Dansk Musikpædagogisk Forenings medlemsblad

MUSIKSKOLEN
5 | 2020 | 35. årgang

Musikalsk samvær hjælper
mennesker med hjerneskade

Indhold
16

2020

04

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

14-15

dmpf@dmpf.dk
www.dmpf.dk
Telefon: 35 35 63 33
Alle hverdage 9-12
ISSN: 2446-0540 (trykt udgave)
ISSN: 2446-0559 (online)
Forside: Elbo A/S
Medieredaktør:
David Efraim Poulsen
Redaktionssekretær:
Simon Junker Tang

04

Musikalsk samvær hjælper mennesker med hjerneskade

Ansvarshavende:
Ole Helby

08

Fra idé til virkelighed

12		

Musikskolelærere kompenseres for brug af egne
IT-redskaber under coronalukning

16

Min MusikLektiebog 1. og 2.

20

IT-FIX - Højskolesangbogen

22

Udgivelser

23

Løn & Vilkår - Musikskolelæreres IT- og teleudstyr

Tryk og Layout:
Jørn Thomsen Elbo A/S
Jørn Thomsen Elbo A/S har
følgende certificeringer:
ISO 14001, ISO 9001, FSC-certificering
og Svanemærket.
Annoncer:
musikskolen@dmpf.dk
Næste blad udkommer: 12. november
Næste deadline for artikler/
læserbreve o.l.: 14. oktober
Vejledende deadline for annoncer: 26. oktober
Nyhedsbrevet E-MUSIKSKOLEN
udkommer: 2. november
Annoncedeadline E-MUSIKSKOLEN: 4. november

Synspunkter i MUSIKSKOLEN udtrykker ikke nødvendigvis foreningens
eller redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at
foretage redaktionelle rettelser/forkortelser i indsendt materiale.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

2

MUSIKSKOLEN • 5 • 2020

LEDER

OK 21

Ole Helby

Vi nærmer os forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsterne på det kommunale område pr. 1. april 2021. De gældende
overenskomster blev i foråret 2018 indgået efter et større drama,
hvor en storkonflikt på hele det offentlige område først blev afværget, da situationen for alvor spidsede til. Det opnåede resultat
sikrede først og fremmest en forbedring af reallønnen i den 3 -årige periode, som løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. Hertil
kom nogle mindre forbedringer, der kom i hus ved de specielle
forhandlinger på de enkelte overenskomstområder, herunder musikskoleområdet.
Siden foråret har det stået klart, at den altovervejende stemning i
fagbevægelsen er, at usikkerheden i forhold til udviklingen i sundhedskrisen og samfundsøkonomien er så stor, at det ville give
bedst mening at udskyde de kommende overenskomstforhandlinger et år. Imidlertid har det ikke været muligt at blive enige om en
udskydelse af forhandlingerne. Forberedelserne er derfor i fuld
gang på alle niveauer, om end lidt forsinket på grund af omstændighederne.
Overordnet fastholder DMpF kravet om en fortsat forbedring af
reallønnen gennem en procentuel regulering af skalalønnen på
det kommunale område. Desuden er krav om højere løn og forbedring af pensionsprocenten nærmest fast inventar ved overenskomstforhandlinger. Som et led i forberedelserne har DMpF opfordret medlemmerne til at komme med forslag og ønsker til OK 21
med henblik på de specielle forhandlinger om en fornyelse af musikskolernes overenskomster. Erfaringen viser, at medlemmernes
forslag ofte er bredt underbyggede, hvilket er med til både at kvalificere og nuancere den endelige fremsættelse af krav til KL. Ved
OK 21 har DMpF en særlig interesse i folkeskolelærernes nye arbejdstidsaftale, der rummer en række interessante forbedringer og
ændringer, som, hvis aftalen bliver endeligt vedtaget, givetvis vil
blive inddraget i de kommende forhandlinger på musikskole
området. ■
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FORSKNING

Musikalsk samvær
hjælper mennesker med

HJERNESKADE
Musik og musikalsk samvær kan hjælpe mennesker med hjerneskade og har potentiale til at forbedre
sprog, hukommelse og motorik. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra AAU, hvor Tove Stenderup
ammen med socialpædagoger har igangsat og analyseret musikalske aktiviteter med hjerneskadede.
Studiet peger på, at særligt den musik, som borgeren kender fra sin egen hverdag, gør en forskel.

