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LEDER

LANDSMØDE
2020 I AARHUS
Lørdag den 25. april afholder DMpF landsmøde i
Aarhus. Landsmødet, der afholdes hvert andet år i april,
er foreningens øverste myndighed. Alle DMpF’s medlemmer kan deltage, og alle aktive medlemmer har
stemmeret. På landsmødet vedtages rammerne for
foreningens virksomhed for de kommende to år.
Den formelle del af landsmødet omhandler den vedtægtsfastsatte dagsorden, hvor formandens beretning,
regnskaber og budgetter, kontingentfastsættelse og
meddelelse om valg af formand og bestyrelse behandles. Mere uformelt bringes aktuelle temaer til debat.
Landsmødet er præget af, at de fremmødte har mulighed for at spørge ind til foreningsaktiviteter i den forgangne periode og være med til at drøfte den fremadrettede udvikling af foreningens politiske arbejde.
DMpF er i det hele taget præget af en flad, demokratisk struktur, hvor alle aktive medlemmer har mulighed
for at stille forslag, komme til orde og stille op til bestyrelsen, arbejdsudvalgene og formandsposten.
Mellem landsmøderne er det bestyrelsen og forretningsudvalget, der i samarbejde med arbejdsudvalgene
varetager det politiske arbejde i DMpF. I denne periode
har et vedtægtsudvalg analyseret samspillet mellem bestyrelsen og udvalgene med henblik på at vurdere, om
arbejdet kan løftes yderligere ved at strukturere det anderledes. På baggrund af vedtægtsudvalgets arbejde
har DMpF’s bestyrelse foreløbig konkluderet, at udvalgene fortsat skal kunne sætte deres egne dagsordener
inden for udvalgenes arbejdsområder, men at foreningens politiske arbejde kan styrkes yderligere, hvis bestyrelsen i højere grad lægger en samlet strategi for de opgaver, som udvalgene skal behandle og handle på. På
landsmødet den 25. april vil bestyrelsens foreløbige

Ole Helby

konklusioner være udgangspunkt for en temadrøftelse,
som skal danne baggrund for bestyrelsens endelige beslutning om, hvordan samspillet mellem bestyrelsen og
arbejdsudvalgene skal være i den kommende periode.
Landsmødets anden temadrøftelse kommer til at handle
om foreningens politiske arbejde efter folketingsvalget i
2019. Den nye regering og ikke mindst kulturminister
Joy Mogensen er kommet med positive udmeldinger i
forhold til musikskolerne og de lokale kulturaktiviteter i
kommunerne. Det ser vi naturligvis meget positivt på,

Kulturministerens politiske udmeldinger
ligger helt i tråd med DMpF’s vision
idet vi dog foreløbig har konkrete initiativer til gode.
Kulturministerens politiske udmeldinger ligger helt i
tråd med DMpF’s vision om ”Musikskolen for alle”, som
vi har arbejdet intensivt for siden landsmødet i 2018. På
landsmødet i Aarhus bliver der givet en orientering om
den aktuelle status for foreningens politiske arbejde
som oplæg til en temadrøftelse om mulighederne for at
få det nye den nye regering og det nye folketing til at
forbedre musikskolernes rammer og dermed styrke deres udvikling.
Alle DMpF’s medlemmer vil i løbet af marts måned
modtage særskilt indkaldelse til landsmøde og gruppemøde. ■
Find den elektroniske udgave
af lederen her: https://bit.ly/2VhmReJ
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GODT KOLLEGASKAB

Nogle gange kan jeg
ikke lade være med at

DRØMME LIDT
Lærerværelset på musikskolen er propfyldt med småsnakkende og glade kolleger. I
pauserne er der tid til at vende stort og småt. Lærerne ses ofte på musikskolens gange
og går altid til pause sammen. I nogle fag underviser man sågar i tolærer-ordninger med
sin nære kollega. Ville det ikke være fantastisk, hvis det skete i musikskolen?

Af Stella Ørn

Vi ved allesammen, at gode kolleger har rigtig
stor betydning. Gode kolleger er vigtige for den
daglige sparring. Hvis der er noget, man er i tvivl
om rent fagligt, kan man spørge. Hvis der er et
problem med en elev, kan man få gode råd eller
bare få luftet sin frustration. At blive spurgt om,
hvordan weekenden har været, giver lige lidt
ekstra arbejdsglæde, og mange små problemer
kan tages i opløbet, så man fx undgår stress. Jeg
syntes selv, at jeg har været heldig med, at langt
de fleste kolleger gennem tiden har været gode
kolleger. Nogle siger man et hurtigt hej til på
gangen og får et smil retur. Andre drøfter man
tingene med, hvis man en sjælden gang mødes.
Nogle få kolleger stabler man et projekt på benene sammen med. Alle disse relationer er rigtig
gode, men samarbejde med en god kollega kan
være meget mere end det.

Rengøringskonen Lone og det
tomme lærerværelse
Da jeg startede i musikskolen, underviste jeg primært soloelever eller blokfløjtehold. Undervisningen lå rundt omkring på flere forskellige folkeskoler og gerne efter skolens “åbningstid”.
Jeg huske tydeligt at sidde og spise min medbragte frugt i sofaen i et kæmpestort tomt lærerværelse. Jeg kan også huske den sæson, hvor
jeg nåede helt hen i maj måned uden at have
mødt min nye obo-musikskolekollega. Jeg vidste
til gengæld alt om rengøringskonen. Hun hed
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Lone og sparede sammen til en tur til Paris med
familien, og hendes yngste var lige kommet på
idrætsefterskole. Samtidig husker jeg et interview i fjernsynet under lærerkonflikten i 2014,
hvor en enlig tjenestemandsansat fortalte, hvor
underligt det var at gå rundt på en næsten tom
skole. Jeg sad derhjemme i stolen og tænkte:
”…hvad snakker han om, sådan ser alle skoler
da ud!”

Når bølgerne gik højt, lavede man
noget fælles op til en koncert
Musikskolekolleger var nogle, man primært
mailede sammen med. Hvis man engang imellem sås til lærermøder og lignende, glemte man
næsten at spise frokost, fordi der var så mange
ting, man lige skulle snakke om. Når bølgerne

Jeg sad og tænkte: ”… hvad snakker
han om, sådan ser alle skoler da ud!
gik virkelig højt, kunne man måske komme til at
samarbejde om at lave noget fælles op til en
koncert. Da folkeskolereformen så kom, og
samarbejdet med folkeskolen blev lovpligtigt,
var jeg en af de heldige lærere, der ville og kunne træde ind i et skolesamarbejde. Det er noget

af en omvæltning pludselig at stå foran en hel klasse med 28 elever, hvoraf
mindst fem hellere vil ud og spille fodbold. Og ja, nogle gange forsvinder en
time i ingenting, fordi Hans og Ole har
været oppe at slås i frikvarteret, eller
Merete har haft fødselsdag, og alle ungerne har spist for meget slik, eller
også er det snart ferie, så ingen kan
fokusere på andet.

I folkeskolen ser man sine
gode kolleger, hver gang man
er på arbejde
Fagligt er det også en omvæltning.
Pludselig er ens opmærksomme, lærevillige og fokuserede soloelever noget
man virkelig sætter pris på. Man kan
lære en folkeskoleklasse rigtig meget,
men det tager længere tid og kræver
en anden tilgang end den, man er vant
til i musikskolen. Men folkeskolen har
noget, som vi i musikskolen ikke har.
Her ser man sine gode kolleger, hver
gang man er på arbejde. Man mødes
på gangene, og man holder pauser
sammen. Og hvis man, som jeg,

primært underviser i tolærerordninger,
så arbejder man ovenikøbet også fast
sammen i selve undervisningen. Jeg
har siden reformen undervist på mange forskellige folkeskoler og med mange forskellige lærere og pædagoger
som samarbejdspartnere. Samarbejdet
jeg vil fortælle om her, kører nu på
femte sæson i streg.

