn uanset baggrund og musikalske færdigheder. ■

MIX Abonnement

dansksang.dk/mix

Som MIX abonnent får du:
Frit valg af 4 bøger målrettet musikskolen
Adgang for hele musikskolen til
digital sangbank
Altid 50 % på lagerførte bøger
(kun ét eksemplar af hver bog)

Mulighed for 50 % i mængderabat
på udvalgte nye titler

LÆS MERE:
dansksang.dk/mixinfo

Gratis
nyhedsb
3-4 gan rev
ge årlig
dansksa
ng.dk/n t
yheder

dansksang.dk
admin@dansksang.dk
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Tlf. 5070 2667

UNGE STEMMER 2020
NYE FORMATER

DEN JYSKE SANGSKOLE
I HERNING
13.-15. MARTS 2020
TRE DAGE MED FAGLIG DIALOG, PRAKSIS, TEORI
OG SPARRING OM SANG MED BØRN OG UNGE

UNDERVISERE:
CHARLOTTE ROWAN (UK)
SANNA VALVANNE (FIN)
ASTRID VANG-PEDERSEN
CILLE BUCH
ULLA MUNCH
ANNE-KARI FERENCZI
JULIE KOLD VILDSTRUP
ANDREA KRÜGER HOLM
STØTTET AF:
AUGUSTINUS FONDEN - WILLIAM DEMANT FONDEN HERNING KOMMUNE - TOYOTA-FONDEN

PROGRAM OG TILMELDING:
WWW.DENJYSKESANGSKOLE.DK/UNGE-STEMMER
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SAMMENSPIL

Black & White
- klaverorkester
i musikskolen

Det er et faktum, at de fleste musikskoler har rigtig mange klaverelever,
og at der ikke er plads til ret mange af dem i de traditionelle bands og
orkestre. Derfor startede musikskolelærerne Vibeke Jarnum og Ellen Tang
i 2010 klaverorkesteret Black & White.

Af Ellen Tang

Af Vibeke Jarnum

For os er det utrolig vigtigt, at alle klaverelever,
som har spillet et års tid, får et reelt tilbud om
sammenspil. På musikskolen, hvor vi arbejder,
lægges der stor vægt på, at alle elever får mulighed for at udvikle deres musikalitet på hold med
f.eks. hørelære, kor eller sammenspil. Da der
ikke var sammenspilskonstellationer nok til at
rumme alle vores klaverelever, startede vi i 2010
klaverorkesteret Black & White. Derfor har vi nu
fået rigtig gode erfaringer med klaversammenspillet. Vi oplever, at mange elever er med i flere
år og efterhånden får det sammenhold, som er
et af vores mål. I sammenspillet lærer eleverne
mange vigtige ting om musik, som det kan være
svært at lære, hvis man altid kun spiller solo,
f.eks.:
• At lytte til andre, samtidig med at man selv
spiller
• At opøve sin formsans
• At det er helheden, der tæller, og at musikken fortsætter, selvom man selv laver en
”fejl”
• At alles bidrag er vigtigt – sammenspil ville fx
blive meget kedeligt, hvis alle spillede samme
melodi.

Vi får mulighed for et tættere sam
arbejde, hvilket har været meget
givende for vores kollegiale forhold
Som lærere får vi mulighed for et tættere samarbejde omkring det fælles projekt, som orkesteret
er, hvilket har været meget givende for vores
kollegiale forhold. Vi får også glæden ved at
være sammen med flere klaverelever på en gang
og mulighed for at lære flere sider af eleverne at
kende, end vi fx gør i soloundervisningen.

Undervisningsrammer
Rent praktisk er vi to klaverlærere, der hver især
har fået indlagt 60 minutter til klaversammenspil
om ugen i vores undervisningsskema. Vi har to
undervisningslokaler med i alt 15 digitalklaverer
med mulighed for at bruge hovedtelefoner. I det
ene undervisningslokale har vi adgang til et
Smart Board, PC og iPad og med rigtig god
plads på gulvet så eleverne også kan lave SSB
aktiviteter.
8
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Strukturen på Black and White
Der deltager ca. 30 klaverelever i Black & White. Vi deler dem
ind i hold efter alder. Aldersspredningen er typisk fra 2. klasse
op til 8.-9. klasse. Det er vores erfaring, at det sociale fungerer bedst, hvis der kun er et par års aldersforskel på eleverne.
At det individuelle niveau så kan være meget forskelligt, forsøger vi at tilgodese ved at vælge og lave arrangementer,
hvor stemmerne har forskellige sværhedsgrader. Op til koncerterne samler vi så alle hold til fællesøvning. Vi laver

FAKTA OM SAMMENSPIL
• Lærer at lytte til andre, samtidig med at man selv spiller
• Opøver sin formsans
• Forstår at det er helheden, der tæller, og at musikken fortsætter, selvom man selv laver en ”fejl”
• Forstår alles bidrag er vigtigt – sammenspil ville fx blive meget kedeligt hvis alle spillede samme melodi

10
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øveplan/koncertplan til elever og forældre hvert halve år, så
den enkelte ved, hvornår han eller hun skal deltage. Da vi synes, hver elev skal have sit eget klaver, når vi øver, laver vi et
skema, så de enkelte hold kun møder frem ca. hver anden
uge. Til koncerterne er der dog ofte 2 elever, der spiller på
samme klaver. På den måde skal vi ikke have helt så mange
klaverer med til koncerten. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er et stort slæbearbejde, når vi skal afsted. Vi
har tasker til 10 klaverer, som typisk er det antal, vi har med
ad gangen. Som en del af det at være orkester forsøger vi at
inddrage eleverne i pakning og opstilling af klavererne.