Af Lea Laursen
Pasgaard

Rigtig mange af de 20.000 danskere, der hvert
år bliver ramt af en hjerneskade, oplever problemer med motorik, kommunikation og det at
indgå i sociale sammenhænge. Det, man før
kunne, kan man ikke længere. Det kræver genoptræning.
Et nyt ph.d.-studie fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet (AAU)

Ejvind Pagh Larsen
(i midten) og Marianne
Fog med band giver
koncert på Tagdækkervej.
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viser, at musik kan være meget positivt for mennesker, der er blevet ramt af en hjerneskade.
- Musik kan gøre en forskel for mennesker
med hjerneskade. Når man hører, synger eller
spiller musik, bliver man eksempelvis mere opmærksom og har nemmere ved at holde fokus.
Musikalsk samvær kan give en oplevelse af meningsfuldhed, af at mestre, af at der er noget,

Socialpædagog Marianne Fog er initiativtager til den årlige musikfestival for
senhjerneskadede på Tagdækkervej i Hammel. Foto: Mads Jacobsgaard

man kan huske, eller at man har noget
at byde ind med sammen med andre.
Ligeledes kan musik og musikalsk samvær åbne op for at tale om noget, der
er svært, og i forhold til motoriske og
sproglige færdigheder, fortæller musikpædagog Tove Stenderup. Hun er lektor ved pædagoguddannelsen i Ikast
og har lavet sit ph.d.-studie ved AAU.

Musikken skal være
gammelkendt
I samarbejde med tre socialpædagoger
og fire borgere fra Ikast-Brande Kommune har Tove Stenderup igangsat forskellige musikalske aktiviteter målrettet
den enkelte borger. Studiet peger på,

at musikken gør en forskel i genoptræningen af hjerneskaderamte, også når
den bruges af socialpædagoger uden
særlige musikalske forudsætninger.
Det, der har betydning er, at det er
hverdagsmusik, som personen med
hjerneskade kender.
- I den her situation gør det en særlig forskel, at det er musik, man genkender og føler sig godt tilpas med.
Hvis borgeren kan lide det, så er det
værdifuldt. Der er ikke noget musik,
der er finere eller bedre end andet, og
musikalsk samvær giver nytte, uanset
om det er salmer, folkemusik eller rock.
Hverdagsmusik er forbundet med en
historik eller følelser, der kan

genkendes og bliver bekræftet. Det er
genkendeligligheden, der er det vigtige, fortæller Tove Stenderup.
Hverdagsmusikken kan derfor også
bruges af pårørende, som jo netop

Det er genkendeligligheden,
der er det vigtige
kender personens musikpræferencer.
Tove Stenderup anbefaler, at man er
sammen om at synge, spille og danse
til musik, som den ramte har et særligt
forhold til.
8
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Da musiker Ejvind Pagh Larsen blev ramt af en hjerneblødning, mistede han evnen til
at synge og spille musik. Disse evner genoptræner han på Tagdækkervej, hvor musik
og musikalsk samvær er en del af hverdagen. Foto: Marianne Fog

FAKTA:

FOTO: NANNA BJERG BÆKDAHL

I sin ph.d.-afhandling ’Musikalsk
samvær i den socialpædagogiske
indsats med mennesker med
erhvervet hjerneskade’ har Tove
Stenderup undersøgt, hvilken
betydning musikalsk samvær har i
den socialpædagogiske indsats med
mennesker med erhvervet
hjerneskade, og hvilken betydning
musik fra hverdagskulturen har i den
sammenhæng. Læs Tove Stenderups
ph.d.-afhandling her: kortlink.dk/
aau/27drw
Ifølge Hjerneskadeforeningens
hjemmeside er der over 120.000
mennesker i Danmark, der lever med
en erhvervet hjerneskade – 75.000
på grund af slagtilfælde og 47.000
på grund af skade på anden måde,
eksempelvis ulykke eller sygdom.
Tagdækkervej i Hammel er et bo-,
rehabiliterings- og aktivitetscenter
for voksne med erhvervet
senhjerneskade. Centret drives af
Region Midtjylland og er en del af
Specialområde Hjerneskade.