En lille sopran plus en
kraftig tenor
Østerbyskolen ligger i Vejen og her underviser jeg hver torsdag gennem min
musikskoleansættelse. Eleverne består
af indskolingsklasser fra børnehaveklasse, første og andet klassetrin blandet sammen på tværs af årgangene.
Jeg samarbejder med en af folkeskolens musiklærere, hvilket jeg oplever
som en stor luksus. Sammen underviser vi også skolens femte klasser i en
lektion pr. klasse. Jeg er en lille kvinde
med en høj, lys og ikke særlig kraftig
sopranstemme. Jeg er konservatorieuddannet som klassisk/historisk musiker og hører egentlig kun sjældent

BLÅ BOG
Stella Ørn
• Musikpædagogisk diplom
eksamen med blokfløjte som
hovedfag
• Musikskolelærer ved Vejen og
Vejle Musikskole i blokfløjte,
orkester, børnehold og skole
samarbejde med folkeskolen

rytmisk musik. Carsten, min samarbejdspartner, er en stor mand med en
kraftig tenor, der kan høres helt ned af
gangen, når han rigtig folder sig ud.
Han er uddannet folkeskolelærer, spiller rytmisk guitar og er helt vild med
heavy metal. Man skulle ikke tro det,
men vi passer faktisk vildt godt sammen netop fordi det, den ene ikke kan,
det kan den anden.

Det første år arbejdede
vi ret opdelt
I begyndelsen var arbejdsfordelingen at
Carsten tog sig af klasserumsledelse
og det at få eleverne til og fra lokalet
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og fx at mægle i konflikter og alt det
der. Jeg tog mig så af det musikfaglige. Jeg nød at have en kvalificeret
medspiller, som jeg kunne få hjælpe
af. Jeg tror måske, at han i starten var
bange for at gå i vejen for “eksperten”. Jeg følte også, at når nu skolen
betalte i dyre domme for mig, så måtte
jeg hellere levere varen. Året efter ville
han gerne stå for noget af undervisningen, og jeg skyndte mig at sige ja
tak. Vi aftalte, at vi underviste på skift
fx en sang, rytmelære eller noget helt

andet fagligt indhold. Den, der ikke
underviste, hjalp til med det løse. Da
jeg startede på skolen, fik jeg at vide,
at de ville have mig til at undervise
både som en opgradering af musiktimerne men også som en slags efteruddannelse til Carsten.

Jeg lærte mindst ligeså meget
som min folkeskolekollega
Jeg er ikke i tvivl om, at han har lært
en masse af mig, men jeg har samtidig
lært mindst lige så meget af ham. At

Jeg havde ikke troet, at det at
undervise sammen kunne give den
samme fornemmelse

kunne sidde og betragte en anden
dygtig lærer, der underviser i musik, og
derefter drøfte timen med ham bagefter på lærerværelset er langt mere givtigt end endnu et foredrag om klasserumsledelse. Fordelingen af arbejdet,
hvor vi skiftes til at stå for noget, er
stadig grundstrukturen, men i løbet af
årene er der sket noget. Både han og
jeg er blevet mere spontane i vores undervisningsstil. Det betyder kort sagt,
at der ikke er noget, der er så godt
forberedt, at man ikke kan lave noget
helt andet, hvis klasserne er et andet
sted mentalt end forventet, eller der
pludselig opstår en mulighed. Vi begyndte stille og roligt at blande os i
hinandens undervisning, men på den
fede måde. Jo længere tid der gik, og
jo bedre vi efterhånden kendte hinanden, jo mere smeltede vores undervisning sammen. For et år siden gik det
op for mig, at vi ofte simultan-underviser. Det betyder, at vi begge underviser
på samme tid, men uden at gå i vejen
for hinanden. Tværtimod forstærker
vi hinandens undervisning. Her er
vores forskellige kompetencer
et perfekt match. Det gør, at
den undervisning, vi sammen
levere til klassen, er mange
gange bedre end den, vi ville kunne levere enkeltvis.

Vi er en enhed, når vi
underviser sammen
På et tidspunkt, mens jeg
studerede, spillede jeg fast i
et ensemble. Jeg kan stadig
huske den fornemmelse, man
nogle gange oplevede ved koncerterne. Gennem musikken forsvandt
man ud af sig selv og smeltede sammen med de andre musikere til en enhed. Når det skete, var man fuldstændig høj bagefter. Jeg havde ikke troet,
at det at undervise sammen kunne give
den samme fornemmelse, men det kan
det, og jeg føler mig dybt privilegeret
over at få lov til at opleve det.
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Et ”papkasseorgel”
overraskede børnene totalt
Selv om fagligheden er i centrum, er
det også virkelig sjovt, når vi underviser
sammen. Carstens og min humor er på
bølgelængde, og vi kan mærke, at børnene slapper af og lærer mere, hvis det
ikke er dybt seriøst hele tiden. Han kan
finde på at drille mig helt spontant, vel
vidende at jeg både kan tage det og
spille med på det og i øvrigt gør det
samme med ham. Af og til rotter vi os
sammen og driller børnene. Et af de
bedste drillenumre, vi har lavet sammen, var under en sang, som Carsten
stod for. Han sad med en stor papkasse,
som indeholdt mange forskellige slags
instrumenter. I slutningen af hvert vers
stak han hænderne ned og spillede på
et instrument. Børnene skulle så gætte,
hvilket instrument han spillede på. Der
var claves, tambourin, rasleæg, bjælder,
håndtromme og endda et lille klokkespil
i papkassen. Efter fire vers fik jeg en ide.

Det lykkedes mig at fange hans opmærksomhed og få ham til at forstå
uden at børnene opdagede noget. Næste gang han stak hænderne ned, havde jeg ændret det elektriske klavers lyd
til lyden af et kirkeorgel. Fuldstændig
synkront med hans hænder, satte jeg
en fuldtonet akkord an. Du skulle have
set børnenes ansigter. Mange af dem
kendte lyden, og efter den første totale
overraskelse kunne man se, at de simpelthen ikke kunne få den lyd til at passe med noget, der kunne være i papkassen. Jeg måtte bide mig selv hårdt i
kinden for ikke at grine højt. De kvikke
af eleverne prøvede at regne ud, hvordan det var muligt. Efter et par gange,
hvor Carsten spillede orgel i kassen, lykkedes det dem også. Når Carsten og
jeg kan hitte på den slags numre og
sammen nyde børnenes glæde, er det
netop, fordi vores samarbejde har nået
et godt niveau, hvor undervisningen virkelig fungerer, og det tager tid.

Jeg glæder mig altid
til at komme på arbejde om
torsdagen
Dage, hvor eleverne er helt umulige, er
det stadig en stor fornøjelse at gå på
arbejde, fordi vi er to om dem, og fordi vi er enige om, hvordan vi tackler
dem. I frikvartererne er det store, tomme lærerværelse nu pludselig fyldt
med mange kolleger. Selv om jeg ikke
er folkeskolelærer, vil de heller end
gerne inddrage mig i deres samtaler.
Efter snart fem års spisen madpakke
sammen kender man efterhånden hinanden ret godt. Nogle gange kan jeg
ikke lade være med at drømme lidt
om, hvordan det mon ville være, hvis
vi kunne gøre noget tilsvarende på vores musikskoler. ■

Find den elektroniske udgave her:
https://bit.ly/2vp9lv5
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STRESS

STRESS

n

rammer over hele skalaen 3
Du kender det sikkert selv. Du har givet dig i kast med en ny og spændende
arbejdsopgave, et nyt studie eller nyt job. Angsten for at blive afsløret som
talentløs - at du faktisk ikke magter opgaven - kan være yderst stressende.