Det sociale er en vigtig forudsætning
En lektion starter som regel med, at alle elever er sammen og
træner forskelligt fx hørelære og teori. Her bruger vi ofte Smart
Board til node-, rytme- og lytteopgaver. Vi synes, at dette er en
vigtig del af arbejdet med klaverorkestret. Målet med disse fællesopgaver er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende, da
de fleste ikke kender hinanden på forhånd. I det hele taget er

vi meget bevidste om at udvikle det sociale i orkesteret. Klaverelever lever ofte et ret “ensomt” musikliv, og vi tror, at de har
godt af et forum, hvor de kan mødes med ligesindede og få
venner, som deler deres interesse. Vi forsøger at motivere til
samarbejde under løsningen af opgaverne. Og så er det naturligvis godt at forbedre sine kundskaber mht. rytmer, noder og
teori selvom det bliver begrænset af, at vi ikke har så meget tid
til rådighed. Vi starter timen med teori og hørelære, og deler
os derefter op i to undervisningslokaler, og da vi har hovedtelefoner til klavererne, er der mulighed for at øve stemmerne enkeltvis. Til sidst øver vi stykkerne sammen i deres helhed som
alle andre orkestre. Vi benytter os ofte af de forskellige klangmuligheder, der er i de elektriske instrumenters lyde, fx strygerlyde i nogle stemmer osv. Op til koncerterne bruger vi det meste af undervisningstiden på fælles øvning, hvor alle spiller
sammen. Eleverne tager også deres orkesterstemmer med til
deres klaverlærer og øver i forskellig grad på forhånd.

Musikken i Black and White
Repertoiret er meget bredt. Lige fra klassisk over Disneyhits
til pop og filmmusik. Vi ønsker, at eleverne stifter bekendtskab med klassiske orkesterværker, så vi lytter til orkesterindspilninger af de værker, vi spiller uddrag af, og det er
derfor en væsentlig del af repertoiret. Vi har fået komponeret to værker specielt til Black & White. Det ene er stykke
hedder ”Black & White” og er skrevet af cellist og komponist Asger Buur og det andet hedder ”Bolde i luften” af
komponisten Jesper Hendze.

Forskellige tilgange til arrangement af musikken
Vi anvender forskellige metoder, når vi lave arrangementerne til orkesteret:
Nogle arrangementer laver vi selv helt fra bunden ud fra
en melodi, som vi arrangerer i stemmer i et partitur, andre
arrangementer tager udgangspunkt i et firhændigt klaverstykke, hvor vi deler Primo og Secondo op i flere stemmer,

BLÅ BOG
Ellen Tang
• Statsprøvet musikpædagog og diplomeksamen fra
Det fynske Musikkonservatorium
• Underviser i klaver (solo, basishold, sammenspil)
• Akkompagnatør/korrepetition
• Ansat på Odense Musikskole siden 1989
Vibeke Jarnum
• Statsprøvet musikpædagog og diplomeksamen fra
Vestjysk Musikkonservatorium
• Underviser i klaver (solo, basishold, sammenspil, MGK)
• Akkompagnatør
• Ansat på Odense Musikskole siden 1995

eller det kan være et becifringsnummer, som vi så arrangerer
ad hoc med akkorder, melodi osv. uden at skrive stemmerne
ind i et nodeprogram.
Derudover har vi en uvurderlig kilde i musikskolelærer,
komponist og arrangør Christian Bennedsens fremragende
arrangementer for tangentorkester.

Aktiviteter med Black and White
Vi deltager i musikskolens egne koncerter og arrangementer. Derudover har vi haft en hel ”øvedag” i weekenden på
musikskolen. Her er der tid til at finpudse numrene og styrke det sociale samvær. Vi har deltaget flere gange i Musikskolernes dag i Tivoli. I 2019 åbnede vi fx koncerterne på
Plænen. Vi har også været på besøg hos den Kreative Skole i
Fredericia, hvor vi spillede og hyggede os sammen med deres klaverelever. ■
Find den elektroniske udgave af artiklen her:
https://bit.ly/2M4tN9B
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HOLDUNDERVISNING

Er du til solo- eller
holdundervisning?
Som mange andre fritidstilbud oplever musikskolerne, at børne- og ungekulturen forandrer sig
mere og med større hastighed end tidligere. Derfor eksperimenterer musikskolerne med nye
undervisningsformer, metoder og undervisningsmaterialer for bedre at kunne ramme målgruppen.