Musikpædagog Tove Stenderup undersøger i sin ph.d.-afhandling, hvilken betydning musikalsk samvær har i
den socialpædagogiske indsats med
mennesker med erhvervet hjerneskade. Analysen viser, at musik på flere
måder er en meningsfuld samværsform, der hjælper borgerne med
sprog, hukommelse og motorik samt
støtter borgerne i at være i et socialt
samvær med andre og danne relationer.

6
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Som inspiration til ph.d.-studiet
og undervejs har Tove Stenderup
haft et samarbejde med socialpædagog Marianne Fog fra Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetscentret
Tagdækkervej i Hammel. Her har
musik og musikalske samværsaktiviteter i flere år været et fast element i
behandlingen af hjerneskadede borgere. Tagdækkervej er blandt andet
kendt for sin årlige musikfestival for
senhjerneskadede, deres venner, pårørende, personale og alle Tagdækkervennerne. Marianne Fog er initiativtager til festivalen og kan nikke genkendende til studiets konklusioner.
- I mit arbejde har jeg set, hvordan
det musikalske samvær bidrager til
samtale, glæde og fællesskab, og at
det har været med til at give den

enkelte borger personlig og social robusthed, livsglæde, udvikling og en
oplevelse af sammenhæng efter hjerneskaden, siger hun.

Musik som ugens højdepunkt
En af de mange borgere med senhjerneskade, som har haft glæde af det
musikalske samvær på Tagdækkervej,
er tidligere musiker Ejvind Pagh Larsen.
- Musik har altid betydet noget helt
særligt for mig, siden jeg var lille. Efter
min hjerneblødning fandt jeg ud af, at

Det var det værste. Jeg ville
hellere have mistet talen eller
min gang

jeg havde mistet evnen til at spille. Det
var det værste. Jeg ville hellere have
mistet talen eller min gang, siger Ejvind
Pagh Larsen.
Han har de seneste otte år deltaget i
forskellige musikalske samværsaktiviteter på Tagdækkervej, og han spiller nu
igen musik ved hjælp af spejling og
ved at blive guidet.
- Da jeg startede på Tagdækkervej,
hjalp Marianne mig, så jeg lærte flere
akkorder igen. Det var det bedste, der
nogensinde kunne ske. Jeg glæder mig
som et lille barn til hver gang, jeg skal
have musik med Marianne. Det venter
jeg på hele ugen. Jeg får det altid bedre, når jeg spiller musik, fortæller Ejvind Pagh Larsen.

Socialpædagoger oplever udfordringer i forhold
til egne musikalske kompetencer
Socialpædagoger ønsker
kompetenceløft
I forbindelse med Tove Stenderups
forskning peger socialpædagogerne
på, at de oplever udfordringer i forhold
til egne musikalske kompetencer. De
mener, at både egen kompetenceudvikling og et tværprofessionelt samarbejde er nødvendigt, hvis de skal føle
sig trygge og have fagligt overskud til
at inkludere musik i en social indsats.
Tove Stenderup foreslår derfor, at et

kompetenceløft inden for musik kan
indgå under uddannelsen til pædagog
eller for i forvejen uddannede pædagoger som et videreuddannelsesforløb.
I begge tilfælde er det væsentligt, at
kompetenceløftet inden for musik
knyttes an til praksis. ■

Læs artiklen incl. links her:
https://bit.ly/3iNpn4R

https://bit.ly/2Dg1Lqr
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UNDERVISNINGSMATERIALE

Fra idé til
virkelighed
Jeg vidste, at jeg stod overfor en spændende udfordring, fordi
jeg ikke blot ville skrive en bog, jeg ville også udgive den!

Af Thomas Andersen

I løbet af min kandidatuddannelse på Syddansk
Musikkonservatorium satte jeg mig for, at udforme et undervisningsmateriale som en del af min
afsluttende eksamen. Jeg vidste, at jeg stod
overfor en spændende udfordring, fordi jeg ikke
blot ville skrive en bog, jeg ville også udgive
den!
Efter næsten to års hårdt og spændende arbejde stod jeg endelig med en forlagskontrakt
på min bog om improvisation i rytmisk musik.