Studerende er ekstra sårbare

Af David Efraim
Poulsen

8

Sådanne demotiverende tanker tumler flere og
flere studerende med. Unge er ekstra sårbare, fordi de ikke har en lang livserfaring bag sig endnu.
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har spurgt
studerende om deres oplevelse af stress, og hver
tredje studerende i undersøgelsen føler sig stresset. Stress udløser bla. dalende motivation for at
studere, ligesom det øger risikoen for frafald.
»Studerende, der føler sig meget stressede, har
næsten dobbelt så stor risiko for at falde fra som
studerende, der ikke oplever at være stressede”,
siger chefkonsulent Bjarke Hartkopf fra EVA. De
studerendes stress udløses af faglige krav, personlige forhold og især tidspres. Det kommer ofte til
udtryk som et manglende overblik i forhold til at
kunne disponere sin tid fx det at kunne vælge fra
og give sig selv et tiltrængt break.
Thomas Lyhne Hansen gik på MGK og gymnasium samtidig og følte sig i perioder meget stresset af det dobbelte arbejdspres. Det var især
præstationer som koncerter og eksaminer, han
oplevede som stressende.
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”Jeg var nødt til at droppe noget af
søvnen for at nå det hele”
En af de største stressfaktorer for mig var koncerterne. Det var en helt særlig situation, som jeg
ikke synes, at man kan sammenligne med andre
situationer, som man støder på i den alder. Alt
skulle helst klappe under selve koncerten. Det
stressede mig utrolig meget, da jeg er ret perfektionistisk af natur. Undervisningen på
gymnasiet og MGK var ikke i sig selv
stressende for mig, men det var en
udfordring at nå både undervisning,
lektier og øvning. Nogle gange var
jeg simpelthen nødt til at droppe
noget af søvnen for at nå det hele.

Jeg var allermest
stresset i perioder med
ferie, fordi jeg følte, at
jeg burde øve

At gå på to uddannelser samtidig var en logistisk udfordring
Nogle dage skulle jeg være på gymnasiet fra kl 8 -15 og så straks videre til
MGK-undervisningen fra kl 16 - 20.
Når der både skulle laves lektier og
øves musik, krævede det, at jeg lærte
at planlægge, så min tid blev brugt effektivt. Alligevel var jeg nødt til at gå
sent i seng og fravælge sociale aktiviteter for at nå at løse alle mine opgaver
til tiden. Desværre betød min stressede
hverdag også, at jeg ofte sov dårligt. I
de meget stressede perioder var jeg
derfor tit i dårligt humør.

Jeg var altid bange for ikke
at være god nok
Særligt ved koncerterne var jeg bange
for ikke at være god nok. Her blev
mine evner og min musiske kunnen
blotlagt for publikum. Jeg oplevede
koncerterne som helt specielle og intense situationer, som forløb i tid.
Hvilket betød, at jeg ikke

kunne fortryde utilfredsstillende dele af
min optræden, når først den var udført. Det stressede mig meget. Resultatet blev en mindreværdsfølelse, som
gjorde, at jeg i perioder mistede troen
på mine evner. Det sled hårdt på både
spilleglæden og motivationen.
Derfor var det også ved koncerterne,
at angsten var allerstærkest. Spørgsmål
som: Har du nu øvet dig nok? Er du
dygtig nok? Kan du overhovedet gennemføre? osv. svirrede rundt i mit hoved og gjorde mig forvirret og usikker. I
dag tænker jeg, at det bunder i, at
man sammenligner sig alt for meget
med sine medstuderende. Man oparbejder en angst for ikke at være god
nok, fordi man føler, at man ikke kan
leve op til sit eget perfekte selvbillede.
Det, at jeg så mine medstuderende
som dygtigere eller mine præstationer
som mangelfulde, var jo også et ufuldstændigt billede, som ikke havde noget
med virkeligheden at gøre.

Jeg lærte mig selv at acceptere,
at jeg ikke kunne nå det hele
Jeg talte ofte med min familie og mine
venner om mine udfordringer, og de var

FAKTA
- RÅD MOD STRESS
• Tal åbent om dine udfordringer
med lærere, familie
og venner.
• Accepter at virkeligheden og
du selv ikke er perfekt.
• Øv dig i at planlægge og
prioriterer din tid til øvning,
lektier og til pauser.
• Hold fri når du har ferie.

Thomas Lyhne Hansen

meget forstående overfor min situation.
At snakke med dem var det, der hjalp
mig allermest i de perioder, hvor jeg havde det svært. Det var jo også dem, der
kunne give mig den bedste og mest personlige hjælp. Jeg snakkede også med
mine lærere og min studievejleder på
MGK. De havde erfaring med at rådgive
elever, som kombinerede MGK med en
gymnasial uddannelse. Jeg fik ikke hjælp
af vejledere og lærere på mit gymnasium, men jeg søgte den heller ikke. Det
var i øvrigt ikke muligt at skabe nogen
fleksibilitet i studierne, da alt foregik på
helt faste skemalagte tidspunkter. Dette
opfattede jeg dog ikke nødvendigvis kun
som noget negativt. Jeg blev nødt til at
lære at planlægge og at acceptere, at
jeg ikke altid kunne nå det hele.

Man forebygger stress ved at
lære de studerende at planlægge
Jeg havde jo selv valgt at kombinere
MGK og gymnasium. Derfor følte jeg på
ingen måder, at der blev stillet uretfærdige krav. Jeg var bare nødt til at arbejde
meget hårdt for at opfylde dem på en
måde, som tilfredsstillede mig selv rent
fagligt. Et aspekt jeg har tænkt over er,
at musikfaget er meget anderledes end
almindelige skolefag. Modsat fx gymnasiet, som har lektier og afleveringer med
ret tydelige deadlines, så er musik jo et

Man oparbejder en angst for ikke
at være god nok, fordi man føler,
at man ikke kan leve op til sit eget
perfekte selvbillede

evighedsprojekt. Man bliver aldrig rigtig
færdig, fordi man altid kan blive dygtigere, og den musiske udførelse altid kan
blive mere perfekt. Derfor skal man også
tale om, at man ikke kan gøre alt perfekt
hele tiden. Jeg tror ud fra min erfaring, at
den bedste måde, man kan forebygge

stress hos studerende, er ved at lære os
at planlægge vores tid. Hvis der er noget,
jeg rigtig gerne ville have været bedre til,
da jeg gik på MGK, så var det at holde
fri. Jeg var allermest stresset i perioder
med ferie, fordi jeg følte, at jeg burde
øve mig. Det betød for det meste, at jeg

hverken fik slappet af eller øvet mig ordentligt. Det er en vigtig lektie, som jeg
har lært nu, men som jeg også stadigvæk skal arbejde med som studerende
ved universitetet. ■
Læs artiklen med link til siden
Mindhelper her: https://bit.ly/2UNP50g

ENSEMBLE STORSTRØM
søger ny ENSEMBLECHEF

- Se mere på ensemblet.dk
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KURSUSDAGE

I NORDJYLLAND
STARTER HVERT ÅR MED
NY INSPIRATION

Tekst og foto:
Sofie Dahl Nordlund

Når eleverne i de nordjyske musik- og kulturskoler møder til undervisning i et nyt år, mødes de
af undervisere, som forinden har fået ny, faglig
inspiration. I uge 1 er der nemlig kursusuge for
de ansatte i alle de nordjyske musik- og kulturskoler. Det var i år niende år i træk, kursusugen
blev afholdt.
Hvert år afholdes en række forskellige kurser
samt en fællesdag. Bag planlægningen af den
årlige kursusuge står Kulturskoler i Nordjylland
(KiN), som er et samarbejde mellem de ti nordjyske musik- og kulturskoler. ”Der er to spor i det.
Det ene er, vi får selvfølgelig kompetenceudviklet vores lærere, det andet er det sociale aspekt.
Begge dele giver god energi til at fortsætte sæsonen,” siger Henrik Hammer, leder af Jammerbugt kulturskole og med i KiNs kursusudvalg.

