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LEDER

NEDLUKNING 
GENÅBNING 
KRISESTYRING
Covid19-pandemien medførte, at Danmark midt 
i marts måned blev lukket meget hurtigt ned i et 
hidtil uset omfang. Med undtagelse af de fag-
grupper, der skulle blive tilbage og varetage kriti-
ske funktioner, blev alle offentligt ansatte sendt 
hjem. Kulturlivets aktører i bred forstand blev 
ramt meget hårdt, og mange musikere stod fra 
den ene dag til den anden uden noget indtægts-
grundlag. På musikskolerne skulle lærere og le-
dere varetage deres opgaver hjemmefra med de 
store udfordringer og begrænsninger, det inde-
bærer. 

Efter påske påbegyndtes en gradvis og kontrolle-
ret genåbning af det danske samfund. På dette 
tidspunkt blev det tydeligt, at genåbningen af 
samfundet ville komme til at handle om politiske 
og økonomiske interesser i lige så høj grad som 
sundhedsfaglige vurderinger. DMpF opfordrede 
derfor regeringen og folketingets partier til at 
huske musikskolerne, så denne vigtige del af det 
danske musik- og kulturliv kunne videreføres 
uden at lide et unødigt stort tilbageslag. 

Den 27. maj kunne musik- og kulturskolerne 
langt om længe åbne igen. I realiteten er der 
dog tale om en gradvis genåbning, da dele af 
undervisningen desværre forsat er lukket ned. 
Det drejer sig først og fremmest om holdunder-
visning, herunder kor, men også soloundervis-
ningen er flere steder ramt på grund af en stram 
lokalesituation i kommunen. Heller ikke elevkon-
certer og andre større arrangementer har kunnet 
gennemføres i sædvanligt omfang. Billedet er 
forskelligt fra kommune til kommune, men 

mange musikskolelærere må forsat undervise en 
del af deres elever online. Genåbningen stiller i 
det hele taget store krav til musikskolernes lære-
re og ledere, da dagligdagen langt fra er norma-
liseret. Der er således fortsat brug for den sam-
me store kreativitet og fleksibilitet, som på så 
fremragende vis blev lagt for dagen under den 
fuldstændige nedlukning.

Elevtilmeldingerne til den kommende sæson er 
helt naturligt i fokus på alle musik- og kultursko-
ler. Bekymringen er flere steder stor, fordi antal-
let af både gentilmeldinger og nye tilmeldinger 
ligger under niveauet fra tidligere år. Nedluknin-
gen taget i betragtning er dette ikke overrasken-
de. Til gengæld er det nødvendigt, at man tager 
handling på den krisesituation, som er opstået. 

DMpF opfordrer derfor de musik- og kultursko-
ler, der ligger under det normale antal tilmeldin-
ger, til at forlænge den officielle tilmeldingsfrist 
frem til 1. oktober eller senere som en del af kri-
sestyringen under Covid19. Forlængelsen vil 
gøre det muligt at få kontakt til målgruppen, 
gennemføre diverse ”nu genstarter musikskolen-
koncerter” og andre oplysningsarrangementer 
for potentielle elever langt ind i det nye skoleår. 
Det er nu, strategien og de nødvendige aftaler 
med kommunen i den anledning skal på plads. ■

 

Ole Helby
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NY I JOB

Af Kristian Lager

Mens Coronakrisen kradser, og de fleste musik-
skoleelever og lærere har måttet undvære hin-
anden, i hvert fald sådan analogt set, er der 
plads til refleksion. Man kan først mærke, hvad 
man har, når det er væk, siger man, men hvad 
er så musikundervisning, når man ikke længere 
kan sidde overfor hinanden og spille sammen? 
Det kan være rigtig mange ting, har det vist sig, 
men det er ikke det, det skal handle om her - 
men måske lidt alligevel. For det skal handle om 
at opsamle og bruge erfaringer.

Erfaringer gøres gennem  
fejltrin og successer
Jeg er nemlig ny i job! I hvert fald i musikskole-
sammenhæng. Efter et kvart arbejdsliv under 
andre faner er jeg vendt hjem til guitaren og un-
dervisningen. Det er dejligt at være tæt på mu-
sikken og instrumentet igen, og det er udfor-
drende, men vildt inspirerende at undervise. Ef-
ter endt uddannelse søgte jeg job som musik-
skolelærer, men nåede aldrig rigtig at komme i 
gang, før jeg fik job på Det Kongelige Teater. 
Lad mig sige det ligeud: Det er virkelig hårdt og 
meget krævende at begynde som ny underviser 
i musikskolen. For det er sådan, jeg ser mig selv. 
Som nyansat og nyuddannet, uden væsentlig el-
ler relevant erfaring i forhold til det musikpæda-
gogiske felt, jeg har været så heldig at få lov til 
at kaste mig ud i med 15 års forsinkelse. Nuvel, 

NY I JOB
Refleksioner fra en “Ny i Job”. Grundlæggende er der tre spørgsmål, der 
træder frem efter denne første godt og vel halve sæson i musikskolen.

selvfølgelig kan erfaring fra liv og andet job bru-
ges i generelle sammenhænge, men den der 
helt konkrete erfaring, man ikke kan læse sig til 
eller få foræret, men kun får gennem mange, 
mange timer i faget, den har man bare ikke som 
“Ny i Job”. Den får man gennem fejltrin, fejltrin 
og succeser - og så lidt flere fejltrin - hele tiden 
med en god spiseskefuld usikkerhed. Det vidste 
jeg heldigvis godt, så jeg har væbnet mig - og 
væbner mig stadig - med tålmodighed og hårdt 
arbejde. Det er krævende, når man ikke lige sy-
nes, det lykkes, og selvfølgelig lige så skønt, når 
undervisningen går op i en højere enhed, og 
man mærker tilliden samtidig med, at eleven 
udvikler sig og trives med musikken. Sådan er 
det jo nok bare  - et grundvilkår hver gang man 
kaster sig ud i noget nyt med iver og gode in-
tentioner, men der er alligevel et par refleksioner 
fra en “Ny i Job”, som jeg tror kunne være rele-
vante at dele. Grundlæggende er der tre spørgs-
mål, der træder frem efter denne første godt og 
vel halve sæson.

Er min uddannelse fra musikkonser
vatoriet relevant nok i forhold til  
arbejdet i musikskolen? 
Det vil nok være forskelligt fra instrument til in-
strument, men det er da klart, at medmindre 
man vil begå et musikalsk overgreb på langt de 
fleste børn, bliver man slemt overrasket, hvis 
man tror, at  man efter en lang uddannelse i 
klassisk guitar skal ud i musikskolen og undervi-
se i neglefilning og Fernando Sor’s samlede vær-
ker. Det er simpelthen ikke der, den gennemsnit-
lige 4. klasses drengs eller piges motivation har 
bolig. Jeg har fået masser af god undervisning 
gennem hele min konservatorietid, og jeg 

Fejltrin og succeser - og så lidt  
flere fejltrin - hele tiden med en  
god spiseskefuld usikkerhed
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trækker hele tiden på den uddannelse, 
jeg har fået der, og ikke mindst de 
mange samtaler om musik med både 
lærere og medstuderende. Jeg har 
også haft kaniner og været på et par 
dages observation i musikskolen, lige-
som jeg har lært lidt satslære og skre-
vet en pædagogisk rapport (på 3-4 si-
der var det vist). Alt dette bruger jeg 
på den ene eller anden måde i min un-
dervisning. Men fokus har selvfølgelig 
hovedsageligt været på den klassiske 
musik hele vejen igennem. Konserva-
toriet ER en musikeruddannelse, og 
det skal den vedblive at være. Jeg ved 
godt, at der er sket meget, siden jeg 
gik der, og der er kommet nye pæda-
gogiske linjer til, men lad os være ærli-
ge: Det er jo ikke kun de, der aktivt har 
valgt den pædagogiske retning, der 
ender med at skulle undervise i musik-
skolen. Det sker også for de solistud-
dannede, der har valgt så lidt pædago-
gik som muligt gennem hele studiet. 

Undervisning i musikskolen er et fag, 
rigtig mange konservatorieuddannede 
skal forholde sig til på et eller andet 
tidspunkt i deres liv -  på del- eller hel-
tid. Guitar er et populært instrument. 
Det er det delvist, fordi det er så for-
ankret i sangskriver- og populærkultu-
ren - og rockmusikken. Jeg er, interesse 
eller ej, tvunget til at forholde mig til 
stort set alle genrer, selvom intet i min 
uddannelse peger i den retning. I hvert 
fald hvis vi skal tage de elever alvorligt, 
der melder sig til musikskolen. Det be-
tyder ikke, at jeg ikke også kan lære 
dem lidt nodelæsning, spille små melo-
dier (klassiske eller populære), så de 
med tiden måske opdager en eventuel 
interesse i den klassiske guitar, men jeg 
kan ikke forudsætte den fra starten. 
Plekter-teknikker, clawhammer picking, 
thumb slapping, strumming figurer, 
improvisation, udvidet becifrings teori, 
jazz voicing etc. er bare nogle af de di-
scipliner, man ikke selvfølgeligt får 

med som klassisk uddannet. Det er 
vidunderligt at udforske og øve sig på, 
og det er heldigvis også tilfældigvis i 
rock- og popmusikken, min egen inte-
resse for guitaren er startet, men det 
er ikke noget, jeg har fået med mig fra 
konservatoriet. Og det hele og mere til 
er nødvendigt for at kunne afkode gui-
tarens rolle i den rytmiske musik og 
omsætte det til godt og gennemarbej-
det undervisningsmateriale. Det 

BLÅ BOG

Kristian Lager 
Er uddannet klassisk guitarist fra 
Nordjysk Musikkonservatorium, DIT 
Conservatory og Music and Drama, 
Dublin og Royal College of Music, 
London. Er guitarunderviser på 
Horsens Musik- & Balletskole
og medlem af Den Danske 
Guitarkvartet. Tidligere ansat som 
producent på Den Jyske Opera. Er 
freelance musiker og har 
i Coronatiden spillet koncerter på 
aarhusianske plejehjem sammen 
med sanger Birgitte Mosegaard 
Pedersen

8

Koncert med elever fra Horsens Musik- & Balletskole
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generelt pædagogiske og instrumen-
talpædagogiske har jeg fået undervis-
ning i, men igen med fokus på den 
klassiske verden. Mere herom senere.