“Hvordan får man en guitarist til at
stoppe med at spille? Man giver ham
en node!”
Jeg var lige startet på mit 1. år på kandidaten på
Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Bag
mig havde jeg en bacheloruddannelse med rytmisk guitar og musikpædagogik som speciale.
Dengang hed uddannelsen “brobygger”, dette
er i dag ændret til “musiker og musikpædagogisk udvikler”. Når man tænker på en rytmisk
guitarist, vil man typisk gå ud fra, at vedkommende ikke interesserer sig for noder, men i stedet har sin force i improvisationen. Jeg selv har
på den front været noget atypisk, fordi jeg netop interesserede mig for noder og musikteori.
Improvisationen stod således lidt i skyggen, men
på konservatoriet begyndte jeg at lede efter
værktøjer til at lære improvisationshåndværket,

8
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men fandt ikke nogen. I takt med, at jeg lavede
research for selv at blive klogere, gik jeg også i
gang med at skrive en bog for at hjælpe andre i
en lignende situation. Det hele startede dog
med en meget bredere idé: Jeg ville skrive et undervisningsmateriale omhandlende alt det, jeg
som guitarist har haft svært ved at finde svar på.
En sådan bog ville hurtigt komme til at indeholde mange forskellige emner og dermed fylde ret
mange sider. Min erfaring med lange omfattende bøger er ikke særlig god, så min tilgang til
skrivningen blev at sætte nogle dogmer, som
indkredsede det centrale.

Mit første dogme blev:
“Jeg vil lave en bog, der er overskuelig og præcis, og som holder fast i læserens nysgerrighed
fra start til slut”. Dette er det overordnede
fokusområde for bogen, og for at forsøge at
opnå dette har jeg haft fokus på at: Man ikke
nødvendigvis skal læse bogen i kronologisk rækkefølge, der er så lidt tekst som muligt, opsætning og layout er imødekommende og spændende at se på.
Ved at skrue ned for mængden af tekst går
der også kortere tid, før læseren kan tage sit instrument og arbejde på at få bogens indhold ind
i sit spil - og det er jo netop hele formålet med
bogen.

Så er det jo bare at gå i gang
med at skrive...
Nu havde jeg en ret god idé om, hvordan
jeg ville bygge bogen op, så nu manglede
jeg kun selve indholdet - hvilket jo er ret væsentligt for
bogen. Udfordringen var at
Udfordringen var at
begrænse sig til et enkelt elbegrænse sig til et enkelt eller ler få bestemte emner, for
få bestemte emner, for hvad
hvad skulle jeg lægge vægt
på? Man kunne blive fristet til
skulle jeg lægge vægt på?
at sætte sig ned og kigge på
de forskellige emner og lægge sig fast på dem, man troede mest på sådan gjorde jeg i hvert fald i starten. Jeg
fandt dog hurtigt ud af, at jeg fik meget
mere ud af at arbejde med alle emnerne
for dermed at blive klogere på, hvilke der
gav mening for mig at inddrage i bogen.

Til sidst faldt valget på konkrete idéer til
improvisation, som åbnede op for andre
instrumentalister og dermed en større
målgruppe. Nu var bogens emne afklaret,
men jeg manglede stadig konkret at finde
ud af, hvordan bogen skulle bygges op,
hvordan layoutet skulle se ud og hvor
mange informationer, læseren egentlig
har brug for for at kunne anvende bogen.
Igen er det vigtigste, man kan gøre, at
skrive, skrive og skrive! Den endelige bog
indeholder kun en brøkdel af de idéer og
tekster, som jeg har skrevet i løbet af
mange dag- og nattetimer. Selvom det
kan føles som spildt arbejde, så har det alt
sammen været med til at forme bogens
endelige resultat - og desuden kom der
en masse nye idéer ud af processen til andre mulige bøger.
8
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8 Så, NU er bogen (næsten) færdig!
Da jeg havde mit første udkast af bogen klar, brugte jeg mit
netværk af undervisere til at kigge bogen igennem og komme med feedback. Jeg prioriterede at spørge undervisere
med forskellige hovedinstrumenter for at sikre mig, at eksempelvis tonearter og instrumenternes ambitus blev tilgodeset. Både jeg og nogle af mine kolleger afprøvede den i
vores undervisning og fik dermed brugbar feedback fra eleverne. Derudover var jeg personligt i den heldige situation,
at bogen skulle være et afsluttende eksamensprojekt, og jeg
kunne derfor få en masse kompetent vejledning af mine undervisere, både ift. det pædagogisk indhold og mit mål om

at få udgivet bogen! På et
tidspunkt nåede jeg til det
punkt, hvor bogen lignede et færdigt produkt. Nu
skulle den bare finpudses
og gøres klar til salg,
men det var dog en noget længere proces, end hvad jeg havde forventet. Min tålmodighed blev sat på prøve, fordi der
hele tiden blev ved med at være småting, der kunne forbedres ift. indhold, design og pitch til forlag.