”Når ti skoler arbejder sammen om at lave en
kursusuge for ca. 250 undervisere, får vi mulighed for at tilbyde lærerne langt mere, end den
enkelte skole kan tilbyde af kompetenceudvikling. Derudover giver samarbejdet ligeledes lederne en mulighed for sammen at arbejde på et
strategisk plan for udvikling af musikskolerne,”
siger Thomas Albæk Jakobsen, som er leder af
Musikskolen i Frederikshavn Kommune og formand for KiN. ”Lærerne er meget glade for kursusugen, som er en fantastisk start på et nyt år,
og det er vigtigt for underviserne og skolerne,
men i sidste ende er det jo for elevernes skyld,
at vi gør det her. Eleverne har stor glæde af at
vores undervisere får ny inspiration af oplægsholdere og af hinanden. Det betyder noget i
hverdagen.”
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Anne-Mette Strandgård og Lina Franke Hedegaard

Det bakker musikskolelærer Mads
Slej op om: ”Jeg synes, det er rigtig
godt, at vi har nogle kursusuger, hvor
vi har mulighed for at fordybe os og få
noget fagligt input. Der er mange interessante kurser fra de tidligere år, som
jeg bruger i den daglige undervisning.
Nogle af dem, der står tydeligst for
mig er rytmisk kor med Jim Daus og
dirigentkursus med Peter Ettrup. Det
har været virkelig interessant.”
I år bestod kursusugen af to dage;
en dag med forskellige kurser at vælge
imellem og en fællesdag. Blandt årets
kurser var førstehjælp, improvisation,
skulpturarbejde og et oplæg om at
være nodeblind. Ud over det faglige
indhold er kursusugen en kærkommen
lejlighed til at møde kollegaer, studiekammerater og fagfæller, og der er
godt gang i snakken i pauserne. Det er
vigtigt for fællesskabet og den faglige
sparring.
Lina Franke Hedegaard, underviser i
drama og billedkunst på Hjørring Musiske Skole: ”Jeg synes det er fantastisk at mødes. Det er fantastisk, at vi
kan få nogle input, og vi kan arbejde
sammen. Og så synes jeg, at vores fredag, hvor vi er sammen og får vendt
emner og temaer og bliver provokeret
lidt, er rigtig fed. Det gør at vi er et
fællesskab. Det er ekstra vigtigt, når
man er fra en lille faggruppe. Det er
vigtigt at fortsætte det, for vi lærer
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hinanden at kende, og så kan nye
samarbejder opstå i regionen. Der var
også et tekstfortolkningskursus engang, hvor vi arbejde sammen, musikere og dramalærere. Med tekst og
billeder. Det var også
mega-spændende.”
Lina Franke er en af de undervisere,
der har ’små fag’, der betyder, hun
ikke har så mange fagkollegaer på sin
egen skole. Det gælder ikke for AnneMette Strandgård, som underviser i
ssb, klaver og kor på Aalborg Kulturskole, som er regionens største skole.

Alligevel finder hun også meget inspiration i kursusugen og i de møder og
fællesskaber, der opstår i kursusugen:
”Det er fedt at møde folk fra alle kommunerne, så det ikke kun er de samme, man ser hver gang. Musikmiljøet
er meget lille, så det er rart at møde
nogle fra de andre skoler.”
Temaet for årets fællesdag var Fremtidens Kulturskole, og der kom to oplægsholdere for at give hver sin vinkel
på den overskrift. Det var fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og ungdomsforsker Søren Østergaard, som fortalte
om kulturskolens rolle og om børn og
unges trivsel, nu og i fremtiden. De
kunne – på helt forskellig vis - bidrage
med et frisk syn på eleverne og deres
motivation og udfordringer. De kom
også med stikpiller, eftertanker og udfordringer til både undervisere og ledere, som giver refleksion til det daglige
arbejde.
På spørgsmålet om, hvorvidt der følges op på kursusugen, svarer Thomas
Albæk Jakobsen: ”Kursusudvalget gør
et stort arbejde med at samle deltagernes evalueringer og planlægge næste
års kursusuge. Derudover tages der

forskellige initiativer rundt om på skolerne til at formidle og arbejde med inputs fra såvel kurser som den fællespædagogiske dag. I Frederikshavn
Kommune tager vi for eksempel inputs
fra fællesdagen op i diverse processer
og bruger den nye viden til at udvikle
den daglige praksis.”
Et nyt initiativ fra KiN giver lærerne
mulighed for at samle op på faglighed
og udfordringer med fagkollegaer fra
regionen, når de i august – ved skoleårets start – mødes til kompetencedage. Det er et relativt nyt koncept, som
kun har kørt to gange. Kompetencedagene adskiller sig fra kursusugen ved
at være drevet af lokale kræfter, for
der gemmer sig en hel masse viden og
erfaring på skolerne allerede, som man
med fordel kan drage endnu mere nytte af. Hver skole og underviser har mulighed for at byde ind med en workshop på en af de to dage. Her kan
man for eksempel samle sin faggruppe
og udveksle ideer og materialer, eller
man kan diskutere teamsamarbejde eller kommunikation. Begrænsningen er,
at det ikke må være med oplægsholdere udefra, og at hver skole skal indbyde alle regionens lærere. Nogle af de
workshops, der har været udbudt ved
kompetencedagene, er forældresamarbejde, e-musik, klassik slagtøj og materialeudveksling for forskoleundervisere, for at nævne nogle få.
Lærerne er stadig ved at vænne sig
til det nye koncept, der blandt andet
udspringer af et ønske om at kunne
mødes i faggrupper på tværs af kommunerne. ”Kompetencedagene i
august er rigtig spændende. Her mødes vi for eksempel med dramalærerne
på tværs af skolerne, og det er virkelig
godt og frugtbart. Jeg har erfaring for,

at jeg bruger det, jeg har fået med mig
fra kursusdagene og kompetencedagene, i min daglige undervisning,” siger Lina Franke Hedegaard, og Mads
Slej supplerer: ”Det er virkelig interessant at høre om, hvordan tingene foregår på de andre skoler i Nordjylland.
Der har været snak om, at vi skal lave
noget fælles sammenspil, det har jeg
endnu til gode at se, om det skulle blive til noget.”
Ud over kursusugen samarbejder KiN
om blandt andet at udvikle rytmiske
fællesskaber, om Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester samt om et praktisksamarbejde med konservatoriet. ”Vi
har et fantastisk samarbejde mellem
musik- og kulturskolerne her i regionen,
og det er godt, for når vi samler kræfterne, har vi mulighed for at tilbyde

Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har nogle kursusuger, hvor vi
har mulighed for at fordybe os og få noget fagligt input

vores lærere et bredt udvalg af kurser,
som den enkelte skole ikke ville kunne
magte alene. Det gavner eleverne i sidste ende,” siger Henrik Hammer og tilføjer: ”Eleverne har også glæde af vores samarbejde, for eksempel når de
mødes i vores ungdomssymfoniorkester
og på regionale talentweekender.”
KiN tilbyder ikke decideret efter- og
videreuddannelse. De sidste ni år har
KiN fokuseret på kursusugen i uge 1
og senest er kompetencedage i august
kommet til. Begge er inspirationsforløb
og for korte til at være egentlig kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Ansvaret for lærernes efter- og
videreuddannelse ligger derfor fortsat
ude hos de enkelte musikskoler under
KiN.
I Nordjylland ser man nu frem til at
kunne fejre 10-års jubilæum for kursusugen i uge 1, 2021. ■