Kan musikskolen tage bedre 
imod nyansatte? 
Jeg skal starte med at sige, at jeg har 
kun mødt fantastiske og dygtige nye 
kolleger, der alle er villige til at dele ud 
af den viden, de har. Det er mit klare 
indtryk, at der er et højt niveau og stor 
dedikation til stede i musikskolen, hvis 
Horsens Musik- & Balletskole på nogen 
måde er repræsentativ for resten af 
landet. Jeg oplever også en ledelse, der 
rigtig gerne vil tage godt imod og stil-
ler sig til rådighed for nyansatte. Rigtig 
mange kolleger har henvendt sig og 
tilbudt, at jeg bare kunne ringe og 
spørge om hvad som helst.  Sådan er 
det forhåbentlig alle steder, og godt 

for det. Men, og der er selvfølgelig et 
men, det er jo dybest set tilfældigt, at 
jeg for det første har bidt mange i ha-
serne og tiltvunget mig adgang til de-
res erfaring for at skyde genvej til at få 
udvidet min egen, og at de har haft 
den villighed til at hjælpe, som de har 
haft. I en presset branche, der også har 
været igennem besparelser med højere 
undervisningstid til følge, er det sin sag 
at spørge kolleger, om de lige har et 
par timer til at hjælpe mig ved at låne 
af deres erfaring og materiale. Man 
kunne savne en lidt mere formaliseret 
mentorfunktion, hvor udvalgte og ef-
teruddannede lærere kunne hjælpe 
med at give nyuddannede/nyansatte 
en god start. Det kunne bestå af lø-
bende møder eller gensidige observati-
oner af hinandens undervisning med 
tid til efterfølgende refleksion. Eller at 
man, som jeg ved allerede er tilfældet 
på nogle musikskoler, kunne indgå i 
teams på tværs af instrumentgrupper, 
hvor der kunne tales om generelle pæ-
dagogiske emner, ligesom det kunne 
være en igangsætter for sammenspil 
på tværs. Der er selvfølgelig et hav af 
praktiske udfordringer, men det er al-
mindelig praksis på langt de fleste ud-
dannelsesinstitutioner, så hvorfor ikke 

også i musikskolen? Der burde være 
gode erfaringer at hente. Ensomheden 
i jobbet er velkendt, når man sidder på 
nedlukkede lærerværelser decentralt, 
men måske kan den afbødes ved, at 
der er nogen, der har til opgave at 
være lidt med i starten af ens musik-
skolekarriere.

Kan musikskolen i højere grad 
tage uddannelsen af sit eget 
personale på sig?
Jeg har oplevet en tilstedeværelse af 
virkelig megen kapacitet og musikalitet 
men fremfor alt en enorm musikpæda-
gogisk know-how i musikskolen. Den 
findes ikke i mere koncentreret og 
praksisnær form end på den enkelte 
musikskole. Det hverken kan eller skal 
konservatorierne konkurrere med. 
Hvorfor er det, at musikskolerne ikke - 
ligesom gymnasierne, folkeskolerne, 
tømrerfirmaerne og hospitalerne - har 
selvtilliden til at sige: “Vi har brug for 
folk med høje instrumentale færdighe-
der, men vi er selv de bedste til at ud-
danne den fremtidige musikskolelæ-
rer”. Det er ren logik. Konservatorierne 
er selvfølgelig uundværlige spillere til 
at føde landet og musikskolerne med 
kompetente instrumentalister og 

Den praksisnære musikpæda-
gogiske erfaring må da være 
at finde ude på alle landets 
musikskoler

8
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Læs også relaterede artikler: 
https://bit.ly/2zCjPZY
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sangere, men den praksisnære musik-
pædagogiske erfaring må da være at 
finde ude på alle landets musikskoler. 
Jeg kan tage fejl, men man kunne 
drømme om, at den dag, man bliver 
ansat i sit første musikskolejob, følges 
det op af en slags musikskolepædago-
gikum. Læger kommer i uddannelses-
stillinger, universitetsuddannede 
fagspecialister kommer i gymnasiepæ-
dagogikum, folkeskolelæreruddannel-
sen består af lange praktikperioder osv. 
Som skrevet er det helt naturligt, at 
man mest af alt har lyst til at gå igen-
nem sin konservatorietid med mest 

muligt fokus på sig selv og sin egen 
udvikling, men netop derfor bør der, 
når man alligevel, af den ene eller an-
den årsag, lander et job i musikskolen, 
finde en videreuddannelse sted. Vig-
tigst af alt er det dog, ligesom vi forsø-
ger med vores elever, at ramme nyan-
satte, der hvor motivationen er størst, 
og at man møder nogle kapaciteter, 
der kan skabe et rum af smittende 
kærlighed til det musikpædagogiske 
område som en helt naturlig del af en-
hver musikers identitet. I skrivende 
stund ser det nu ud til, at vi kan kom-
me tilbage og undervise meget snart. 

Det bliver godt at se elever og kolleger 
igen - sådan helt analogt. Ud over, at 
jeg stadig er lidt “Ny i Job”, er der sik-
kert mange musikskolelærere, der nu 
også er  “Ny i IT-baseret undervis-
ning”. Det er læring på den hårde 
måde, og jeg i hvert fald selv blevet 
uddannet i IT-læring på rekordtid. Nye 
supplerende redskaber, der gør, at 
kontakten til eleverne kan holdes varm 
mellem de ugentlige lektioner med 
bl.a. videoer og e-mails. Nu håber jeg 
bare, at musikskolerne formår at få 
opsamlet, organiseret og udbredt de 
gode erfaringer, så de ikke forbliver 
gemt og glemt hos den enkelte. Men 
det er en helt anden historie...

God genåbning! ■

EGEDAL MUSIKSKOLE SØGER:
Folkeskolekoordinator 
Stillingen har en central funktion ved at koordinere det 
udviklende og opfølgende arbejde for fagområdet og 
ved den ugentlige kommunikation på tværs af Musik-
skolen og folkeskolerne. Ansættelsesgrad 14,8/37

Baslærer 
Til varetagelse af undervisning i elbas og kontrabas 
samt eventuelle bifag. Ansættelsesgrad minimum 
7,4/37

Violin- og forskolelærer 
Til varetagelse af forskole-, solo- og holdundervisning. 
Ansættelsesgrad minimum 10/37

Stillingerne tiltrædes d. 1. august 2020, med ansøg-
ningsfrist 15. juni 2020

Læs mere HER: https://bit.ly/2S0w2yk



8    MUSIKSKOLEN • 4 • 2020

FAGLIG LEDELSE

Af Edna Rasmussen

Siden mine første møder med ledelseskonsulen-
ter og kursusledere på lederkurser og lederud-
dannelser har jeg gennem 30 år forfægtet det 
synspunkt, at faglig ledelse er vigtig.

For 20-30 år siden var det ikke et populært 
synspunkt, og jeg har måttet tage mine kampe. 

Med new public managements indtog i den 
offentlige sektor blev den fremtrædende til-
gang, at ledelse er et selvstændigt fag, som ud-
danner én til at lede (underforstået en hvilken 
som helst organisation), og at det er ledelsesud-
dannelsen, som er den primære, og ikke den 
faglige uddannelse.

Jeg er selv et produkt af, at man dengang ofte 
med udgangspunkt i en faglighed – den visio-
nære lærer, den dygtige sygeplejerske eller 

HVORFOR ER DET VIGTIGT 
MED FAGLIG LEDELSE?
Velfungerende moderne organisationer er baseret på motiverede og fagligt dygtige 
medarbejdere. Derfor er ledelse med viden om og faglig indsigt i musik og 
musikpædagogik afgørende for, hvordan en musikskole udvikler sig.

kvaliteter ved faglig ledelse – især også på de ni-
veauer, som har afgørende indflydelse på orga-
nisationens kerneydelser og på økonomi og per-
sonalestyring, og ikke blot i mellemlederlaget. 