Af Anne Fontenay

Af regionsreporter
Marie Hansen

I musikskolerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte har der har over de seneste
år været en stigende interesse for holdundervisning. Derfor etablerede de i fællesskab et efteruddannelseskursus i holdundervisning til deres lærere. De fire musikskoler indgår allerede i et samarbejde, kaldet 4-K. Fra hver musikskole deltog fire
lærere i holdundervisningskurset. I fællesskab
med den engelske klarinettist, lærer, komponist
og forfatter Paul Harris skulle vi kursister nu udforske holdundervisningens helt særlige univers.

For os er solo- og holdundervisning
ikke et enten-eller. Det er et både-og
Musikskoler og holdundervisning
På musikskolerne i 4-K-samarbejdet eksperimenteres der med holdundervisning på mange måder, bl.a. med klasseundervisning, små hold på 3
elever og klaverlaboratorier, men musikskolelærernes konservatorieuddannelser har ikke eller
kun i begrænset omfang klædt dem på til at
håndtere holdundervisning. Vi underviser selv
hold og ville derfor gerne klædes bedre på til
disse opgaver.
For at høre mere om, hvorfor musikskolerne i
4-K -samarbejdet har valgt at udbyde et kursus i
holdundervisning, spurgte vi leder af Rudersdal
Musikskole, Henrik Lilleholdt Smidt:

12
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”Som de fleste andre steder i landet er vi i 4-K
optaget af at ramme flere elever og nå ud til en
bredere gruppe børn og unge. Vi mener, at én af
måderne til at opnå dette er at udvikle nye undervisningsformater. Undervisning af flere elever
på mindre hold er en af dem.
Det vil være muligt at få flere elever i gang, og
denne form for undervisning kan tiltale nye målgrupper, som gerne vil gå til musik sammen med
andre. Jeg oplever, at flere lærere er nysgerrige i
forhold til, hvad instrumentalundervisning på
mindre hold kan. Det kræver andre kompetencer
end soloundervisningen. Disse kompetencer vil vi
som ledere gerne understøtte en udvikling af.
Samtidig er kurset et skridt i retning af at udvikle
vores egne efteruddannelsesforløb i 4K-regi. Vi
ønsker, at lærerne møder hinanden på tværs af
musikskolerne, da der er megen viden at hente i
erfaringsudveksling og kendskab til hinandens
tilgange til undervisning”, siger musikskoleleder
Henrik Lilleholdt Smidt

Hvad er holdundervisning
helt præcist?
Det viste sig hurtigt, at vi kursusdeltagere havde
helt forskellige opfattelser af, hvad holdundervisning er. Vi måtte derfor i fællesskab begynde med
at få afklaret, hvad vi forstod ved begrebet “holdundervisning”. Dette var nødvendigt for ikke at
tale forbi hinanden. Vi blev enige om, at holdundervisning fx ikke var sammenspil, da sammenspil
ofte er et supplement til soloundervisningen. Vi 8

BLÅ BOG
Marie Hansen f. 1981
• Uddannet accordeonist ved Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium
i 2008.
• Ansat ved Rudersdal og Høje
Taastrup Musikskoler, samt timelærer i accordeon-pædagogik på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
• Forfatter af Min Accordeonskole
www.minaccordeonskole.dk
• Medstifter af Nodeboxen.dk på
facebook.

BLÅ BOG
Anne Fontenay f. 1972
• Uddannet klassisk fløjtenist ved
Nordjysk Musikkonservatorium i
2000.
• Diplomeksamen I formidling af
kunst og kultur for børn og unge
fra University College Sjælland
2016.
• Ansat ved Rudersdal Musikskole.
• Forfatter af Min Fløjtebog
www.minfløjtebog.dk
• Medstifter af Nodeboxen.dk
(IT-FIX på facebook.
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HOLDUNDERVISNING:
Good group teaching can be very beneficial to pupils if the teacher
makes the most of the group situation - rather than teaching each individual as an individual within the
group!
Group members are continually
asked to explain what they’re doing
leading to peer teaching which is
very powerful. They can share their
understandings and concerns in a
very open and positive way.
- Paul Harris

valgte også at holde os fra storholdsundervisning (fx hele skoleklasser), da vi
musikskolelærere, som deltog i kurset,
oftest står med hold på 3-8 elever ad
gangen. Desuden var kursustiden begrænset, og det ville derfor blive for
bredt at skulle nå at dække hele dette
store emne. Holdundervisning, for dette kursus, blev derfor defineret som:
Undervisning af flere elever på én gang
og ikke store hold i folkeskolen, herunder ikke undervisning af hele klasser.

Simultaneous Learning
Kurset var opbygget således, at
Paul Harris var tilstede og holdt
oplæg hver anden gang. Den
efterfølgende gang drøftede
vi kursusdeltagere oplægget
fra hans hånd. Harris hjertebarn er det, han kalder ”Simultaneous Learning”, og
det gennemsyrer også hans
egen undervisning. Han har
mange gode og forskellige
bud på, hvordan man med
sine elever gennemgår elevernes stykker og samtidig
får dækket teori, hørelære, teknik og meget

14
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andet. På kurset talte han blandt andet
om, hvordan han havde udviklet et
“boblekort” billede. Det er et kort,
som læreren selv kan bruge i forbindelse med selve undervisningen. Dette
“boblekort” var ikke oversat til dansk
da kurset startede, men i løbet af ganske få dage havde han en dansk oversættelse klar, som man kan downloade
fra hans hjemmeside.