Find den elektroniske artikel her:
https://bit.ly/2ONYv8c

MUSIKSKOLEN • 2 • 2020

13

MUSIKPÆDAGOGISK FORSKNING

Musikpædagogiske Saloner på

DET KONGELIGE DANSKE
MUSIKKONSERVATORIUM

Af Line Fredens

Af Peter Bruun

Af Anne Gry
Haugland

14

Med spot på kvaliteten af den individuelle øvning åbnede de nye Musikpædagogiske Saloner
ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
(DKDM) dørene for musikskoleundervisere, musikskoleledere, konservatorie-studerende og deres undervisere. Med disse saloner ønsker forskningsprojektet Kunst og Læring ved DKDM at
skabe en platform, hvor alle med interesse for
det musikpædagogiske område kan mødes, indhente ny viden og igennem fælles dialog og refleksion berige og inspirere hinanden. Salonerne
byder på oplæg og samtaler om centrale musikpædagogiske emner.
DKDM har med lektor, ph.d. Anne Gry Haugland, i spidsen etableret projektet Kunst og Læring. Kunst og Læring er et flerårigt forskningsprojekt, bestående af blandt andet tre ph.d.projekter, som gennemføres i samarbejde med
Århus og Aalborg Universitet. Kunst og læring
skal belyse og udvikle kunstnerisk og pædagogisk praksis på konservatoriet og bidrage med
ny viden til de vidensområder, som konservatoriet beskæftiger sig med. Ved Kunst og Lærings
Musikpædagogiske Saloner skiftes forskerne til
at være værter og vælge tema for salonen med
udgangspunkt i deres forskning. Salonerne åbner forskningsprojektet Kunst og Læring for omverden og giver forskerne mulighed for at dele
deres resultater og få uvurderligt input og respons undervejs fra det fagmiljø, som gerne
skulle få gavn af deres forskningsarbejde. Der
afholdes i alt 3 saloner i studieåret 2019/2020.
Ph.d.-studerende og violinist Line Fredens tog
hånd om den første salon, der blev afholdt den
14. november i Ny Sal på DKDM. Line Fredens
forsker i kunstneriske læreprocesser rettet mod
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instrumentalpædagogisk praksis. Hun underviser
i Performance Psykologi og Musikpædagogik
ved DKDM, og salonen den 14. november var
kulminationen på et forløb, hvor hendes studerende gennem undervisning og observation af
egen praksis med videooptagelser, kollaborativ
læring samt interviews havde udforsket egne
musikalske læreprocesser i den daglige øvning.
Ved salonen præsenterede Line Fredens den teoretiske og forskningsbaserede baggrund for forløbet, og hendes gennemgang blev suppleret af
praksis-eksempler præsenteret af de involverede
konservatoriestuderende. I kaffepausen gik samtalerne lystigt og bar præg af, at salonens tema

Salonerne byder på oplæg
og samtaler om centrale
musikpædagogiske emner
var relevant og vedrørende for alle, der har med
instrumentalpædagogikken at gøre. Senere bød
duo Ventus, bestående af Michaela Hansen (fløjte) og Louise Anine Mogensen (klarinet), på et
særligt indblik i, hvordan de som ensemble har
grebet deres læring og udvikling an gennem
kollaborativ øvning og deliberate practice. Eksemplerne blev hermed konkrete og praksisnære– noget, der afspejledes i den efterfølgende
fælles dialog, som bød på mange interessante
refleksioner fra tilhørerne.
Den næste salon er d. 27. februar i år. Vært
ved denne salon er Peter Bruun. Hans

Michaela Hansen og
Louise Anine Mogensen

ph.d.-projekt omhandler musikalsk
skaben i pædagogiske sammenhænge.
Peter Bruun er oprindelig uddannet
som komponist fra konservatoriet og
har arbejdet som freelance komponist.
Igennem de sidste 15 år har han desuden arbejdet meget med musikalsk
skaben i pædagogiske sammenhænge.
Ved salonen d. 27. februar er temaet
derfor ”Musikalsk skaben i instrumentalundervisning”. Udgangspunktet er,
at der indenfor den klassiske musik er
en stærk tradition for, at det skabende
og det udøvende er adskilt– både på
det professionelle niveau og stort set
også på det pædagogiske niveau: Når
man lærer at spille et instrument, forholder man sig til musik, som findes i
forvejen. Det handler om at mestre en
bestemt spilletradition, og det at lave
sin egen musik er ”udenfor pensum”.
Historisk set og i andre musikkulturer –
herunder meget af den rytmiske

musik, vi kender – er det ikke sådan.
Hér hænger skabelse og udøvelse ofte
sammen. Spørgsmålet er, om vi i højere grad og med fordel kan inddrage
skabende processer i instrumentalundervisningen. Ved salonen vil der være
oplæg ved Carl Bergstrøm, komponist
og forsker, der bl.a. vil give et historisk
perspektiv på temaet, og oplæg ved
Østen Ore, guitarist og komponist, der
i mange år har arbejdet med at inddrage komposition i sin undervisning på
Kolding Musikskole.
Forårets sidste salon afholdes
30.april og har titlen ”Tonesprog og
sprogblomster”. Den har lektor Anne
Gry Haugland som vært, og dens tema
er det billedsprog, som musikundervisning ofte er fyldt af. Udgangspunktet
for salonen er, at dette billedsprog ikke
er et sprog, der bruges i mangel af et
mere præcist fagsprog. Tværtimod er
brugen af billedsprog i

musikundervisningen en meget præcis
fagsproglig strategi, som på samme tid
tillader kommunikation af en stor
mængde nødvendig fælles viden og
giver plads til udvikling af et individuelt
kunstnerisk udtryk hos den studerende. F.eks. vil en metafor ikke betyde
det samme for alle, men den kan på
den anden side ikke betyde hvad som
helst. Ved salonen vil en række af DKDMs lærere i en panelsamtale lægge
op til en fælles refleksion over billedsprogets rolle, dets potentialer og
faldgruber.
Det er gratis at deltage i de musikpædagogiske saloner, men deltagelse
kræver dog tilmelding på forhånd. ■

Læs artiklen med links til tilmelding her:
https://bit.ly/37lP5az
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SKATTEN 2019

SKATTEN 2019
Af Simon
Junker Tang

GENERELT
Fra d. 9. marts 2020 kan du se og rette
årsopgørelsen 2019 i TastSelv.
Fristen for at indberette ændringer til
årsopgørelsen er d. 1. maj 2020.
Man bør i den forbindelse tjekke, om oplysnin
gerne på årsopgørelsen er korrekte, da
indberetningerne er baserede på oplysninger
fra tredjeparter f.eks. arbejdsgivere og banker.
For bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende gælder
at man skal udfylde oplysningsskema (tidligere
kaldet udvidet selvangivelse) for indkomståret
2019 senest den 1. juli 2020.
I det følgende gennemgås kun hoved
reglerne for lønmodtagere, idet der
således ses bort fra honorarmodtagere
og selvstændigt erhvervsdrivende.

FRADRAGSMULIGHEDER
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de nødvendige omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og vedligeholde sine
indtægter, som udgangspunkt fradragsberettigede. En naturlig betingelse er dog bl.a., at de
samlede udgifter, man trækker fra, står i et rimeligt forhold til indkomsten, og at der ved fradraget tages højde for, at en del af omkostningen
kan have et privat islæt.
For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der være et naturligt element af privat
benyttelse. For hver udgiftsart er det en god ide
selv at vurdere omfanget af den private andel.
Ved selv at have taget stilling til den private andel – og dermed ikke fratrække denne – tager
man en stor del af brodden af den diskussion,
der ellers kunne opstå med SKAT. For indtægter
opnået som lønmodtager gælder som udgangspunkt, at nedenstående udgifter kun kan fratrækkes i rubrik 58 under øvrige lønmodtagerudgifter, altså kun det beløb der overstiger den
gældende bundgrænse på kr. 6.200 i 2019.
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Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder CD’er, noder,
faglitteratur, tidsskrifter o.l.) kan fradrages med
den andel, der ikke er privat. I den forbindelse
skal gøres opmærksom på, at udgifterne skal
være nødvendige med henblik på at erhverve,
sikre og vedligeholde sin indtægt.
Egne instrumenter og PC til erhvervsmæssigt
brug
Er anskaffelsessummen kr. 13.800 (2019) eller
derunder, kan hele beløbet fradrages i købsåret.