Faglig ledelse betyder forståelse 
for kerneopgaven
Enhver organisation er enten i udvikling eller af-
vikling. Begge dele kræver både økonomiske 
perspektiver og i høj grad også fag-faglige. Når 
der skal spares i musikskolen, er det ikke kun et 
spørgsmål om at få det til at passe på kroner og 
øre, men også om at få det gjort på den mest 
hensigtsmæssige måde i forhold til kerneydel-
sen. Der vil helt sikkert være medarbejdere og 
mellemledere, som også kan komme med væg-
tige input i forhold til dette, men hvis det samti-
dig trækker op til personalereduktioner, bør det 
ikke kun være afhængigt af de mest velformule-
rede medarbejdere, hvilke modeller man vælger 
for reduceringer.

På samme måde er det væsentligt, at den le-
der, som sidder med den endelige beslutning, 
når organisationen skal udvikles, også rent fag-
ligt kan argumentere for, hvorfor udviklingen 
lige netop skal gå i den retning - både indadtil 
og udadtil.

Kommunikation er et vigtigt 
ledelsesværktøj 
Enhver omfattende organisationsændring vil na-
turligvis ske i dialog med medarbejderne. Og 
netop her kommer lederens faglighed også til 
nyttei forhold til, at man rent fagligt kan sparre 

Jeg ved, hvad forberedelse af en  
undervisning er, og hvad den betyder

pædagog - blev leder af en institution med sam-
me faglighed, og først derefter fik en uddannel-
se som leder. En tilgang, der ofte er blevet set 
ned på.

Og indrømmet:Jeg har set min del af dårlig le-
delse, ikke nødvendigvis fordi lederne var fagligt 
uddannet, men måske netop fordi den nødven-
dige efteruddannelse udeblev (eller fordi talentet 
ikke var tilstrækkeligt).

Heldigvis er tiden vendt til, at man mange ste-
der igen indser, at der er særlige og uundværlige 
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med hinanden og gå i dybden i forhold 
til kerneydelsen og udvikling af denne.

Endelig er det, at lederen er bekendt 
med den faglige terminologi og fagets 
kultur, vigtigt i forhold til at bakke op 
om og sparre med de ansatte, i dette 
tilfælde musikpædagogerne. 

Musikpædagogen er ansat med et 
stort ansvar for, udover at undervise,  
at være musikskolens ansigt udadtil i 
forhold til mange instanser. Det kræver 
dialog og sparring, og lederens for-
nemste opgave er her at ”spille sine 
ansatte gode”. Med et moderne ledel-
sesudtryk hedder dette ”multipliers” 
eller multiplikator-ledere. Denne type 
leder får de ansatte til at være den 
bedste udgave af sig selv og udfordrer 
dem til at yde det bedste i forhold til 
organisationen. 

Dette kræver, at man er på bølge-
længde med sine medarbejdere og at 
man forstår deres arbejdssituation og 
kan kommunikere dette.

Motivation af medarbejderne er 
nøglen den gode organisation
Ikke mindst er det vigtigt at have blik 
for, hvad der motiverer medarbejderne.

En stor del af mit daglige arbejde 
som leder er at ”få pengene til at pas-
se”. Der kunne derfor argumenteres 
for, at det måske kunne være bedre, at 
en økonomisk uddannet sad i min stol. 

Musikskolens økonomi motiverer bare 
de færreste af mine medarbejdere. De 
er optaget af at få lov til at lave den 
bedst mulige musikskole og yde den 
bedst mulige undervisning. Den dialog 
skal jeg som den økonomisk ansvarlige 
leder kunne tage med medarbejderne, 
fordi det i sidste ende er mit ansvar, at 
pengene også fagligt bruges bedst 
muligt, og at arbejdet er tilrettelagt på 
den mest hensigtsmæssige måde.

Jeg skal ikke vide, hvordan man spil-
ler på en fagot eller en violin, men jeg 
har dagligt stor glæde af at have prø-
vet ”at stå der selv”. Med en vanskelig 

BLÅ BOG

Edna Rasmussen 
Musikskoleleder ved Aabenraa 
Musikskole og medlem af DMpF’s 
Lederforening

elev – et par krævende forældre – eller 
med et helt hold børn, som krævede al 
min opmærksomhed hvert sekund for, 
at undervisningen lykkes. Jeg ved, 
hvad forberedelse af en undervisning 
er, og hvad den betyder. Og jeg kan 
fagligt argumentere for forskellen på 
at undervise en hel klasse i et instru-
ment og undervise elever solo eller på 
helt små hold – og hvorfor det er vig-
tigt, at vi ikke bare erstatter det ene 
med det andet, men måske netop gør 
begge dele.

Derfor er min musikfaglighed vigtig i 
mit arbejde som chef i en musikskole. ■
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Coronakrisen tydeliggjorde, at digitale færdighe-
der og adgang til IT-arbejdsredskaber er blevet 
uundværligt i dagligdagen på musik- og kultur-
skolerne. Nedlukningen var naturligvis en helt 
særlig og akut situation, hvor alle gjorde deres 
yderste for at få tingene til at fungere med de 
muligheder, der nu forelå. Det viste os et utal af 
digitale veje i løsningen af opgaver som under-
visning, samarbejde og administration. Samtidig 
afdækkede krisen også en overraskende mangel 
på IT-redskaber og -kompetencer til at løse de 
forskellige digitale opgaver, som det moderne 
musikskolearbejde byder på i vores hverdag. Selv 
hvis man er en af dem, der forsager den digitale 
udvikling og alt dens væsen, kommer man nok 
ikke udenom, at musikskolejobbet i dag kræver 
digitale redskaber og færdigheder. Det kan være 
noget så simpelt som at kommunikere digitalt 
med kolleger, elever eller ledelsen eller fx skrive 
et mødereferat. 

Coronakrisen blotlagde musik skole
lærernes digitale arbejdsopgaver
Da coronakrisen brød ud onsdag den 11. marts 
og tvang musikskolerne til at lukke ned, flyttede 
arbejdspladsen hjem i musikskolelærernes egne 

IT-FIX
Det er ikke, fordi det skorter på spændende digitale 
løsninger til undervisningsbrug eller samarbejde  
- det er, om ikke andet, blevet endnu tydeligere under 
coronakrisen. Tilbage står spørgsmålet om, hvorfor 
mange musikskolelærere stadig mangler IT-redskaber  
og -færdigheder.

Af medieredaktør  
David Efraim Poulsen

stuer. Her arbejdede man flittigt krisen igennem 
med at levere virtuel musikskoleundervisning, en 
undervisningsform som var relativt uprøvet i mu-
sikskolesammenhæng. Det skyldes for det før-
ste, at netop relationerne mellem musikskolelæ-
rer og elever og nærværet i musikfælleskaber er 
et af musikskolernes helt særlige kendetegn. For 
det andet er fysisk og mental tilstedeværelse et 
basalt grundvilkår, når man skal spille musik 
sammen. Når musikken lykkes, skyldes det, at 
man er ”på” samtidig og kan se og høre hinan-
den, ligegyldigt om der er tale om de små 

ARBEJDSREDSKABER

Mange musikskoler 
trænger til et
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elevers tilstedeværelse i Speedadmin, 
også når vi er ude på de decentrale ar-
bejdssteder”, fortæller hun, og ople-
ver, at det mere er reglen end undta-
gelsen, at kollegerne anvender deres 
egne private devices. Flere og flere ad-
ministrative opgaver, som skal udføres 
digitalt, har over de sidste 10-15 år 
sneget sig ind i lærernes opgaveporte-
følje. Under coronakrisen blev dette 
ekstra tydeligt, da mængden af digita-
le opgaver svulmede voldsomt op.

Det er en meget stor opgave 
at sætte sig ind i de forskel-
lige teknologier, og det bør 
derfor ikke være den enkelte 
lærer, der skal løfte den

suzukiviolinelever, rødderne i rockban-
det, sangerne i gospelkoret eller alle de 
mangeartede instrumentalister i symfo-
niorkesteret. En tredje og måske afgø-
rende faktor er manglen på arbejdsred-
skaber og færdigheder. Meget tyder 
på, at musikskolelærerne alt for sjæl-
dent tilbydes de nødvendige IT-arbejds-
redskaber og kurser. Musikskolelærer 
Anne Fontenay fortæller, at hun og 36 
kolleger deles om tre stationære com-
putere. ”Vi skal dagligt registrere vores 8
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Virtuel undervisning kræver 
redskaber og færdigheder
Der var tale om en markant omstilling, 
da musikskolerne i løbet af ganske få 
dage skulle konvertere undervisningen 
til et virtuelt univers. Meldingerne fra 
hele landet tyder nu på, at man gene-
relt har udvist stor kreativitet, og at læ-
rerne, for manges vedkommende, har 
begivet sig ud på ukendte digitale veje 
i det virtuelle landskab. Der er således 
ikke tale om mangel på vilje eller nys-
gerrighed. Selvfølgelig har det udfor-
dret pludselig at skulle gå online med 

pædagoger og skolelærere har fx fået 
IT-redskaber og tilhørende kurser. På 
mange skoler og gymnasier er der til-
med ansat IT-vejledere og IT-support. 
Hvis det billede, der indtil nu tegner sig 
i forhold til mangel på IT-redskaber på 
musik- og kulturskoler, er retvisende, 
er der tale om et mismatch mellem de 
vilkår, som musikskolelærerne tilbydes 
og de opgaver, der skal løses. Under 
coronakrisen underviste musikskolelæ-
rer Kristine Norby Pehrsson sine elever 
via Skype, FaceTime eller Zoom. ”Jeg 
underviste med min private computer 
og smartphone og tog billeder af nye 
noder, som jeg sendte ud til eleverne 
via e-mail”, fortæller hun. Den helt 
særlige situation, som COVID-19 pres-
sede musikskolebranchen ud i, fordre-
de naturligt nok, at man tog helt eks-
traordinære midler i brug for at løse 
arbejdsopgaverne, men det blev klart 
for Kristine, at hun også tidligere har 
manglet digitale færdigheder: ”Det 
handler om at få viden om virtuel un-
dervisning og kendskab til de mange 
typer af platforme og tekniske hjælpe-
midler, der udbydes på nettet”, fortæl-
ler hun. 