Boblekort til hjemmeøvning
Paul Harris har også udviklet et ”boblekort” til elevens lektier. Dette kort
træder i stedet for en traditionel lektiebog, hvor læreren skriver, hvad eleverne skal øve på til næste gang. Boblekortet indeholder et stort antal bobler,
hvor hver boble definerer et emne. Det
kan være kropsholdning, rytmer eller
improvisation. På et “boblekort” kan
man gennemgå et stykke musik, hvor
man i midten skriver hvilket stykke
man arbejder med. Ud fra den boble

arbejder man videre med de forskellige
bobler på arket. I timen taler man om
emnet og eleven kan så arbejde videre
med det hjemme. På denne måde er
eleverne med til at bestemme, hvordan vi skal arbejde med det pågældende stykke.

Holdundervisning,
hvordan og hvornår?
Et af Harris konkrete forslag til holdundervisning var at udnytte elevernes
stærke sider. Udnyt at en elev er stærk
på det auditive område, til at være
frontløber her. Udnyt hvis en elev er en
stærk nodelæser. Lad elever forklare
ting for hinanden. For det første er alle
involveret hele tiden, i stedet for at blive sat på pause. For det andet kan eleverne nogle gange bedre forklare hinanden nye ting. Ud over konkrete forslag til, hvordan man griber holdundervisningen an, kom vi også ind på
mere overordnede tanker: Er holdundervisning godt? Hvad er det optimale
antal af elever i holdundervisningen?
Pauls personlige mening var at hold
med 3 elever fungerer bedst. 2 er for
tæt på soloundervisning og 4 bliver for
mange. Hvis eleverne udelukkende
modtager holdundervisning, hvor
langt i deres udvikling kan man så
udelukkende undervise på hold?
Hvis man laver klasseundervisning og en stor andel af eleverne tilvælger at spille i musikskolen bagefter, har musikskolen så
økonomi til at alle kan få en
plads?

Modige lærere underviste
foran os andre
Det udviklede sig hurtigt sådan, at vi fik lyst til at kigge på
mere konkrete eksempler på
holdundervisning. Derfor havde vi to
kursusgange, hvor modige musikskolelærere underviste hold foran os andre.
Og netop dette var vildt inspirerende.
Hvor tit har man mulighed for at se

sine kollegaer undervise? Alt det, der
er så svært at sætte ord på, er meget
nemmere at se og forstå i en livesituation. Alle de små tips og tricks, som erfarne lærere har ærmerne fulde af:
kropssproget, et blik, en frase. Edith
Code og Shannon Ann Hawes, violinlærere fra Gladsaxe Musikskole, viste,
hvordan de arbejder med deres strygerhold. Alle elever havde et ansvar.
Hver elev valgte et stykke, som de skulle spille. Eleven, som havde valgt, fik
ansvaret for en specifik opgave, f.eks.
at bestemme hvor i stykket, der skulle
indsættes en cæsur, samt få alle til at
udføre det - samtidigt. Til undervisningen brugte de appen Decide Now. Et
lykkehjul, hvor man kan notere de emner, man vil arbejde med i timen. Hver
elev får lov at dreje på hjulet. Hvis emnet lytte kommer frem, kommer eleverne selv med input til, hvordan de
kan arbejde med at lytte. Det giver eleverne en stor medbestemmelse og et
ansvar, og det var tydeligt at eleverne
voksede af det. Denne ene demonstrationstime har inspireret os selv til at
starte et accordeon/fløjtesamarbejde,
hvor vi vil prøve at lave sammenspil på
forskellige niveauer. Vi har også fået
nye ideer til, hvordan vi kan motivere
elevernes hjemmeøvning ved at bruge
appen Decide Now.

Er engelsk musikskoleunder
visning brugbar i Danmark?
Paul Harris viste os også forskellige videofilm med undervisningssituationer
produceret i England. Han præsenterede forskellige små videoklip, hvorefter
vi kursister sammen gennemgik vores

Der er stor mangel på musikpædagogisk forskning her til
lands, og det hæmmer vores
musikpædagogiske udvikling
og innovation