Eksempel på beregning
af afskrivning
Saldoværdi 1/1 2019
- Salg i 2019		
+ Anskaffelser i 2019
= Afskrivningsgrundlag
Afskrivning maks. 25 %
Saldoværdi pr. 31/12 2019

15.000
–2.000
20.000
33.000
–8.250
24.750

Udgør anskaffelsessummen over kr.
13.800, kan det anskaffede højst afskrives med 25 %.
I ovenstående eksempel er der forudsat en saldo overført fra 2018 på kr.
15.000, solgt et aktiv (f.eks. et instrument) i 2019 for kr. 2.000 og købt et
nyt aktiv i 2019 for kr. 20.000.
Fradraget udgør således i alt kr.
8.250. For at få fradrag for køb/afskrivning skal der desuden være en direkte
og umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som PC ofte
have en privat andel. Ved opgørelsen
af en privat andel foretages afskrivning
af det enkelte driftsmiddel med reduktion af den private andel. Den private
andel beror på et konkret skøn.
Husk, at skattevæsenet mener, at
strygeinstrumenter holder prisen og

derfor ikke kan afskrives. Buer og
strenge er dog undtaget.
Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel, klaver
osv.) kan fradrages, men også
her skal der tages hensyn til en
eventuel privat andel.

Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig
indrettet et værelse til undervisnings- eller øvelokale kan
der være mulighed for at fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er dog bl.a.
en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet til privat benyttelse.
Ved fradrag for indretning vil der
normalt kun gives fradrag, hvis det er
helt udelukket, at indretningen har privat islæt, ligesom der kan være tvivl
om, hvorvidt fradrag vil accepteres,
hvis indretningen forbedrer ejendommens generelle værdi.
Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når man bor til leje som en andel
af den samlede husleje, el og varme.
Forholdet beregnes med samme brøk
som lokalets areal i forhold til lejemålets samlede areal. Bor man i eget hus
eller ejerlejlighed kan man efter samme forholdsregning fratrække el og
varme. Herudover er der mulighed for
at få et forholdsmæssigt nedslag i
ejendomsskatten.

Befordring mellem bopæl
og arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden mellem hjem og arbejdssted. Afstanden opgøres som den
normale transportvej ved bilkørsel, idet

der dog ikke gives fradrag for de første
12 km hver vej.
Fradraget beregnes som antal kilometer gange satsen (jf. nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.
Ligningsrådets satser for 2019:
			
0-24 km

Intet fradrag

24-120 km

1,98 kr. pr. km

over 120 km

0,99 kr. pr. km
(1,98 i yderkommuner)

Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes
på andre fradragsmuligheder, der ikke
har umiddelbar tilknytning til arbejdet.
F.eks. håndværkerfradrag, ekstra pensionsfradrag, fradrag for donationer til
velgørende organisationer, børne- og
underholdsbidrag, tab på aktier og investeringsforeningsbeviser, ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.
Der kan desuden henvises til SKATs
hjemmeside, hvor man kan downloade
diverse pjecer og vejledninger. Endelig
kan DMpF’s sekretariat naturligvis kontaktes for yderligere rådgivning.
Læs i øvrigt også hvad Skat skriver
om musikeres muligheder for fradrag af
udgifter i forbindelse med dette erhverv
Om honorarmodtagere står bl.a.:
”Honorarer mv. tillægges efter praksis honorarmodtagerens personlige
indkomst som et nettobeløb, dvs. efter
fradrag af de udgifter, der er forbundet med honoraret.” ■
God fornøjelse!

Læs artiklen med links her:
https://bit.ly/2T6NBfg
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NÅR TO PLUS TO GIR’ FEM
Magien ved sammenspil er, at det kan få en umiddelbart simpel og kedelig basgang til at lyde helt
fantastisk, når den akkompagneres af trommer, guitar og sang. Man kan sige, at to plus to gir`
fem, og det er præcis den magi, jeg ønsker, at eleverne skal opleve i mine sammenspilstimer.

Af Jakob Riis

SAMMENSPIL i musikskolen er en udvidelse af
elevernes soloundervisning. Formålet er, som jeg
ser det, at tage de færdigheder, der læres i solotimerne, og bruge dem til at musicere i praksis
via sammenspillet. Her er det ikke kun de instrumentale færdigheder, men også de teoretiske,
der kommer i spil. Ydermere udvikles også elevernes ører til at skulle lytte og forholde sig til de
andre instrumenter og stemmer samtidig med,
at der spilles på eget instrument. Disse forhold
og udfordringer findes ikke i soloundervisningen. Den kan til nød simuleres af instrumentallæreren ved samtidigt akkompagnement, eller
hvis der afspilles et backingtrack. Der er mere på
spil for eleverne, når de sidder sammen med ligesindede i den virkelige verden. Fælles om at
spille en sang og ansvarlige for hver deres lille
del af det samlede lydbillede.

BLÅ BOG
Jakob Riis
Er musikskolelærer i rytmisk bas, guitar- og
sammenspil. Han er uddannet bassist og
musiklærer fra SDMK samt Musicians Insti
tute i Los Angeles.

Indgange til sammenspil
Der er mange måder at begå sammenspil på
som lærer. Hver gang jeg hører om en kollegas
fremgangsmåde, får jeg altid inspiration til nye
tilgange til min egen undervisning. Der er i bund
og grund ingen forkert måde, og målet må vel i
virkeligheden være at vise eleverne præcis, hvor

Husk på, at vi godt må spille forkert
herinde. Det er faktisk, derfor vi øver
fedt og givende det er at spille med andre. Jeg
skal skabe tryghed, så de tør spille forkert og
forsøge sig frem foran de andre bandmedlemmer med fare for, at det hele går galt. Jeg har
undervist i sammenspil i over 15 år og kan med
sikkerhed sige, at jeg ikke har en færdig opskrift
på garanteret succes. Jeg har dog efterhånden
fundet noget, som jeg gør igen og igen samt
nogle områder, jeg konstant forsøger at udvikle.
Mange – hvis ikke alle – af nedenstående betragtninger er helt sikkert kendt af mine kolleger
landet rundt og findes højst sandsynligt i mere
udviklede former.

Sociale spilleregler i udvikling
Hvert sammenspilshold er unikt og består af forskellige personligheder. Nogle sammensætninger passer bedre til lærerens personlighed end
andre. Sådan vil det altid være, når man arbejder
med mennesker. Det er derfor vigtigt, at man giver tid til, at det sociale fællesskab kan gro og
blomstre. Man kan som lærer forsøge at sætte
gang i elevernes indbyrdes relation samt relationen til læreren i lektionen ved at:
Sørge for, at alle kender hinandens navne.
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SOCIALT SAMSPIL I BANDET
• Sørg for, at alle kender hinandens navne
• Tal om musik så fælles interesser afdækkes
• Vælg i fællesskab de numre der skal spilles