Samarbejde giver nye  
digitale opgaver
”Folkeskolelærerne, jeg samarbejder 
med, har alle arbejdscomputere”, for-
tæller musikskolelærer Anne Fontenay, 
der har lang erfaring med folkeskole-
samarbejdet. Arbejdstidsaftalen fra 
2016 resulterede i øget samarbejde 
både mellem musikskolens lærere, 

men også med eksterne institutioner fx 
i form af flere skolesamarbejder. Det 
stiller nye krav til redskaber og kompe-
tencer, når kommunikation og opgave-
løsning skal fungere fleksibelt og pro-
fessionelt. ”Hvis vi skal arbejde sam-
men med andre uden for musikskolen, 
så har vi lige nu et problem”, siger 
Anne Fontenay. Hun ser, at det er 
svært at løse flere typer af opgaver i 
musikskolen uden en laptop og mener 
også, at der er tale om forskelsbehand-
ling, når musikskolelærerne ikke får til-
buddet. Udvikling af musikskolelærer-
nes digitale kompetencer er vigtig. I 
Aftale om kompetenceudvikling mel-
lem KL og Forhandlingsfælleskabet fra 
2015 lyder det: §1. Parterne finder det 
afgørende, at medarbejderne på den 
enkelte arbejdsplads får mulighed for 
kompetenceudvikling både gennem 
det daglige arbejde og gennem efter- 
og videreuddannelse. Ud over opkvali-
ficering af den enkelte musikskolelæ-
rers IT-kompetencer er det også vigtigt 
at få formaliseret den viden, der findes 
på musikskolerne, således at man kan 
vidensdele og udvikle i fællesskab. Dis-
se forhold er for alvor kommet i fokus i 
forbindelse med corona-udbruddet, 
hvor alskens digitale platforme har fået 
en ilddåb på musikskolerne. Musiksko-
lelærer og TR David Vollmond mener, 
at det er meget vigtigt, at både ledere 
og lærere har IT-kompetencer, så man 
sammen kan beslutte, hvilke platforme 
man vælger at anvende på den enkelte 
skole. ”Det er vigtigt, at man træffer 
beslutningen efter en grundig analyse, 
hvor man har fokus på brugervenlig-
hed, funktionalitet, datasikkerhed og 
ikke mindst hvilke brugergrupper, der 
skal benytte sig af løsningen”, siger 
han. Samtidig er der også hele videns-
delingperspektivet. ”Hvis alle medar-
bejdere sværger til forskellige apps el-
ler platforme, er det svært at indsamle 
og dele den nyerhvervede viden”, me-
ner David. En fælles IT-platform af pro-
grammer og tjenester vil give mange 

En fælles IT-platform vil give 
mange flere lærere på samme 
skole mulighed for at nyde 
godt af den fælles viden nu  
og i fremtiden

sin musikundervisning, når man ikke er 
opkvalificeret i at undervise virtuelt. I 
årevis har lærerne målrettet og forfinet 
deres undervisningsmaterialer til sam-
været med eleverne i undervisningslo-
kalet. Noget andet, som overrasker, er, 
at mange lærere fortæller, at manglen 
på IT-redskaber er blevet tydeligere, da 
deres virtuelle undervisning er foregået 
på  deres eget udstyr. Dette er en over-
raskende oplysning, da resten af ar-
bejdsmarkedet for længst har bevæget 
sig ind i den digitale tidsalder. Både 

8

Anne Fontenay, David Vollmond og Kristine Norby Pehrsson
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flere lærere på samme skole mulighed 
for at nyde godt af den fælles viden nu 
og i fremtiden. ”Det er ledelsen, som i 
sidste ende skal beslutte rammerne for, 
hvordan der arbejdes med IT, fx hvilke 
redskaber, platforme og programmer 
der anvendes på den enkelte musik-
skole”, fastslår han. 

Vi skal have rammerne på 
plads, før opgaverne løses 
Zoom har været en af de foretrukne 
onlineplatforme under coronakrisen. 
Den er gratis og let tilgængelig, og 
netop derfor har det, ifølge flere eks-
perter, vist sig, at datasikkerheden ikke 
har været i top. Vælger man forkert, 
kan det resultere i uheldige episoder 
med utilfredse brugere og i værste fald 
føre til sanktioner fra Datatilsynet. Det-
te skal musik- og kulturskolerne gøre 
alt for at undgå ved bl.a. at sørge for, 
at alle musikskolelærere har IT-arbejds-
redskaber og gode IT-vaner, så sikker-
heden er i orden. Det kan være noget 
så simpelt som at adskille arbejds- og 
privatmail, oprette stærke adgangsko-
der, slette fortrolige oplysninger på 
sine enheder osv. I disse GDPR-tider er 
datasikkerhed blevet et uomgængelig 
vilkår, og SMS- eller 

e-mail-korrespondancer med brugere 
fx via privat e-mailkonto er blevet et 
no-go. Flere lærere og ledere mener, at 
musikskolerne kan lære meget af alle 
de gode erfaringer, som er blevet gjort 
med virtuel undervisning. Det kan fx 
være asynkron kontakt mellem elever 
og lærere fx via YouTube, Studyplanner 
som en slags lektiehjælp osv. Mulighe-
derne er mange og ikke uden perspek-
tiver. Alle må dog medgive, at forud-
sætningen for at kunne anvende de 
virtuelle muligheder er, at rammerne i 
form af redskaber og uddannelse er på 
plads. Metodefrihed bør fx ikke blive 
en sovepude for manglende opkvalifi-
cering eller et argument for ikke at til-
byde basale arbejdsredskaber. 

Digitaliseringen bør ikke  
overlades til den enkelte 
Ingen forventes at kunne forudse alle 
de udfordringer, som fremtidens tek-
nologisk udvikling, brugergruppers 
skiftende præferencer eller politiske 
strømninger giver musikskolerne. 
Spørgsmålet er, om det er en fair stra-
tegi at lade den enkelte musikskolelæ-
rer stå alene med alle de tekniske ud-
fordringer og beslutninger. Forsker ved 
Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier på Aarhus Universitet 
Christian Dalsgaard mener, at IT og di-
gitale medier ofte bliver brugt lidt 

tilfældigt. ”Man prøver sig frem eller 
får en anbefaling fra en god kollega, 
men det er en meget stor opgave at 
sætte sig ind i de forskellige teknologi-
er, og det bør derfor ikke være den en-
kelte lærer, der skal løfte den opgave”, 

Det er vigtigt at man træffer 
beslutningen efter en grundig 
analyse, hvor man har fokus 
på brugervenlighed, funk-
tionalitet og datasikkerhed 

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

siger han til MUSIKSKOLEN. I stedet 
mener Christian Dalsgaard, at ledelsen 
skal skabe gode rammer, som sikrer, at 
alle medarbejdere er klædt fagligt på 
og ikke står alene med de digitale op-
gaver. Mange musikskolelærere har 
under krisen selv stået for oplæring og 
indkøb af tekniske hjælpemidler. ”Det 
har ikke overrasket mig, at jeg skulle 
bruge mere tid - men at jeg skulle bru-
ge så meget mere tid, er kommet lidt 
bag på mig”, fortæller musikskolelæ-
rer Anne Fontenay. Hvis musikskolen 
skal fremstå som et moderne fritids- 
og undervisningstilbud til nutidens 
børn og unge, skal man også prioritere 
lærernes IT-redskaber og -færdigheder. 
”Så ja, der er brug for at vi “stepper 
up” på det her område”, siger Anne 
Fontenay. ■ 

                                 
                                 

                                 
   

Arbejdsopgaver med behov for IT-redskaber  

Arbejdsopgave 
Arbejdsredskab 

Arrangement af musik 
Computer/nodeprogram fx 

Sibelius/Finale/Guitar Pro 

Afspille musik som elever spiller til, fx sænke 

hastigheden i musikken osv 

 

Computer/Smartphone/iPad 

Logbog over elever og sammenspilshold 

 

Computer/iPad 

Finde, købe og downloade noder 

 

Computer  

Musik-computerspil (fx. music learning 

community) 

 

Computer/iPad incl programmer og apps 

Besvare og modtage arbejds- 

e-mails 

Computer/Smartphone/iPad 

Office 365 
 

Referater af faggruppe, team og andre 

møder/noter fra møder 

 

Computer incl. Word 

Kommunikation fx  

e-mail og talekorrespondance med brugere 

 

Computer/Smartphone/iPad  

 

Afspilning af musikeksempler 

 

Computer/iPad/Smartphone  

 

Afspilning af videoer fra Youtube 

 

Computer/Smartphone/iPad 

Brug af internet/Wi-fi i undervisningen til at 

finde/lytte numre sammen med elever 

 

Computer/Smartphone/iPad 

Optage musik elever/lærer 

 

Computer 

Metronom-app  

 

Smartphone/iPad 

Elevafkrydsning i Speedadmin 

 

Computer/Smartphone 

Koordinatoropgaver 

 

Computer/Smartphone 

Office 365 

Musik/noder til elever 

 

Computer 

SMS-beskeder til elever 
iPad/Smartphone 

 
Deling af kalendere 
 Computer/Smartphone/iPad 
Formidle musikprogrammer videre til elever  Computer/Smartphone/iPad 
Forberedelse fx Studyplanner i Speedadmin   Computer/Smartphone 
Undervisning  
 Computer/iPad incl Amazing slowdowner Finde øvevideoer til elever 
 Computer/Smartphone/iPad 
Udarbejde dagsordener, referater, oplæg, notater, invitationer, koncertprogrammer ect. 
 