Sidste skridt: Nu skal den bog bare udgives!

MIT DOGME
• Man skal ikke nødvendigvis læse bogen i kronologisk
rækkefølge
• Der skal være så lidt tekst som muligt
• Opsætning og layout skal være imødekommende og
spændende at se på

10
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Da bogen var ved at være færdig (selvom der bliver ved med
at være ting man kan forbedre) kom jeg til punktet, hvor jeg
skulle finde en måde at udgive bogen på. Der findes to
måder: Man kan udgive det gennem et forlag, eller man
kan gøre det selv. Begge metoder har deres fordele, men jeg
valgte at gå efter at få bogen udgivet gennem et forlag - og
hvordan gør man så det, når man er helt ny og ingen forstand har på dette? Man kontakter selvfølgelig andre, der
har udgivet undervisningsmaterialer, for ydmygt at høre, om

de vil give nogle tips og tricks. Jeg var så heldig, at guitaristen og lærebogsforfatteren Uffe Steen gav sig tid til at svare på spørgsmål over telefonen. Han kom med et klart råd:
Tænk salg ind i din bog - hvad får et forlag ud af at tage din
bog til sig? Samtidig fik jeg også gode råd af min vejleder på
konservatoriet. Jeg skrev nu en e-mails til et forlag, hvor jeg
gav en kort beskrivelse af mig selv og bogens indhold samt

Det vigtigste man kan gøre,
er at at skrive, skrive og skrive!
bogens målgruppe. Derudover vedhæftede jeg også bogen
som pdf, for at de kunne se mine konkrete idéer. Det første
forlag, jeg spurgte, sprang ikke til, og derefter gik jeg alligevel i noget tid og overvejede selv at udgive bogen. En dag
blev jeg dog foreslået at kontakte forlaget Stepnote, som
med det samme tog bogen til
sig - det var virkelig en fantastisk
følelse! Jeg valgte at vente med
at kontakte forlag til jeg selv
mente, at jeg havde et færdigt
produkt, men efterfølgende har
jeg fundet ud af, at man normalt
blot sender en synopsis med en idé
til en bog. Det giver god mening, så
man ikke behøver at bruge to år på
at skrive bogen og så risikere, at den
ikke bliver udgivet. I mit tilfælde havde jeg dog et formål med at skrive
bogen i forvejen i kraft af en
forestående eksamen samt en stor lyst
til at udforske emnet og selv blive klogere. Det viste sig da også, at bogen
var så godt gennemarbejdet, at den
langt hen ad vejen stadig ligner den bog, som jeg sendte til
Stepnote i min første mail.

Hvordan var det så at skrive min første
metodebog?
Selvom bogen formentlig ikke ender med at blive en stor indtægtskilde for mig, så har det været utroligt spændende at
se, hvordan bogen har udviklet sig frem mod dét, den er i
dag. Det har været svært at forstå, at det er muligt at købe
bogen gennem Stepnote samt låne den på biblioteket - så jeg
indrømmer da også gerne, at jeg selv har lånt min bog på
biblioteket, blot for at se det med mine egne øjne. Jeg vil

TIPS OG TRICKS
Struktur: Strukturer skrivearbejdet ved at lave en
problemstilling/et konkret dogme for din bog - og husk at
revurdere og ændre dette i takt med, at bogen udvikler sig.
Layout: Lav et overskueligt layout, der understøtter
indholdet bedst muligt.
Målgruppe: Kend din målgruppe og
tag udgangspunkt i den!
Arbejd på sagen: Og ikke mindst:

Skriv, skriv
og skriv!

klart opfordre til at skrive et undervisningsmateriale, hvis man
har idéerne og lysten til det - og skal jeg komme med mine
egne ydmyge råd, så er det ovenstående Tips og Tricks:
Læs artiklen incl. links her:
https://bit.ly/3iOlRYd

Orkesterdirigent!
Uddannelse
Efteruddannelse
Videreuddannelse

4
2

1

3

Mere info om kurser for dirigenter på

dirigentinstituttet.dk
v. Danske Orkesterdirigenter
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IT-ARBEJDSREDSKABER

Musikskolelærere
kompenseres for brug
af egne IT-redskaber
under coronalukning
Kommunal arbejdsgiver udbetaler telefongodtgørelse
til musikskolelærere, der har anvendt egne
smartphones på jobbet under coronakrisen.