observationer, og hvad vi mente var
god og knap så god undervisning. Det
frembragte en del diskussioner om,
hvor meningsfuldt det var at se på undervisning, som ikke fungerede optimalt, i forhold til at se alle de gode eksempler. En anden diskussion tog afsæt i Pauls Harris egne tanker: Er det
givtigt at se undervisning, som er taget
ud af konteksten, er det retvisende? Vi
fik derfor overtalt Paul Harris til at sætte en undervisningssession op, hvor vi
skulle se ham undervise. Desværre blev
han syg, så vi har stadig denne session
til gode. I løbet af kurset stødte vi på
nogle udfordringer. For eksempel: Forskellen på engelske og danske børn.
Det er altid godt med erfaringer fra
udlandet, det kan inspirere og hjælpe
os til at finde nye retninger. Men de
konkrete problemstillinger, som vi havde, kunne ikke altid løses ad den vej.
For selv om England og Danmark kun
har et bælte af vand imellem sig, så er
der for det første stor forskel på den
autoritet, som læreren har i de to lande. For det andet har vi i Danmark et
musikskolesystem, hvor eleverne hovedsagelig kommer til musikundervisning sent om eftermiddagen, hvor de
måske ikke er så læringsparate som
tidligere på dagen. Paul Harris kom
også med den for mange provokerende udtalelse; at det altid var musiklærerens skyld, hvis eleverne ikke havde
lært det, de skulle. Vi kursister på holdet var dog enige om, at det ikke altid
kun var lærerens skyld. Af gode grunde var disse dilemmaer svære for Paul
Harris at løse for os, da hans tilgang
og store erfaring tager afsæt i engelske skolebørn og engelske vilkår.

Mangel på dansk forskning
hæmmer pædagogikfagets
udvikling og innovation
Der er stor mangel på instrumental og
musikpædagogisk forskning her til
lands, og det hæmmer udvikling og innovation af musikpædagogikken; vi

BOBLEKORT
The right thing is taught at the right
time for the right reasons. Each activity in a lesson leading on sequentially and methodically from the last.
It’s a form of teaching that ensures
every ingredient in the music being
taught is fully understood and
all the various musical aspects (for
example: rhythm, intonation, character, key and technique) are clearly
connected.
- Paul Harris

skal forske meget mere i Danmark. Der
findes ganske vist megen international
forskning, som til en vis grad kan være
gavnlig og interessant, men på samme
måde som på andre områder, f.eks. Pisa
på folkeskoleområdet, hvor man sammenligner skoler på tværs af lande og
kulturer, er der store forskelle, så resultaterne peger i vidt forskellige retninger.
Derfor er vi nødt til at se på, hvad der
fungerer her i landet med de forudsætninger og den kultur, vi har. Børne- og
ungekulturen udvikler sig med rivende
fart i disse år, hvad der yderligere forstærker behovet for dansk forskning: Vi
skal selv være med til at finde løsninger
på udfordringen at udbrede musikken
til så mange børn som muligt og udvikle musikpædagogikken.

Holdundervisning
kan udfordre skemalægning
og fordybelse
Holdundervisning er godt for mange
ting: Børn der lærer sammen med
hjælp og støtte fra hinanden, det sociale aspekt som kan hjælpe med at
fastholde eleverne. Men nogle gange
bliver holdene sammensat for diffust
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og måske mere under hensyntagen til
logistik end noget andet. Undervejs
udvikler børnene sig måske også alt
for forskelligt til, at det er fornuftigt at
holde dem sammen på holdet. Skema
og elevsammensætning kan spænde
ben for at kunne skabe nye og bedre
sammensatte hold. Desuden kan man
savne solotiden med den enkelte elev
og roen og tiden til forberedelse målrettet mod netop denne ene elevs problemstillinger og styrker. For os er det
ikke et spørgsmål om enten-eller, når
vi snakker holdundervisning vs. solo
undervisning. For os er det et både-og.

En nabomusikskolen kan have
en helt anden tradition, som
kan være spændende at opleve

Det ene styrker det andet. Og for os
musikskolelærere handler det altid om
at styrke vores elever på bedste vis.
Som med så mange andre tiltag er det
bedst at fundere dem på et fagligt-pædagogisk fundament og ikke udelukkende som følge af effektiviseringer og
besparelser.

Kursus i holdundervisning
gav netværk og skabte et
pædagogisk tillidsrum
Vi kursister var fra starten enige om, at
vi ville skabe et rum af tillid, hvor vi
kunne diskutere holdundervisningen.
Derfor har vi nu fået etableret et netværk af musikskolelærere på tværs af
musikskolerne i 4K-regi. Selv om det
umiddelbart var svært at finde svar via
den engelske tilgang, har kurset nu resulteret i et meget værdifuldt og givende samarbejde. En nabomusikskole

SIMULTANEOUS
LEARNING
Simultaneous Learning is a positive
and essentially non-judgemental
form of teaching that allows all pupils to progress whatever their learning speed. Rather than reacting to
pupils’ mistakes and misunderstandings, Simultaneous Learning sets up
each activity pro-actively.
- Paul Harris

kan fx have en helt anden tradition,
som kan være spændende at opleve,
og måske kan den ligefrem give god
inspiration til at videreudvikle ens egen
undervisning og ens egen musikskoles
traditioner. ■
Find den elektroniske udgave af
artiklen her: https://bit.ly/2DPArvO

Drømmer
du om et
gymnasieliv
med masser
af musik?
rytMisk

klassisk

kom til vores informationsaften
mandag den 20. januar kl. 19.00
læs mere om de fire studielinjer
på www.sag.dk/mgk

vokallinje

lyd

MGk

Musikalsk Grundkursus
sankt annæ GyMnasiuM

sjælør Boulevard 135 · 2500 valBy
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MUSIKSKOLEN