Computer incl. Word 

Billedredigering til undervisningsbrug  Computer incl. Photoshop 
Nodebibliotek til undervisningsbrug  Computer(iPad 
TR-arbejde 
 Computer/Smartphone 
Tuner-app 
 Smartphone/iPad 
Materialeskrivning og -udvikling  Computer/Sibelius/Finale 
Samarbejde med ledelse, kolleger og eksterne  
 

Computer incl. Office 365 

Indspille musikeksempler til elever  Computer/Smartphone/iPad 
Kontakt til ledelse og administration     Computer                                                 
Registrering af arbejdstid hvis aftalt  Computer 
Afspille musikeksempler 
 Computer/iPad/smartphone 
Vise musikvideoer fx Youtube  Computer/iPad 
AMR-arbejde 
 Computer/smartphone 
Onlineundervisning 
Elevkontakt 
 

Smartphone/FaceTime 
 

 
 

Undervisningsmaterialer  
 

Computer incl. Photoshop 

  
Kontakte nye lever fra venteliste mm. 
 

Computer/Speedadmin 

Bestille noder over nettet 
 

Computer 

Koordinere kalendere. Interne- og eksterne 
samarbejdspartnere 
 

Computer incl. Office 365 

Besvare trivselsundersøgelse 
 

Computer 

Faggruppeformand 
 

Computer 
Office 365 

MED-udvalg 
 

Computer incl. Office 365 

Onlineundervisning 
Microsoft Teams/Skype 
 

Computer/Smartphone/iPad 

Læse kommunens informationer om fx 
personale- og stresspolitik 
 

Computer/Ipad 

Onlineundervisning sammenspil 
 

Computer incl Acapella 
 

Virtuel undervisning 
Lave øvevideoer til elever 

MacBook/iMovie 
 

Skemalægning 
 

Computer/Speedadmin 

Undervisning/oplæg Computer incl. PowerPoint/Word 
 

Indspille og redigere elevers musik 
 

Computer incl. Garageband/Pro-tools 

70 musikskolelæreres brug at IT-redskaber i forbindelse med undervisning, forberedelse, 
kommunikation og samarbejde mm. Listen er ikke udtømmende. 

Christian Dalsgaard
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Af Tormod Vinsand

Jeg blev i midten af 1980-erne ansat på Rytmisk 
Musikkonservatorium (RMC) og skulle sammen 
med gode kolleger varetage undervisningen i 
rytmisk bifagsklaver, selvom ingen af os i virke-
ligheden vidste noget om, hvad det indebar. En 
ganske underlig fagbetegnelse for øvrigt – en-
ten spiller man vel klaver, eller også gør man det 
ikke! Min musikalske baggrund var en uddan-
nelse som cand.phil. i musikvidenskab med et 
speciale om jazzpianisten Bill Evans, men derud-
over bestod min musikalske bagage af klassisk 
klaverspil, klassiske satslære, klassik hørelære, 
koralharmonisering, brugsklaver osv. og ikke 
mindst en karriere som jazzpianist, komponist 
og arrangør. Pædagogisk havde jeg erfaring som 
gymnasielærer, aftenskolelærer og musikskole-
lærer. Regulær uddannelse i rytmisk musik var 
der inden Rytmisk Musikkonservatoriums dan-
nelse ikke noget af (bortset fra dele af AM-ud-
dannelsen), så jeg var i lighed med de fleste an-
dre rytmiske musikere selvlært mht. rytmisk hø-
relære og teori, instrumentets funktion i rytmisk 
musik, stilistisk overblik og ikke mindst det pæ-
dagogiske arbejde. ”Learning by doing” var 
princippet for de fleste af os dengang.

At udgive eget 
undervisningsmateriale er
 
I modsætning til den klassiske musikpædagogik har den rytmiske musik ikke flere århundreders 
praktisk pædagogisk erfaring i form af lærebøger, pædagogiske metoder, instrumentalskoler etc.

Systematik i undervisningsmaterialet
På Rytmisk Musikkonservatorium var undervis-
ningen i rytmisk bifagsklaver et 3-årigt forløb 
(det var tider!) med en afsluttende eksamen, så 
jeg indså ret hurtigt, at hvis jeg ikke fik sat sy-
stem i undervisningen, blev det til 3 år med uge 
til uge-undervisning, hvilket kan være rigtigt 
godt, men det bliver ofte til en stressfaktor for 

Hvordan skulle jeg ”oversætte”  
den fortrinsvis auditive undervisning  
til et sprog, som ikke tabte den  
musikalske essens?

både læreren og den studerende. De fleste mu-
sikskolelærere kender problematikken! I mod-
sætning til den klassiske musikpædagogik har 
den rytmiske musik ikke flere århundreders 
praktisk pædagogisk erfaring i form af lærebø-
ger, pædagogiske metoder, instrumentalskoler 
etc. Undtagelsen var selvfølgelig USA, hvor 
Berklee School of Music havde systematiseret sin 
jazzundervisning med nodemateriale, øvebøger 
etc. Rytmisk bifagsklaver var dog ikke noget, 
som de beskæftigede sig med, så der var ikke 
megen hjælp at hente. Jeg er et rimeligt syste-
matisk menneske, så jeg fik efterhånden opbyg-
get et lager af velegnet undervisningsmateriale, 
som modsvarede kravene i studie- og eksamens-
ordningerne. Jeg løb dog ofte ind i udfordringer 
i forhold til at finde materiale, som var velegnet 
til liiige præcis at beskrive den teknik, stilart etc., 

“LEARNING BY DOING”

UNDERVISNINGSMATERIALE
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BLÅ BOG

Tormod Vinsand 
Musikskoleleder på Rødovre 
Musikskole
Pianist, komponist og arrangør
Har undervist i 25 år på Rytmisk 
Musikkonservatorium, Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og 
Musikvidenskab, Københavns Uni-
versitet

som blev beskrevet i ordningerne, så 
jeg begyndte så småt selv at kompone-
re undervisningsmaterialet, så det mat-
chede kravene. I løbet af de næste par 
år blev jeg også ansat på Musikviden-
skab, Københavns Universitet (brugsk-
laver, rytmisk klaver - solo) og på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatori-
um (rytmisk klaver - solo), og selv om 
uddannelserne på mange måder var 
forskellige, var der selvfølgelig mange 
lighedspunkter. Jeg brugte mit under-
visningsmateriale alle 3 steder, men til-
passede det og udviklede det, så det 
passede til de studerendes forskellige 
faglige standpunkter. 

Undervisningsmateriale i  
nodeform
Når jeg skriver undervisningsmateriale, 
mener jeg kompositioner og øvelser og 
den dertil hørende teori, som er sat ind 
i en relevant kontekst og overleveret i 
tekst og nodeform. Men kombinatio-
nen af den auditive rytmiske musik og 
nedskrevne noder har jo altid været 
problematisk, hvilket jeg fra starten var 
meget bevidst om. Så i undervisningen 
bevægede indstuderingen sig så småt 
fra regulær nodeindstudering (copy/
paste fra den klassiske musiks pæda-
gogik!) til en mere auditiv indstudering 
med megen inddragelse af hørelære 
og teori, men stadig med fokus på det 
instrumentale håndelag og det musi-
kalske udtryk. Det skal lyde godt!

Udgivelse af mit  
undervisningsmateriale
Som en del af min ansættelse som stu-
dielektor på RMC fik jeg i år 2010 mu-
lighed for i bogform at udgive mit un-
dervisningsmateriale med særligt fokus 
på egne kompositioner i standardjazz-
stilen. Jeg var faktisk gennem en år-
række blevet opfordret til at udgive 
mit undervisningsmateriale, som ikke 
direkte sigter mod jazzpianisterne, 
men mod alle andre, som bruger 

klaveret som biinstrument og værktøj i 
arbejdet som komponist, arrangør og 
musiklærer, og for hvem jazzbecifring 
er et mysterium og ”garanteret alt for 
svært for mig!” Jeg gik i gang med 
overvejelserne, og det var sandt at sige 
ikke en nem proces. For hvordan skulle 
jeg ”oversætte” den fortrinsvis auditi-
ve undervisning til et sprog, som ikke 
tabte den musikalske essens? Det var 
en svær opgave, som sådan set var 
dømt til at mislykkes på forhånd, men 
jeg ville da gøre et forsøg.