Af medieredaktør
David Efraim Poulsen

12

Som mange musikskolelærere og ledere har oplevet under coronakrisen, har smartphones været et af de foretrukne arbejdsredskaber til onlineundervisningen i musikskolen. Musikskolelærerne har anvendt mobilen til traditionel kommunikation i form af opkalds- og sms-korrespondancer med elever og forældre, men også
onlineundervisning via platforme som FaceTime
og Messenger har været ret populært. Metoden
er nem og let tilgængelig for de fleste, da man
ikke behøver at sætte sig ind i en ny teknologi i
form af en ny platform eller en app, man ikke
mestrer endnu. Brugen af private devises under
krisen har vist sig vital for løsningen af arbejdsopgaverne i musikskolerne og er en af hovedårsagerne til musikskolernes hurtige og succesfulde omstillingsproces, men har samtidig også afdækket at mange musikskolelærere mangler at
få stillet de nødvendige IT-arbejdsredskaber til
rådighed i deres daglige arbejde.
Indsatsen omkring onlineundervisning har udløst megen ros fra både forældre og elever, lyder
det fra mange musikskoleledere og -lærere. Man
kan samtidig konstatere, at det generelt set er
lykkedes at fastholde rigtig mange musikskoleelever trods de hårde odds.
8
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Musikskolelærer Arne Holmgren, musikskoleleder Morten Andersen, musikskolelærer Ken Tinggaard og kommunaldirektør Willy Feddersen.

8 Tiden er ikke til de store fælles
personalearrangementer
Mindst én kommunal arbejdsgiver har
valgt at vise sin anerkendelse for den
ekstraordinære coronaindsats med
mere end blot ord. I Middelfart Kommune har man nemlig valgt at værdsætte medarbejdernes fleksibilitet og
helt særlige indsats under krisen med
både ord, gave og en kontant telefongodtgørelse. ”Overalt i Middelfart
Kommune har medarbejdere og ledere

Det var en god, uventet
og respektfuld anerkendelse
fra vores arbejdsgiver

under coronakrisen stået i situationer,
vi aldrig har prøvet før. Man kan sige,
at vi jo i bund og grund ”bare” passede vores arbejde. Men måden, det
skete og sker på, har været fantastisk
at opleve”, udtaler kommunaldirektøren i Middelfart Kommune Willy Feddersen til MUSIKSKOLEN. Han er
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imponeret over medarbejdernes vilje til
fleksibilitet og kreativitet i opgaveløsningen på alle områder, i mødet med
børn og unge, i omsorgen for de ældre
og i løsningen af de administrative opgaver. ”Det ønskede vi i direktionen og
vores byråd at kvittere for – og da tiden ikke er til de store, fælles personalearrangementer, blev det til en lille erkendtlighed, som kan tages med hjem
og nydes på terrassen”, siger Willy
Feddersen. Alle kommunens medarbejdere har derfor modtaget enten en
æske chokolade fra den lokale chokoladeentreprenør eller en flaske rosévin
til at køle sig på i løbet af sommeren. Chokolade eller vin er en tak fra
byråd og direktion for medarbejdere
og lederes indsats gennem de seneste
turbulente måneder. Med gaven fulgte
et takkekort med teksten: ”Vi har med
COVID-19 stået i en situation, vi aldrig
før har prøvet. Overalt på de kommunale arbejdspladser har vi set stor vilje,
fleksibilitet og kreativitet til at få det
hele til at lykkedes – så vi fortsat har
gjort en positiv forskel for den enkelte
borger og for fællesskabet - tak for din
store indsats”. Musikskolelære i Middelfart Musikskole Arne Holmgren blev

meget glad for anerkendelsen. ”Jeg
følte, at Middelfart Kommune satte
stor pris på, at vi medarbejdere havde
løst opgaven godt”, fortæller han.