MUSIKSKOLEN skal
afspejle både det nære
og det visionære

BLÅ BOG
FOTO LASSE SKOV

David Efraim Poulsen
• Uddannet klassisk og rytmisk
guitarist med musikpædagogisk
diplomeksamen fra SDMK i 2000
• Underviser ved Odense Musikskole,
• MGK-FYN og Fyns talentskole

Ny medieredaktør på

MUSIKSKOLEN
DMpF’s medieplatforme skal spille mere sammen, og derfor har vi ansat en medieredaktør.
I januar 2019 fik DMpF’s fagblad MUSIKSKOLEN ny mand ved roret. Med ansættelse af David Efraim Poulsen som
medieredaktør sætter DMpF fokus på
samspillet mellem foreningens hjemmesider, nyhedsbrev, YouTube kanal, Facebookside, Instagram og det trykte blad.
DMpF ønsker på den måde at få foreningens forskellige medieplatforme til
at spille bedst muligt sammen. Synlighed og tilgængelighed skal øges sideløbende med udgivelsen af det trykte
blad. Udviklingen af medieplatformen
sker i et tæt parløb med foreningens
næstformand Simon Junker Tang
Fagbladet MUSIKSKOLEN skal afspejle

både det nære og det visionære. Musikskolehverdagens fortællinger såvel som
musik- og kulturpolitik samt visioner og
fremtidsdrømme for faget og musikskolerne. DMpF’s vision ”Musikskolen for
alle” spiller en central rolle, da foreningen ønsker at medvirke til, at musikskolerne når ud til alle Danmarks børn og
unge. At spille musik er værdifuldt i sig
selv, men ingen bør være i tvivl om musikfagets kulturelle og dannelsesfremmende potentialer.
For at sikre følingen med musikskolerne lokalt har vi etablere et hold af regionsreportere. De er fagbladets øjne
og ører ude i musikskolelandskabet. De

skal sikre, at medlemmernes udfordringer og musikpædagogiske landvindinger bliver samlet op og videreformidlet.
Holdet af regionsreportere er:
• Henrik Boll - Nordjylland
• Troels Lund Nielsen - Midtjylland
• Niels Evald Jensen - Vestjylland
• Dan Johnsen - Sjælland
• Jonas Viggo Pedersen - København
• Marie Hansen – Sjælland
Kunne du tænke dig at blive regionsreporter for MUSIKSKOLEN, eller sidder
du med en god og relevant historie,
som du vil dele i artikelform, så kontakt
endelig medieredaktør David Efraim
Poulsen på e-mail: david@dmpf.dk ■
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Nye kurser i Kbh 2020
ESTILL Voice Training
er en forskningsbaseret metode,
udviklet af den amerikanske
stemmeforsker Jo Estill

Niveau 1 d. 2 - 4 Maj, 2020
pris: 3.650 kr. / ved betaling senest 14 februar: 3.250 kr (ex. kursusbog)
Niveau 2 d.14 - 15 August, 2020
pris: 2.700 kr. / ved betaling senest 29 maj: 2.250 kr (ex. kursusbog)

Tilmelding til begge kurser senest 14 februar 5.000 kr.
Forstå hvordan stemmen fungerer
Få nye konkrete redskaber til din undervisning
Syng og tal med mere kraft
Udvid dit stemmeomfang
Syng og tal uden at blive træt
Syng og tal med klanglig variation & dynamik

Undervisere: Helga Westmark & Dorte Hyldstrup
Estill Mentor Course Instructors with advanced testing privileges

Uddannelse til organist, kirkesanger,
kirkekorleder og klokkenist.
Undervisning tilbydes på såvel forberedende basislinjer som eksamenslinjer.
Desuden tilbydes efteruddannelse
i hovedfag, herunder individuelt aftalte
forløb.
Eksamenslinjerne på skolerne omfatter
uddannelserne til
• kirkemusiker med orgel og korledelse
(den tidligere PO-uddannelse)
• kirkemusiker med sang
• kirkemusiker med sang og korledelse
Skolerne arrangerer endvidere
kortere kursusforløb.

Tilmeldingsfrist til
skoleåret 2020-2021:
d. 1. marts
Løgumkloster
Kirkemusikskole:
lkms@km.dk
tlf: 74 74 40 70
Sjællands
Kirkemusikskole:
sjkms@km.dk
tlf. 46 32 03 08
Vestervig
Kirkemusikskole:
vvkms@km.dk
tlf. 97 94 16 85

Se yderligere information på: www.kirkemusikskole.dk
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LEDELSE

UDVIKLING
- I SAMSPIL MED ANDRE
En fredag formiddag i september mødtes en række
mellemledere fra landets musik- og kulturskoler til netværksmøde i Odense.
Netværket er etableret for flere år siden og har som
formål at skabe muligheder for kollegial sparring, vidensdeling, inspiration og arbejdsglæde, udvikling og
kvalificering.
Der rettes et fælles fokus på særlige dilemmaer eller
udfordringer i arbejdet som enten administrativ eller
pædagogisk mellemleder. Der afholdes typisk 2-3 møder om året i Odense.
DMpF har siden etableringen af netværket støttet
møderne økonomisk.