Synopsis/indholdsfortegnelse
Bogens overskrift gav sig selv – ”Jazzbe-
cifring på klaver” - så manglede jeg 
bare indholdet. Jeg startede med at lave 
en synopsis/indholdsfortegnelse, som 

gav mening for mig, og hvor indholdet 
hang sammen kapitel for kapitel. På 
den måde fik jeg et overblik over, hvad 
jeg skulle skrive om, hvordan den over-
ordnede struktur skulle være, og hvad 
de enkelte kapitler skulle indeholde. Det 
gjorde hele arbejdsprocessen meget 
nemmere, og jeg havde jo den fordel, 
at alt materiale var gennemprøvet, så 
jeg skulle ikke ud at finde sagesløse 
testpersoner, som havde tid og lyst til at 
blive udsat for mit materiale. Til at 8
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anskueliggøre det skrevne indspillede 
jeg det musikalske materiale - så kunne 
man i det mindste høre, hvad teksten 
forsøgte at beskrive! Så fulgte den fak-
tisk hyggelige skriveproces, som også 
indebar, at det musikalske materiale 
blev indskrevet i Sibelius og indsat de 
relevante steder i teksten. Da alt skrive-
arbejde var vel overstået, var næste 
punkt at finde et forlag, som ville udgi-
ve materialet.  

Udgivelsesprocessen
Danmark er jo ikke overbefolket af 
musikforlag, som udgiver musikpæda-
gogisk materiale, men Edition Wilhelm 
Hansen havde dengang en afdeling, 
som netop udgav pædagogisk materi-
ale, som ikke direkte var henvendt til 
musikskoler. Jeg henvendte mig til re-
daktøren - ikke kun med ideen, men 
med en udprintet udgave i Word-for-
mat samlet som en bog. Jeg fortalte 
redaktøren om mine bevæggrunde og 
ikke mindst, hvem udgivelsen var hen-
vendt til. Redaktøren fortalte, at netop 
denne type udgivelse på dansk faktisk 
var meget efterspurgt. Edition Wilhelm 
Hansen var positiv over for at udgive 
mit materiale, så vi indgik en kontrakt, 
og jeg gik i gang med finskrivningen. 
Jeg sendte det skriftlige materiale med 

Jazzbecifring på klaver 
Bogen udkom på Edition Wilhelm Han-
sen i 2011 og bliver nu anvendt som 
undervisningsmateriale på gymnasier, 
konservatorier, musikskoler, kirkemu-
sikskoler, højskoler og universiteter. Bo-
gen er en bred indføring i jazzharmo-
nik på klaver og forsøger bl.a. at afmy-
stificere processen melodi + becifring i 
et standardjazz-univers. Målgruppen er 
musikere og musikpædagoger, som 
ikke er jazzpianister og som ikke har 
klaveret som hovedinstrument  ”Jazz-
becifring på klaver” er også udgivet på 
engelsk og som e-bog. Oversættelsen 
blev foretaget i samarbejde med et fa-
miliemedlem med engelsk som 2. 
sprog. Jeg fik blod på tanden og udga-
ve nogle år senere Jazzbecifring på kla-
ver 2. Den udkom i 2015 – også på 
Edition Wilhelm Hansen. Her brugte 
jeg samme arbejdsgange i forbindelse 
med udgivelsen af efterfølgeren til 
”Jazzbecifring på klaver 2”.    

Gehørsindstudering på klaver – 
grundbog og arbejdshæfte 
Den auditive tilgang (gehørsindstude-
ring) til at undervise i rytmisk musik på 
klaver og andre instrumenter har jeg 
forsøgt anskueliggjort i ”Gehørsindstu-
dering på klaver” som udkom i 2018 

Det er faktisk en meget 
lærerig og sjov proces

på Edition Wilhelm Hansen. Gehør-
sindstudering er en almindelig praksis i 
udøvelsen af rytmisk musik, og denne 
praksis anvendes også på den rytmiske 
musiks pædagogiske område. Men 
hvordan kan man som musiklærer ar-
bejde målrettet med gehørsindstude-
ring? Hvad kræver det af læreren i en 
pædagogisk situation? Hvordan kan en 
typisk gehørsindstuderingslektion ud-
forme sig? Hvor finder man velegnet 
materiale? Spørgsmålene er mange. I 
Grundbogen angives vejledninger og 
cowboytricks til hjælp ved gehør-
sindstudering. Det musikalske materia-
le er komponeret af forfatteren. Til 
grundbogen hører et Arbejdshæfte. 
Her kan eleven/den studerende arbejde 
med satserne uden vejledninger og 
cowboytricks. Udgivelsesprocessen 
fulgte de samme mønstre som ved ud-
givelsen af ”Jazzbecifring på klaver” 
og ”Jazzbecifring på klaver 2”.

Generelle reflektioner i forhold 
til skriftligt rytmisk pædagogisk 
materiale
Udfordringen med at overføre auditiv 
pædagogik til en skriftlig pædagogik 
var og er selvfølgelig vanskelig og er 
dermed bøgernes svaghed. Hele den 
auditive og umiddelbare ”hands 

Sibelius-filerne vedhæftede til layouter-
en. Han opsatte tekst og noder i Inde-
sign, og så gik korrekturarbejdet ellers 
i gang afsnit for afsnit. Hele layout- og 
korrekturprocessen tog 3-4 måneder. 
Imens valgte redaktøren og jeg layout 
og farve på forside og bagside, udse-
ende (spiralbind), billedvalg inklusive 
portræt, farve, fonttype og størrelse 
etc., så bogen kunne blive klargjort til 
trykning.

8
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on”-indlæring, som er så stærkt knyt-
tet til instrumentet uafhængig af in-
strumenttype, forsvinder desværre i 
det skriftlige. Og hvis man ikke lige er 
den akademiske type med forkærlig-
hed for skemaer, systemer o.l., kan 
mine og andre lignende bøger virke 
som en uinteressant og uoverkomme-
lig barriere. Så for i det mindste at få 
noget klangligt med i bogen, indspille-
de jeg mine kompositioner, som i den 
grundlæggende bog ”Jazzbecifring på 
klaver” er vedlagt i CD-form eller angi-
vet med link.

Digitale medier
Mange musikere/musiklærere bruger 
YouTube og musikrelaterede apps som 
inspiration og arbejdsredskaber i deres 
arbejde. Og på musikskolerne har det i 
en årrække været velkendt, at især 
teenagerne supplerer deres viden via 
de digitale medier. Så jeg er også 
sprunget med på bølgen og har udgi-
vet 12 instruktionsvideoer og en app.

Instruktionsvideoer
Som et supplement til ”Jazzbecifring 
på klaver” og ”Jazzbecifring på klaver 
2” har jeg indspillet 12 instruktionsvi-
deoer med cowboytricks og smarte 
genveje. Engelske undertekster. Der 
findes jo heldigvis også andre distribu-
tionsformer end den skrevne bog. Om-
kostningerne ved at lave professionelle 
videoer er raslet ned – faktisk kan man 
med en god Smartphone, en god mi-
krofon og et godt klippeprogram lave 
videoer i forbløffende høj kvalitet. Jeg 
er ikke specielt teknisk begavet, så jeg 
valgte at entrere med professionelle 
lyd- og videofolk, så jeg var sikker på, 
at den side af udgivelsen var i orden. 
Hvad angår selve arbejdsprocessen 
henimod optagelserne, lignede de me-
get processerne bag udgivelsen af bø-
gerne. Men hvor man med bøgerne 
kunne rette teksten undervejs, fanger 
bordet mere i denne udgivelsesform. 
Så det gjaldt om at være 

Læs artiklen incl. links til alle 
hjemmesider der henvises til her: 

https://bit.ly/2AeFnf7

COWBOYTRICKS  
OG GODE RÅD... 
Hvis du vil udgive eget materiale  
i bogform
• Lav et gennemarbejdet udkast – 

husk forslag til billeder/tegninger
• Vær bevidst om layout – kom 

meget gerne med oplæg
• Få en kollega til at kigge udkastet 

igennem 
• Materialet skal helst være 

afprøvet – det sparer tid i 
skriveprocessen og gør det 
nemmere at få antaget til 
udgivelse

• Vær bevidst om din målgruppe 
• Få taget et professionelt portræt
• Find et forlag 
• Husk at få udgivet materialet som 

e-bog
• Husk at tilmelde dine 

kompositioner til Koda
• Husk at registrere din bog i Dansk 

Bogfortegnelse 
• Husk at aflevere et eksemplar til 

Dansk Bibliotekscenter
• Du kan følge udlånet af dit 

materiale på bibliotekerne  
 
 
Hvis du vil udgive eget materiale  
i digital form
• Dit materiale bør adskille 

væsentligt sig fra det, som man 
kan finde i forvejen

• Sørg for at dit udkast er 
gennemarbejdet – også i forhold 
til det visuelle i en video og en 
app

• Tal med en kollega om udkastet
• Materialet skal være 

gennemprøvet på testpersoner
• Vær helt bevidst om formatets 

plusser og minusser, når du 
forbereder materialet

• Sørg for god lyd- og 
videooptagelse!

• Skal materialet være gratis?
• Hvis ikke – hvor meget skal det 

koste?
• Skal der være speak på?
• Skal der evt. være engelske 

undertekster?
• App til både iOS og Android
• Lav din egen YouTube-kanal

ekstremt velforberedt og meget be-
vidst om det visuelle (inklusive beklæd-
ning) og klanglige, så den afsatte tid 
blev brugt optimalt. Time is money! 
Selve redigeringen af videoerne blev 
foretaget af videofirmaet efter mine 
anvisninger. De efterfølgende engelske 
undertekster har jeg selv sat på.