Kontant kompensation for
anvendelse af egen telefon
Musikskolelærerne i Middelfart Musikskole, som er placeret i skoleafdelingen, har nu fået en godtgørelse ind på
lønkontoen for deres brug af egen telefon under krisen. ”Jeg synes, det
sender et meget stærkt signal, at kommunen vælger at give medarbejderne
600 kr. til mobilen og en flaske vin eller æske chokolade”, siger Ken Tinggaard, der er klaverlærer i Middelfart
Musikskole. Han fortæller, at han under krisen ikke ville have kunnet undervise sine elever uden at bruge sin
smartphone. Det stemmer helt overens
med de mange meldinger, redaktionen
på MUSIKSKOLEN har modtaget fra
musikskoler landet over. I starten af
krisen valgte Middelfart Musikskole at
sende en e-mail ud til alle musikskolelærerne om, at man skulle sige til, hvis
man manglede computer, mikrofon eller kamera, så fik man det. I tilgift har
musikskolelærere og andre

lavede overskrifter i landets medier”.
Morten Andersen mener, at det er meget vigtigt, at arbejdsgivere husker at
anerkende medarbejderes arbejdsindsats, og ligeledes at man som arbejdsplads har et godt omdømme. ”Der lå
beskeder på både mail og telefon fra
lærere, forældre og støtteforeningsmedlemmer, som rost kommunens
flotte tiltag”, fortæller han.

Fra coronalukning til
musikskolehverdag

medarbejdere, der har valgt at benytte
deres egne private telefoner under krisen, nu modtaget 300,- kr. pr. måned i
kompensation for deres fleksibilitet. Folkeskolerne var lukket ned
fra den 11. marts frem til den 16. april,
hvor Middelfart Musikskole var lukket
ned helt frem til den 27. maj.

Vi skulle jo bare have det
til at fungere
Musikskolen var var derfor ”nedlukket” i 11 uger imod skolernes fem
uger. ”Dette gav ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningens side,
hvor mantraet under hele nedlukningen har været, at vi ikke kan ensrette
de løsninger, der skal få de forskellige
skoler til at køre”, fortæller musikskoleleder på Middelfart Musikskole Morten Andersen. Han oplever kommunens udmelding som en god, uventet
og respektfuld anerkendelse. ”Jeg blev
som ansat i kommunen lige så glad og
positivt overrasket som lærerne, da jeg

fik beskeden, hvor vi som ledere blev
bedt om at melde et medarbejderantal
ind til forvaltningen”, fortæller han.

Høj medarbejdertrivsel giver
et godt omdømme

Musikskolelærer Arne Holmgren oplevede det som ok, at han anvendte
egen telefon under coronakrisen. ”Vi
skulle jo bare have det til at fungere”,
siger han. Han mener dog ikke, at
medarbejderne selv skal betale for de
arbejdsredskaber, arbejdspladsen og
arbejdsopgaverne kræver. I Middelfart
Kommune har alle musikskolelærere
som standard også fået tilbudt en PC
til at løse de digitale arbejdsopgaver,
som musikskolejobbet byder på i hverdagen. Arne Holmgren føler derfor, at
han generelt har adgang til de nødvendige IT-arbejdsredskaber. ”Hvis en tilsvarende situation med nedlukning
skulle opstå, så vil jeg dog gerne have
et ekstra kamera, så mine elever bedre
kan se mine hænder”, fortæller
han. Han oplever, at kommunen prioritere musikskolen og dens lærere højt
både økonomisk og arbejdsmiljømæssigt. ”Jeg føler mig meget værdsat
som medarbejder i Middelfart Kommu-

Klaverlærer Ken Tinggaard kunne ikke
ønske sig en bedre arbejdsgiver end
Middelfart Kommune. ”Medarbejderens trivsel står højest på kommunens
dagsorden, og jeg ved, at kommunen
prioriterer musikskolen meget højt”, siger han. Ken Tinggaard brugte selv
FaceTime til online-klaverundervisningen via sin smartphone. ”Vi lærere
trak på hinandens erfaringer og kompetencer over Microsoft Teams”, fortæller han. Samtidig var det også muligt at få teknisk support fra musikskolens souschef Jonas Kongsted Frederiksen. Musikskoleleder Morten Andersen

ne”, siger han og fortæller, at han som
deltidsansat arbejder i flere kommuner,
så han har et udmærket sammenligningsgrundlag. ■

sætter pris på at arbejde i en kommune, ”…hvor ånden vidner om hjerte,
omtanke og omsorg for medarbejderne”, som han formulerer det. ”Jeg har
en ven, der arbejder i Danske Bank sågar i ”hvidvaskningsafdelingen”.
Han synes, med modsatte fortegn, ikke
det var sjovt at gå på arbejde i den tid,
hvor bankens hvidvaskningssager