Dette kan gøres ved hjælp af navnelege for at løsne stemningen op. At kende hinandens navne er første skridt i at
kunne tale sammen. Navnelege kan
gøres sjove, udfordrende og spændende uanset alder.
Tale om den fælles interesse for musik. Spørg ind til, hvad hver enkelt elev
lytter til. Lad dem tale sammen om
det. Er der fælles interesse for et bestemt band eller genre et sted?
Lade dem være fælles om, at vælge
et nummer de vil spille. De sociale
kompetencer udvikles ved at spille noget, man måske ikke selv ville have
valgt, men alligevel gør, fordi bandkammeraterne gerne vil.
Lærerens funktion i alt dette er ideelt
set at få eleverne til at tale sammen og
facilitere dette gennem spørgsmål,
som holder samtalen i gang.
Når jeg starter et nyt hold op, eller
når der kommer nye medlemmer til,
sørger jeg altid for at sige følgende
sætning: ”Husk på, at vi godt må spille
forkert herinde. Det er faktisk, derfor
vi øver. Jo flere fejl vi laver, jo bedre bliver vi. Herinde må vi prøve nye ting af,
og ingen griner af hinanden, hvis nogen spiller forkert. Vi er sammen om
bandet og har hinandens ryg.”.
De sætninger er gode at gentage
flere gange gennem hele sammenspilssæsonen.
Jeg fortæller også, at mine forventninger ikke er, at eleverne kan alting
med det samme. Hvis jeg giver dem en
ny opgave eller en ny rolle, så forventer jeg, at de prøver. Solospil kan især
virke skræmmende for nogle elever.
Derfor kan det virke beroligende på
12-tals-piger og -drenge, at de, når vi

Der er mere på spil for eleverne,
når de sidder sammen med lige
sindede i den virkelige verden

er sammen i musiklokalet, ikke behøver at overpræstere, og at fejl er okay.

Hvad skal vi spille?
Når det kommer til at vælge, hvilket
nummer bandet skal spille, er der mange faktorer, der spiller ind. Hvis eleverne får indflydelse, er det med til at give
dem ejerskab til numrene. Omvendt risikerer man som lærer, at eleverne vælger et nummer, der er helt uden for
deres instrumentale rækkevidde, og
man derfor skal foretage unødige og
umusikalske krumspring for at få elevernes ønske til at lykkes. Det er derfor
en afvejning, man må tage som lærer.
Det er min erfaring, at eleverne

generelt er meget lidt kritiske, så længe deres rolle i nummeret giver mening, og hverken er for svær eller for
nem. Jo ældre eleverne er, desto stærkere er deres musikalske identitet og
dermed også deres eventuelle kritiske
tilgang over for det, der ikke falder i
deres musiksmag. Heldigvis passer det
godt med, at de ældste elever typisk
har større instrumental kunnen samt
bedre indblik i hvilke numre, der vil
passe til deres band og evner. Netop
derfor giver det mening at lade de
ældste elever vælge numrene selv.
Som underviser høster man også
den gevinst at blive præsenteret for
nye numre, når eleverne selv vælger
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SAMMENSPIL I PRAKSIS
Indstudering:
• Udlevering af noder/becifringer/
tekst
• Lyt til originalnummeret
• Sæt trommerne i gang.
Trommerne er typisk det nemme
ste instrument at sætte i gang,
da der typisk skal læres en rytme.
Trommeslageren har så til opgave
at blive ved med at spille. Dette
giver eleverne en oplevelse af, at
nu er vi i gang – vi skaber musik
med det samme.
• Sæt akkordinstrumenterne i gang.
Her er det meget nummer-speci
fikt, hvad der kan lade sig gøre,
og hvad der giver mest mening.
Jeg forsøger at finde harmoniske
punkter i sangen, der kan genta
ges. Det kan være de første fire
eller otte takter af verset. Det er
bedre at tage det bid for bid frem
for at bruge meget tid på alle ak
korderne i hele sangen.
• Sæt sangeren/sangerinden i gang.
Når akkordinstrumenterne genta
ger f.eks. første halvdel af verset,
er det et perfekt grundlag for at
instruere sangeren i hans/hendes
del. Ved at for-synge den del, ak
kordinstrumenterne kører i ring,
giver det sangerinden god mulig
hed for at lære - og huske - me
lodien samt tekstfraseringerne.
Det er bedre for indlæringen at
tage en bid ad gangen.
• Gentag punkt 4 og 5 for de reste
rende stykker af sangen. Tricket
er at finde en balance mellem
hurtig progression og at sikre sig,
at alle er med.
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numrene. Det er et godt middel mod
at genbruge de samme numre. Når
musiklæreren udfordres fagligt, skaber
det nye tilgange og udvikler lærerens
undervisning.
Det er klart, at ovenstående bliver
nemmere, jo bedre man kender sit
sammenspilshold og den enkelte elevs
styrker og svagheder. Der er ingen tvivl
om, at forberedelsen spiller en vigtig
rolle i en glidende indstudering. Overblik, overblik, overblik. Det er også
klart, at jo dygtigere eleverne er, jo
hurtigere kan man gå frem. I min optik
ændrer det dog ikke på, at den systematiske fremgang skaber hurtigere resultater samt giver eleverne en sikkerhed i det, de foretager sig. Dette er
ønskværdigt, uanset niveau.

Lærerens baggrund former
tilgangen til sammenspil
Jeg startede som barn med at spille
klaver og skiftede til bas/guitar, da jeg
nåede teenageårene. Jeg spiller trommer til husbehov og performer ugentligt professionelt på bas og guitar. Jeg
er vel multiinstrumentalist til en vis
grad. Jeg mærker dagligt, hvordan mit
overblik over de basale instrumenter i
en rytmisk bandsammensætning hjælper mig. Det gælder både mht.

rollefordeling og alternative voicings
på guitar/klaver samt trommespillets
facetter mht. brug af crashbækkener,
breaks, fills osv.
Dette overblik kommer mig til hjælp,
når jeg på stedet skal opfinde en ny
voicing eller en ny rolle til fx guitaristen, fordi den, jeg havde forberedt, viste sig at være for svær eller for nem.
Der er masser af situationer, hvor jeg
skyder forbi i min forberedelse, men
pga. mit instrumentkendskab hurtigt
kan finde på alternative løsninger. Der
er mange af mine kolleger, der er rigtig
gode til at kende lidt til alle instrumenterne, og det er min overbevisning, at
dette er udgangspunktet for god sammenspilsundervisning i musikskolen.
Er man derimod i den situation, at
man udelukkende mestrer sit hoved
instrument, så er musikskolens andre
faglærere et perfekt sted at hente sparring, råd og vejledning. Som eksempel
har en af mine kolleger, som underviser
et sammenspilshold, hvor jeg har en baselev med, oprettet en Dropbox, hvor
han lægger elevernes noder op. Samtidig sender han en mail til hver af faglærerne for de enkelte elever og beder
om, at vi gennemgår numrene i solotimerne, og beder også om inputs og
forslag til, hvordan man som ”ægte”

Musikskolens andre faglærere
er et perfekt sted at hente
sparring, råd og vejledning
bassist/guitarist m.m. ville gribe det pågældende nummer an. Det er musikskolesamarbejde på højeste plan.

Hvornår opstår magien?
Er det når begynder-bassisten spiller
”pumpebas” og for første gang oplever at spille med begynder-trommeslageren, som spiller ”rock-rytme 1”. To

for første gang oplever magien i noget
så enkelt som at spille de tre første toner i mol-pentatonskalaen, når de spilles med en kogende rytmegruppe bag
sig? Er det, når bandet med alle talenteleverne oplever, hvad dynamik, præcision og skarphed kan gøre ved et ellers
simpelt funk-nummer?

JAKOBS FORBEREDELSE
• Kunne synge melodien for bedst
muligt at kunne synge for.
• Have gjort sig tanker om toneart
i forhold til ambitus hos sanger
inden. Skal helst være fundet in
den indstuderingen går i gang. Jo
yngre og mere uerfarne eleverne
er, jo mere forvirrede bliver de
ved mange toneartskift.
• Have gjort sig tanker om rollefor
deling mellem instrumenterne f.
eks. klaver og guitar eller guitar
og guitar.