Jazzchords On Piano  app
Som endnu et supplement til ”Jazzbe-
cifring på klaver” og ”Jazzbecifring på 
klaver 2” har jeg lavet appen Jazz Ch-
ords On Piano. Med udbredelsen af 
smartphones er udgivelsen af en app 
blevet et must for næsten hvem som 
helst. Så ”So ein ding” måtte jeg da 
også få lavet. Jeg valgte igen at entrere 
med professionelle fagfolk, så den tek-
niske side af sagen var i trygge hæn-
der. Mit forarbejde bestod i at gen-
nemtænke og strukturere appens ind-
hold, som består af 27 udvidede og al-
tererede akkorder med smarte genveje 
og cowboytricks i alle tonearter. Selve 
appens funktionalitet med rul ned-gar-
diner blev udviklet i tæt samarbejde 
med app-udvikleren. Indspilningen af 
de 324 eksempler tog under 5 timer til 
alles overraskelse!

Appen kan erhverves på App Store 
og Google Play – se links nederst. 

Sidste gode råd: Du skal ikke tøve 
med at udgive dit eget undervisnings-
materiale – det er bare at gå i gang! 
Det er faktisk en meget lærerig og sjov 
proces. Og så ser det godt ud på dit 
CV! Hvis dit materiale sigter mod mu-
sikskolerne, så kontakt evt. musiksko-
lelærernes forlag Dansk Sang

Alternativt kan man udgive på eget 
forlag med alle de logistiske udfordrin-
ger, der så følger med. ■ 
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Lige siden min konservatorietid har jeg manglet 
en dansk accordeonskole. Imens jeg ventede, 
måtte jeg bruge, hvad der fandtes, hvilket pri-
mært var svenske skoler. Selvom skolerne er 
gode, så er de på svensk og ikke dansk. Des-
uden har de svenske accordeonskoler efterhån-
den mange år på bagen. Jeg begyndte at tæn-
ke, at det måske var mig, der skulle lave den der 
nye danske accordeonskole. Men hvor starter 
man, og hvor slutter man, når man skal lave en 
instrumentalskole? Det var faktisk en ganske 
uoverskuelig opgave, især når man er en anelse 
perfektionistisk. I et stadig håb om, at en anden 
ville gøre det, snakkede jeg med den svenske 
accordeonpædagog Lars Holm, som har lavet en 
mængde materiale til accordeonelever, men Lars 
bedyrede, at en ny begynderskole ikke ville 
komme fra hans hånd. 

Timeplaner satte gang i projektet
Sideløbende med disse tanker var jeg begyndt at 
oprette mine timeplaner på en nyindkøbt 

Af Marie Hansen, 
regionsreporter

Drømmen om en 
instrumentalskole
Jeg gik og drømte om den dag, en af mine kollegaer ville udgive instrumentskolen,  
som jeg kunne bruge til alle mine elever.

bærbar PC. Jeg organiserede også mine gamle 
timeplaner for at få et overblik over mine elever 
og hold. Mens dette arbejde stod på, begyndte 
jeg at se nogle mønstre i det, jeg lavede. Jeg fik 
lyst til at få endnu mere styr på det. Jeg lavede 
min første lille begyndersamling, som jeg brugte 
i nogle år. Jeg fandt dog ud af, at jeg ikke var 
tilfreds med mine elevers udvikling. Jeg syntes 
ikke, at deres håndstilling var optimal. De var 
fastlåste til et sted på tastaturet. Deres fingre var 
for langsomme. Udviklingen af basspillet med 
venstre hånd var heller ikke optimal. Jeg be-
gyndte derfor mere aktivt at opsøge inspiration. 
Jeg at gennemgik begyndermateriale fra andre 
lande. Jeg blev inspireret af et pædagogisk sym-
posium på DKDM, hvor de havde besøg af en 
finsk accordeonpædagog. Jeg studerede et 
dansk pædagogisk eksamensprojekt, hvor color-
strings var blevet tilpasset til accordeon. Kort 
sagt gennemgik jeg en masse materiale, og kon-
klusionen var, at jeg måtte starte et nyt sted, ift. 
hvordan man traditionelt har startet begynder-
elever på accordeon i Danmark. Meget begyn-
dermateriale for accordeon er bygget op om 
trinvise tonebevægelser. Men da jeg ville forbed-
re elevernes håndstilling, gav det meget bedre 
mening med mi-so-la bevægelser. Sangmæssigt 
giver det også rigtig god mening for de små ele-
ver. Mit nye startpunkt gav mig en ny udfor-
dring: repertoire. Det fandtes ikke. Jeg kunne 
godt selv skrive nogle små pædagogiske stykker, 
men de ville netop blive meget pædagogiske. 
Derfor kontaktede jeg Mette Nielsen, komponist 
og tilfældigvis min søster. Hun ville gerne være 
med, for hun var enig med mig i, at det er 

MANTRAERNE FOR  
ACCORDEONSKOLEN:
• Èn ny ting ad gangen 
• Mange små skridt i stedet for få store 
• God håndstilling 
• God udvikling af basspillet 
• At eleven skal kunne orientere sig på hele 

tasteturet 
• Opgaver, som skulle understøtte elevens 

nodelæsning, teori og hørelære 

UNDERVISNINGSMATERIALE
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vigtigt med et godt kompositorisk håndværk, også selvom 
en melodi kun indeholder 3 toner, to forskellige rytmer og 
er 8 takter lang. 

Jeg fik udvalgt, hvilke toner jeg ville introducere hvornår. 
Det tog lang tid at definere. Bla. beslutningen om at starte 
på E og G og ikke D og F blev truffet med tanke på, hvilke 
andre instrumenter mine elever oftest spiller sammen med i 
begyndelsen. Da det er vigtigt for mig, at mine elever kan 
indgå i sammenspil fra starten, var det en væsentlig faktor. E 
og G, som starttoner, ville give mig langt flere muligheder, 
da jeg næsten altid arbejder sammen med blokfløjtelærere.

Jeg havde et startpunkt, en god ide om progressionen, så 

manglede jeg bare målet. Målet blev DAU’s (Danske Accor-
deonlæreres Union) gradsprøvesystems allerførste grad, 
grad Parat-til-start, som eleverne bør kunne tage, når de har 
gennemgået Min Accordeonskole.

De første gange var det en stor udfordring at 
vise sit “barn” frem
Sideløbende med, at jeg lavede Min Accordeonskole, var 
min kollega Anne Fontenay gået i gang med at lave en fløj-
teskole. Det gav os god mulighed for at sparre med hinan-
den helt ned til de allermest nørdede ideer. Indhold, layout, 
papirtype og mange andre ting. Vi fandt ud af, at ideer 

 

Marie Hansen  
 

MIN  
 ACCORDEONSKOLE 

Illustrationer: Mette Nielsen  

Det faglige følte jeg mig 
sikker på. Indhold og 
layout havde jeg også en 
holdning til. Men hvordan 
gør man, når man skal 
udgive noget?

8
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bliver bedre, når man deler dem med andre. Hvis jeg havde 
fået en ny ide, så gik Anne hjem og tyggede på den og kom 
tilbage med noget endnu bedre. Sådan kunne vi kaste ideer 
frem og tilbage til hinanden. Og en gang imellem kunne 
min ingeniørmand komme med ganske simple, lavpraktiske 
løsninger på problemstillinger, som jeg selv havde fået gjort 
for snørklede. Mine fokusbjælker et eksempel herpå. Anne 
havde fået en fed ide med, at børnene skulle tegne et sym-
bol for det, de skulle have fokus på derhjemme, fx 
kropsholdning. Jeg tænkte, gad vide om man rent faktisk 
når det i en time på 20 min. Så jeg tænkte, at man kunne 
tegne symbolerne på forhånd og så få eleverne til at sætte 
ring om fokuspunkterne. Jeg havde virkelig svært ved at få 
plads til de store bobler, jeg havde fået lavet på mine sider. 

Min mand kigger kort på det og siger: hvorfor laver du ikke 
bare en bjælke i bunden af siden. 

Udover sparring med Anne har mange andre kollegaer 
kigget materialet igennem. De første gange var det en stor 
udfordring at vise sit “barn” frem. Hvad mon andre fagfolk 
ville sige til det? Men deres kritik har været uvurderlig. Igen, 
ting bliver bedre, når der er flere øjne på. Jeg har naturligvis 
haft en række accordeonlærere til at kigge materialet igen-
nem for at få blik på alle de instrumentspecifikke detaljer. 
Men også andre instrumentallærere har kigget med. Det har 
været meget værdifuldt at have andre faggruppers øjne på. 
Vi kan lære noget af hinandens traditioner. Hvorfor gør I så-
dan på accordeon, på violin gør vi sådan. Og så må man 
tænke sig godt om Er der en god grund til at gøre noget på 

8
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Find den elektroniske udgave her: 
https://bit.ly/2XyWYGL 

en bestemt måde, eller er det bare gammel vane? Skolens 
indhold og progression blev løbende rettet til. For hver elev, 
der kom igennem skolen, fandt jeg noget, jeg gerne ville 
ændre, eller noget der manglede.