Udover de planlagte emner på møderne er der gode
muligheder for at drøfte individuelle ledelsesdilemmaer
eller andre udfordringer deltagerne imellem i pauserne
mellem de forskellige dagsordenspunkter. Møderne indledes som regel med en runde, hvor hver enkelt deltager fortæller om, hvad der for tiden er fokus på eller
gang i på musik- eller kulturskolen.
På septembermødet var der inviteret 2 dygtige oplægsholdere, der gav en grundig indføring i arbejdet
med at skrive gode fondsansøgninger.
Tidligere oplæg har bl.a. handlet om stresshåndtering
og om, hvilke signaler du skal holde øje med hos dig
selv eller hos andre.
På mødet i Odense, den 6. marts 2020 vil der blive stillet skarpt på kommunikationen omkring musik- og kulturskolernes undervisningstilbud og forskellige aktiviteter.
Hvis du ønsker at vide mere om Mellemledernetværket, er du velkommen til at kontakte Thomas Lørup Hylgaard fra Kolding Musikskole på thomh@kolding.dk ■

På fotoet ses bagerst fra venstre: Casper Jensen /Billund Kulturskole, Peter Vogel /Haderslev Musikskole, Frank Herbsleb /Varde Musikog Billedskole, Maibrit Baagøe Schmidt /Odense Musikskole, Berit
Skildal, Ulla Wold og Winnie Martinsen /Esbjerg Kulturskole, Connie
Magaard /Haderslev Musikskole, Linda Kaul Steffensen /Holstebro
Musikskole, Anna Betina Dalmark /Nyborg Musikskole, Thorbjørn
Kjærgaard /Frederiksberg Musik- og Kulturskole, Ole Caspersen /
Svendborg Musikskole, Tina Quottrup fra Skanderborg Kulturskole,
Thomas L. Thomsen /Holbæk Kulturskole, Thomas Hylgaard /Kolding
Musikskole og Thomas Kjellerup Christensen /Ballerup Musikskole
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UDGIVELSER

Musik
&Leg - med mor og far
Bag bøgerne ”Musik & Leg – med mor og far”
står musikskoleundervisere Gitte Chren og Carsten Viuf. Ved hjælp af musikalfabetkort introduceres musikkens alfabet og regnbuens farver.
Der medfølgende et kortspil, som baserer sig på
regler vi kender fra f.eks. kortspillet ”Fisk”.
Bogen fås i tre udgaver, hver til sin aldersgruppe: 2-3 år, 4-5 år og 6-7 år. Kortspillene i de respektive bøger er målrettet aldersgruppen med
hensyn til læring og sværhedsgrad.
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Til hver bog medfølger der et sæt musikalfabetkort, samt adgang til en YouTube Kanal, hvor
samtlige spil forklares. Med ”Musik & Leg – med
mor og far”
Udgiver: Legende Musikteori,
www.legendemusikteori.dk
Pris: Kr. 299,Forfattere: Gitte Chren og
Carsten Viuf

Funktionsharmonik
Bogen Funktionsharmonik har en ny indfaldsvinkel til forståelsen af musikalsk
harmonik.
Perspektivet er primært auditivt og ambitionen i bogen er ikke kun at afdække det formelle og syntaktiske ved et analysesystem. Betydelige komponister,
deres værker og harmoniske særkender bliver også præsenteret for læseren.
Gennem bogens ca. 200 klassiske eksempler kan læseren gradvist blive fortrolig med analyseformens evne til at beskrive harmonikkens nuancer. Bogen
henvender sig til alle, der beskæftiger sig professionelt med musik, og som ønsker at styrke bevidstheden om dens harmoniske aspekter.
Funktionsharmonik – en guide til oplevelsesorienteret analyse er en fagbog
på 288 sider, limbundet med hardcover. Tryk: Books on Demand GmbH.
Omslag: Charlotte Bøgh
Forfatter: Thomas Solak
Forlag: www.funktionsharmonik.dk
Pris: kr. 299,-

Kære medlem
Med næste blad, der udkommer d. 12. marts, følger
der traditionen tro en kalender til foreningens aktive
medlemmer.
Langt de fleste sætter stor pris på både lommekalenderen og det trykte blad, men indimellem har vi
forespørgsler på muligheden for at fravælge det
trykte blad eller kalenderen, fx. hvis man foretrækker at læse bladet på nettet eller ikke bruger en fysisk kalender.
Det vil vi gerne være lydhøre overfor. Du kan følge
linket nedenfor hvis du ønsker at afmelde det trykte
blad eller kalender.
Dansk Musikpædagogisk Forenings
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Kurser og uddannelse
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VIDENDELING

IT-FIX

Musikskolelærer Ellen Tang fortæller her om sine yndlingsapps,
som hun bruger på iPad i sin klaverundervisning