Høj faglighed hos musikskolelæreren er et must
Bag alle disse situationer står den velforberedte musikskolelærer med overblik og kendskab til både sine elever
på holdet, de musikalske virkemidler i
den pågældende sang samt et godt
kendskab til instrumenternes virke og
funktion. Når denne afgørende forudsætning er opfyldt, er fundamentet
lagt for, at børn og unge kan opleve

meget simple figurer i sig selv, men
koblet sammen noget af det mest spillede rockmusik i musikhistorien. Er det,
når den unge guitar- eller klaversolist

Kære medlem
Med dette blad 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.
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To meget simple figurer i
sig selv, men koblet sammen
noget af det mest spillede
rockmusik i musikhistorien
magien i sammenspillet, og det er netop noget af det, som musikskolerne
virkelig mestrer. Musikskolerne har
gjort sammenspillet til en helt central
del af det at gå til musik, fordi vi ved,
at sammenspillet udvikler eleverne musikalsk, socialt og kunstnerisk. ■

Læs artiklen incl. links her:
https://bit.ly/2P7uvEs
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SYNLIGGØR MUSIKSKOLEN MED
NYE OG GAMLE FÆLLESSANGE

Af regionsreporter
Jonas Viggo
Pedersen

Der venter et spændende forår med rig lejlighed til
at invitere borgmestre, kulturforvaltninger osv. til
fejring af 75-året for befrielsen, dr. Margrethes 80års fødselsdag eller 100-året for genforeningen.
Det giver mulighed for politiske taler og musikindslag, og det er ofte en god måde at vise politikerne, hvad det egentlig er, musikskolerne laver.
Og der er kommet adskillige gode bud på moderne musik, der kan bruges i den anledning.
Til genforeningsjubilæet kan man finde rigelig
inspiration via QR-koden til MUSIKSKOLEN. DMpF
sidst i artiklen. Her finder du flere forskellige links.
Og til dr. Margrethes fødselsdag er det passende at finde sangen Fantastiske fødselar af Marianne Søgaard frem, som blev lanceret i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.
Den findes ligeledes via QR-koden sidst i artiklen.
Befrielsesfejringen har sin egen sangkomite.
ALSANG 2020 bad Danmarks unge mellem 10
og 18 år om at skrive om frihed og fremtid til en
melodi lavet af Simon Kvamm. Opgaven lød:
Skriv en tekst til Simon Kvamms melodi. Den skal
meget gerne kredse om fremtiden, og hvad frihed betyder for dig. Sæt i gang!
Resultatet er blevet en sang om at tage klimakampen op i fællesskab og er skrevet af 4. klasse
på Brattingsborgskolen i Klejtrup.
I en samlet udtalelse fra juryen lyder begrundelsen således:
Sangteksten er skrevet af en skoleklasse, og dét
kan mærkes. Den er skrevet i fællesskab og

handler om fællesskab. Det er en ægte ”vi”-sang.
Teksten emmer af børnekraft og udtrykker omsorgsfuldhed og optimisme, men det er også en
sang, der tager tingene alvorligt. Teksten er kamplysten og peger fremad og opfordrer til handling.
Det er en sang skrevet af børn til børn om deres
fælles fremtid, og man kan nærmest høre et børnekor for sig, der giver verden en kærlig opsang.
Sangen er blevet indsunget af Mille Liendgaard,
vinder af MGP 2018, og produceret af Kasper
Holm Larsen.
På Alsang.dk kan du finde tekst, node, indspilning og korarrangementer af Hvis vi er mange
nok. Korarrangementerne er lavet af Signe Sørensen og tiltænkt børne- og pigekor. Ronnie
Flyvbjerg Olesen har lavet et sammenspilsarrangement målrettet begyndere og let øvede –
også tilgængeligt på ALSANG 2020’s
hjemmeside.
Du kan nu også finde korarrangementer af
ALSANG 2020’s anden vindersang, Frihedens
lysdøgn. Arrangementerne – simpelt tostemmigt
kor (SS), arrangement for pigekor (SSA), trestemmigt arrangement for blandet kor (SSAT/B)
samt instrumentalarrangement – er lavet af Nikolaj Busk.

Find alle links til sangene her:
https://bit.ly/328ojlc

LØN & VILKÅR

Medlemmernes
forslag til overenskomstkrav 2021
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det
offentlige område i 2018 aftalte man, at overenskomsten
skulle være treårig. Den næste overenskomstfornyelse
skal således ske pr. 1. april 2021. De indledende øvelser
er allerede i gang; der arbejdes med planer og analyser
for at komme godt frem til det første store skridt, som
tages i slutningen af 2020: Udveksling af krav. Her fremsender arbejdsgiverpart og lønmodtagerpart på hver enkelt overenskomst, i vores tilfælde overenskomsterne for
musikskolelærere og musikskoleledere og aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere, en liste med krav
til den kommende overenskomst.
Traditionen tro vil DMpF’s musikskoleansatte medlemmer i
løbet af foråret modtage en opfordring til at indsende forslag til krav til hver deres overenskomster, og vi opfordrer
til, at både musikskolelærere, -mellemledere og -ledere benytter lejligheden til at fortælle os, hvordan I mener, jeres
arbejdsforhold ville kunne forbedres. Alle forslag og tanker
bliver behandlet foreningens politiske strukturer: Forslag
fra lærerne bliver først set og behandlet af TR-udvalget,
forslag fra lederne af Lederforeningens bestyrelse. Materialet bliver herefter sendt til forretningsudvalget til endelig
udtagelse. En del af de forslag, som kommer ind, er muligvis ikke teknisk eller indholdsmæssigt relevante for overenskomstforhandlingerne, men vil skulle adresseres i andre
sammenhænge. Alt materiale, vi får ind, er ikke desto
mindre en guldgrube af indsigt for foreningens udvalg og
sekretariat som et øjebliksbillede af, hvordan hverdagen
fungerer for de medlemmer, hvis interesser det er DMpF’s
fornemste opgave at varetage.
Ved forhandlingerne med KL vil det vise sig, hvilke emner
og krav, som kan komme til realitetsforhandlinger: Dels
må det afsøges, hvilke krav begge parter har interesse for
at fremme, dels kan der være strømninger, som dirigerer
forhandlingerne i bestemte retninger for større grupper af
medarbejdere, f.eks. på hele det kommunale område.
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Et andet parameter, som er afgørende for forhandlingsresultatet, er naturligvis den økonomiske ramme, som via
sindrige beregninger afsættes til både forhandlingerne
mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, som står for alle
de generelle aftaler: Barsel, ferie, seniorpolitik osv., og til
det enkelte overenskomstområde. Undervejs i forhandlingerne beregnes den økonomiske konsekvens af emner,
som når til realitetsforhandlinger imellem os og KL, så
man, under forhandlingerne og når forlig indgås, har et
præcist overblik over de økonomiske konsekvenser.
Når forhandlingerne er overstået og et forlig underskrevet, kommer den næste store øvelse: Urafstemningen,
hvor medlemmerne tager stilling til, om de kan stemme
for det indgåede forlig, inden endelig tiltrædelse kan
ske, eller, hvis flertallet stemmer imod, konflikt varsles.
Derefter henstår den sidste opgave: At redigere overenskomsterne i henhold til det indgåede forlig for til sidst at
underskrive og frigive dem.
I første omgang glæder vi os på sekretariatet og i de politiske udvalg til at se, hvad der kommer ind fra medlemmerne og håber, at rigtig mange medlemmer vil tage sig
tid til at imødekomme opfordringen. Indkaldelse af
overenskomstkrav vil blive udsendt i løbet af
foråret med tilbagemeldingsfrist inden
sommerferien. ■
https://bit.ly/2TjmMEN

Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent
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DMpF holder landsmøde

lørdag d. 25. april 2020 kl. 11.30-13.00 på:
Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C
Samme sted afholdes gruppemøder i Lederforeningen,
Lærerudvalget og TR-udvalget kl. 10.00-11.00
Alle medlemmer er velkomne

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).

24

MUSIKSKOLEN • 2 • 2020

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

KONSERVATORIESTUDERENDE!