Statens Kunstfond hjalp med økonomien
Jo længere jeg kom med skolen, des bedre blev jeg til at vise 
den frem for kollegaer. Dette har været meget værdifuldt for 
processen. Min kollega Bjarke Mogensen gjorde mig fx op-
mærksom på, at jeg kunne søge midler hos Statens Kunst-
fond. De valgte at støtte projektet, og nu kunne jeg betale 
Mette Nielsen for hendes store arbejde med både stykker og 
illustrationer. Nu skulle der heller ikke længere findes penge 
i privatøkonomien til trykkeprocessen. 

Hånd i hanke med udgivelsen
Her var jeg virkelig på bar bund. Det faglige følte jeg mig 
sikker på. Indhold og layout havde jeg også en holdning til. 
Men hvordan gør man, når man skal udgive noget. Her fik 
jeg kontakt med en tidligere kollega, David Efraim Poulsen, 
som jeg vidste havde udgivet guitarskoler. Hos David fik jeg 
gode råd og information om ting som forlag, hobbyvirksom-
hed, ISBN og trykkeri. Ting som jeg ikke vidste noget som 
helst om, og som projektet nok var strandet på, hvis ikke jeg 
havde en forpligtelse over for Statens Kunstfond og deres 

så må de stå i et hjørne af lejligheden de næste 20 år. Men 
der har været fin interesse for bogen. Og til mit held har 
bibliotekerne opdaget bogen og har virkelig købt ind.  

Fremtidsperspektiver:
Når man først er gået i gang, får man blod på tanden. Un-
dervejs i processen har der været 1000 nye ideer, og det er 
virkelig vanskeligt at begrænse sig. Jeg har udvalgt 4 ideer, 
som jeg har sat mig for at realisere:
• Nodeboxen: som jeg laver i samarbejde med min kollega 

Anne Fontenay. Her laver vi dansk teorimateriale. 
• En begynder sammenspilsbog/karruselbog også i samar-

bejde med Anne Fontenay. Her har vi allerede mange ide-
er på banen. Igen skal vi have fanget de bedste ideer og 
sat dem ned på papir. 

• Udvikling af hjemmeside: til Min Accordeonskole. Jeg vil 
gerne lave en række videoer, som elever og forældre kan 
få gavn af derhjemme. Videoerne blev jeg inspireret til af 
min datters matematiklærer, som altid introducerer nye 
emner, med en kort video. Videoen sender han ud til 
klassens forældre, så lærer, elever og forældre har et fæl-
les sprog. 

• Undersøge: om Min Accordeonskole kan bruges i andre 
lande og om den evt. skal oversættes og tilpasses. 

Det har været en lang proces at få lavet Min Accordeonskole. 
Jeg har lært ufatteligt mange nye ting. Hvordan man laver en 
EAN-regning, hvordan man opretter ISBN-nr., typer af bog-
indbinding, hvad skal en kolofon indeholde og meget, meget 
andet. Man skal ikke begynde at regne på timelønnen, men 
det er virkelig fedt at stå med den færdige bog i hånden. ■

Fra start har formålet ikke været at tjene 
penge, men at videndele med min kollegaer

økonomiske støtte med at komme i mål med min skole. Jeg 
besluttede mig for at udgive selv. Udgivelsen er meget smal, 
og man kan ikke rigtigt tjene penge på den. Hvilket forlag 
ville dog gide det? Jeg havde hørt fra andre kollegaer, at PR 
kunne man hurtigt selv komme til at stå for , selvom man 
var på forlag. Jeg tænkte at jeg hellere selv ville have hånd i 
hanke med det hele. Jeg kender en stor del af de danske ac-
cordeonlærere og mente, at jeg fint selv ville kunne gøre re-
klame for min bog. Fra start har formålet med Min Accorde-
onskole ikke været at tjene penge, men at videndele med 
min kollegaer. Og naturligvis have en bog, som jeg kan an-
befale mine elever og studerende. 

Jeg havde mange tanker om, hvor mange eksemplarer jeg 
mon skulle have trykt. Accordeonverden er som sagt ikke 
særlig stor i Danmark, hvordan ville kollegaerne mon tage 
imod skolen, ville de bruge den i deres undervisning? Til 
sidst bestemte jeg mig for 100 eksemplarer. Og tænkte, at 

GULDBORGSUND MUSIKSKOLE 
SØGER KLASSISK KLAVERLÆRER
Tiltrædelse 1. august 2020, 
ansættelsesgrad 37/37, ansøgningsfrist 25. juni
https://bit.ly/2S0w2yk
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For musikskolelærere og -ledere er det vigtigt at kende de 
regler, som gælder, hvis sygdom opstår, så man enten er 
syg ved feriens begyndelse eller bliver syg undervejs i feri-
en. Reglerne gælder både for musikskolelærere og -ledere.

Der skelnes mellem 0dage, 5 ugers ferie 
og 6. ferieuge
På musikskoleområdet vil sommerferien ofte ligge i for-
længelse af 0-dage. 0-dage er almindelige arbejdsdage 
med 0 timer og fungerer på samme måde som alle årets 
øvrige arbejdsdage. Sygemelding på 0-dage foregår såle-
des på almindelig vis og har ingen indvirkning på ferie-
afholdelse.

Der optjenes 5 ugers ferie (25 dage) pr. år. På musik-
skolerne ligger de 5 ugers ferie typisk som 4 uger i juli og 
enten uge 42, 7 eller 8. Netop i sommeren 2020 vil der 
dog pga. de nye ferieregler typisk være tale om 16 ferie-
dage, og de sidste 4 dage af de 4 ugers fælles lukning vil 
være 0-dage. Spørg din leder eller TR, hvis du er i tvivl 
om, hvilke dage der er feriedage og hvilke 0-dage.

6. ferieuge (5 dage) placeres som udgangspunkt af 
medarbejderen selv. 

Sygdom ved feriens begyndelse  
(gælder både de 5 ugers ferie og 6. ferieuge): 
Hvis du bliver syg op til ferien eller senest ved arbejdstids 
begyndelse den dag, ferien starter (typisk mandag mor-
gen), skal du straks melde dig syg overfor din arbejds-
giver. Din ferie vil da blive suspenderet, indtil du er rask 
igen, eller ferien er forbi, og du vil således have mulighed 
for at holde den suspenderede ferie på et senere tids-
punkt. Ved din sygemelding skal du følge de almindelige 
procedurer, medmindre der er givet anden anvisning. I 
ferien vil det dog under alle omstændigheder være en 
god idé at give skriftlig besked. 

Hvis du bliver syg i ferien (gælder de 5 ugers 
ferie, men ikke 6. ferieuge): 
Hvis sygdom opstår undervejs i ferien, er det vig
tigt, at du straks foretager dig flg.:
1. Meld dig syg overfor din arbejdsgiver.
2. Opsøg hurtigst muligt en læge og få udfærdiget en 

lægeerklæring, som du selv betaler. 

Sygdom i ferien 
Hvis du har optjent fuld ret 
til ferie, vil de første 5 ferie-
dage med sygdom fortsat 
medregnes som ferie, hvorefter evt. feriedage derudover 
vil blive suspenderet og kan bruges ved en senere lejlig-
hed. Har du optjent mindre end 25 feriedage, vil en for-
holdsmæssig del af de 5 dage blive medregnet som ferie. 

Melder du dig ikke syg, og afleverer du ikke en læge-
erklæring, vil alle feriedage fortsat tælle som feriedage, 
og du vil således ikke have mulighed for at holde resten 
af ferien på et senere tidspunkt. 

Raskmelding
Du skal som altid melde dig rask, når du er det. Sker det-
te i ferien, vil du gå på ferie fra raskmeldingen, sker det 
efter feriens afslutning, vil du blot skulle genoptage ar-
bejdet. 

Restferie fra din sygemelding
Hvis du har fået suspenderet ferie pga. sygdom, fastsæt-
ter din ledere efter drøftelse med dig et tidsrum, hvor fe-
rien kan afholdes. Du har i forbindelse med drøftelsen 
mulighed for at fremkomme med egne ønsker til feriens 
placering.  

Hvis du har optjent færre end 25 feriedage, vil din ret 
til erstatningsferie blive beregnet i forhold til din optjente 
ferieret. 

Kontakt sekretariatet
Der er som altid mulighed for at kontakte DMpF’s 
sekretariat for vejledning. ■

LØN & VILKÅR

Af Inger Bjerrum Bentzon, 
faglig konsulent
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Comwell Aarhus - Værkmestergade 2 - 8000 Aarhus C

DMpF byder på servering hen over dagen, herunder frokost, men 
det kræver at du tilmelder dig HER: senest fredag d. 7. august 2020

Alle medlemmer er velkomne

DMpF holder landsmøde 
lørdag d. 12. september 2020 kl. 11.30-13.00 på:

Hvis du planlægger at dimitere til næste sommer, 
er det lige nu du skal melde dig ind i Akademiker-
nes A-kasse (AKA).

Har du været medlem af a-kassen i mere end et år, 
før du afslutter dit studie, kan du få dagpenge fra 
dag ét, hvis du står uden job.

Som medlem af DMpF kan du søge om medlem-
skab af AKA, begge dele er gratis så længe du er 
under uddannelse.  

https://bit.ly/2zVoNkH

KONSERVATORIESTUDERENDE!
Vil du gå glip af 13.644 kr.? Nej vel. 

https://dmpf.dk/lm20/
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