Flash Note Derby

Af Ellen Tang,
klaverlærer v.
Odense Musikskole

Her er det noder, der trænes.
Man kan spille ved at trykke på
iPad’en, men programmet kan
også høre, om eleven spiller den
rigtige node på sit akustiske instrument eller registrere via midi.
Det er meget nemt og hurtigt at indstille hvilke noder, der skal øves, og spillet er derfor også
velegnet til et par minutters træning i lektionen.
App’en er også meget velegnet til hold, hvor

spillet kan køre på skærm og eleverne skiftes til
at spille den rigtige node på deres instrument.
Man kan indstille nøgle, svartempo, antal
spørgsmål og meget mere.
Udvikler: Luke Bartolomeo
iOS: Pris kr. 45,Flash Note Derby kan købes med
rabat sammen med Rhythm Swing.

forScore
Denne app er genial til digital opbevaring af noder, så den gør din
arbejdstaske lidt lettere, fordi du
ikke behøver slæbe så mange
bøger med til undervisningen.
Man kan scanne sine noder og åbne dem i
forScore, eller man kan finde/købe noder på nettet, som man kan vælge at åbne i forScore, og
på den måde efterhånden opbygge et
nodebibliotek.
Man kan skrive i noden (f.eks. fingersætninger) og gemme/udskrive forskellige versioner.

Man skal have en printer med AirPrint funktion for at kunne printe direkte fra iPad’en.
Hvis man spiller på sit instrument direkte fra
app’en, kan der tilsluttes en AirTurn pedal, så
man kan vende blad med foden.
Man kan også optage det, man spiller, og afspille i forskellige hastigheder til øvebrug.
Der er mange andre features i denne app, som
jeg virkelig kan anbefale.
Udvikler: forScore LCC
iOS: Pris kr. 129,-

Find den elektroniske udgave af artiklen her:
https://bit.ly/2DP7mAU
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LØN & VILKÅR

Musikskolelæreres merarbejde og overarbejde

Hvad er overog merarbejde?
Musikskolelæreres arbejdstid opgøres i en normperiode
på 1 år. Over- eller merarbejde opstår, hvis der undervejs i normperioden viser sig behov for at få afviklet
mere arbejde, end ansættelsesgraden foreskriver, enten
fordi skolens behov gør, at lederen må pålægge den enkelte lærer merarbejde, eller hvis der akut opstår situationer, hvor det bliver nødvendigt for læreren at forlænge arbejdstiden ”af hensyn til en forsvarlig varetagelse
af tjenesten”. Det kan f.eks. dreje sig om:
• Forlængelse af tiden, til man kan forlade arbejdspladsen: Uafhentede mindreårige elever, alarmer eller låse, som driller, forlænget tjenestekørsel sidst på
arbejdsdagen (typisk i kommunebil) osv.
• Møder, koncerter eller andre aktiviteter, som uden
lærerens ansvar går ud over den planlagte arbejdstid,
så læreren forhindres i at gå til tiden
• Uheld/ulykker eller anden akut opstået situation,
hvor læreren nødvendigvis må blive på arbejde, indtil
situationen er afviklet
Hvis det er muligt, kan den slags håndteres ved omlægning af anden tjeneste, så læreren indenfor samme
normperiode får tilsvarende fri på et andet tidspunkt eller ved anvendelse af endnu ikke anvendt tid. Er dette
ikke muligt, vil der være tale om over- eller merarbejde.

Hvordan skelnes der?
Merarbejde er arbejdstid, som overstiger ansættelsesgraden. Overarbejde er arbejdstid, som overstiger normen for en fuldtidsansættelse, uanset ansættelsesgraden. For fuldtidsansatte vil der således altid være tale
om overarbejde, når ansættelsesgraden overskrides, for
deltidsansatte vil der være merarbejde, indtil normen
for fuld tid er nået - derefter overarbejde.

Hvordan håndteres det?
Over- og merarbejde opgøres ved normperiodens afslutning og kan håndteres på flg. måder efter lederens
valg:
• Det honoreres med timeløn (1/1924 af årslønnen
inkl. funktions- og kvalifikationsløn på udbetalingstidspunktet), for overarbejdes vedkommende med et
tillæg på 50 %.
• Det afspadseres i den efterfølgende normperiode,
enten på hele dage eller ved et fradrag i årsnormen
fra normperiodens start. Også her tillægges 50 % til
overarbejde.

En afgrænsning af
muligheden for merarbejde
En meget væsentlig bestemmelse netop på musikskoleområdet er, at “der foretages ændring af den aftalte lønkvote, hvis der aftales fast merarbejde ud
over en fuld kalendermåned”. Det vil sige, at aftalt
arbejdstid af mere end en måneds varighed, som samlet set vil bevirke, at arbejdstiden for normperioden må
forventes at blive overskredet ud fra de forhold, man
kender, kræver en ansættelse på højere ansættelsesgrad. Der kan således ikke planlægges med merarbejde, hverken fra normperiodens start, eller hvis længerevarende merarbejde opstår undervejs.
Det skal bemærkes, at en lærer under visse forudsætninger kan pålægges nødvendigt over- og merarbejde. Man kan til
gengæld ikke pålægges en opnormering af ansættelsesgraden, hverken
midlertidig eller permanent, hvorfor der
i denne situation kræves enighed mellem lærer og leder. ■

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent
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Dine instrumenter
er din passion,
vores er at beskytte
dem.

www.brookfield.dk

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