Læs artiklen
incl. link til 3 andre artikler:
https://bit.ly/30YHXB9
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UNDERVISNINGSMATERIALE

Min MusikLektiebog 1. og 2.
Da jeg var barn og gik til klaverspil, havde jeg altid en lille grå ”lektiebog”, som
min klaverlærer skrev i. Hvad jeg havde for, skulle øve ekstra på, en sjælden gang
med noget teori også – intervaller o.l. på siderne med nodelinjer.

Af Anette Præst
Nielsen

Da jeg selv begyndte at undervise elever i 1984,
brugte jeg den samme metode. Et lille skolehæfte, en kinabog eller et nodehæfte med nodelinjer, og jeg lavede også små teoriopgaver til mine
klaverelever. Det var sjovt at mærke, hvor meget
ungerne gik op i at lave opgaverne sideløbende
med klaverspillet. Det skete rigtig tit, at de selv
bad om flere opgaver, når de fx ikke havde fået
nye opgaver i nogle uger. Da musiklektionerne
blev forkortede blev det ikke nemmere. Alt for
ofte blev det lidt små-stressende at skulle skynde
sig at finde på en ny opgave i slutningen af en
musiklektion, og så gik de gode intentioner fløjten. Det var jo bare brandærgerligt, når eleverne
nu syntes, at det var sjovt, og de også rykkede
fagligt med teorien ved siden af.

Blomster, heste, emojis og sommerfugle
For et par år siden opstod idéen til en lille bog/
hæfte, hvor det allerede VAR gjort! Altså, hvor
opgaven allerede var lavet og klar til eleven. Lige
at gå til, ikke noget besvær for læreren. En lille
nem opgave til hver undervisningstime. Det skulle være en musik-lektiebog! Der skulle også
være et lille skrivefelt med dato for underviseren
og øve-minut-felter for eleverne. Det sidste havde jeg set i nogle amerikanske bøger. Da jeg
prøvede det af med mine elever, var det et hit.
Eleverne fik pludselig overblik over, HVOR meget
de egentlig øvede sig, og for nogle var det en
øjenåbner, at de faktisk kun kunne notere 3 ud
af 7 ugedage med øvning, Andre blev ihærdige,
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øvede meget og fik selvfølgelig ros her. I øvrigt
har jeg ofte været forbavset over, hvor gennemærlige ungerne er i forhold til at skrive det reelle antal øveminutter ind - ingen snyd der. Et ekstra plus var det også, at forældrene kunne følge
med i, både hvad deres børn skulle spille og arbejde med og samtidigt få mere tjek på øvetiden
hjemme. Jeg havde (og har stadig) en regel om,
at blev der øvet 100 minutter om ugen (som 1.
eller 2. års elev) svarende til ca. 15 minutter hver
dag, var belønningen et klistermærke. Og klistermærker – dem var der rigtig mange af hos mig.
Blomster, heste, emojis, sommerfugle – og i december – julemænd og nisser. Selv 7-8 klasses
elever ville gerne have sådan mærke og blev bedre til at øve sig. Gevinster og belønninger kan
gøre meget. Min lille musik-lektiebog skulle ikke
kun være til klaverlærere, men til alle

Når ens grafiker intet aner om noder
og musiktegn: Er fx en manglende
prik bagved en halvnode et problem?
musiklærere, der brugte F og G nøgle til deres
elever, dvs. opgaverne skulle fordeles over de to
nøgler. Bogen skulle indeholde begynder basis
teori, f.eks. nodeværdier, nodenavne, pauser, rytmeøvelser osv. Jeg havde masser af ideer, og jeg

havde tonsvis af materiale fra mange
års undervisning liggende i skuffen.

Projekt Min Musiklektiebog 1
blev søsat
Jeg startede helt fra bunden med at
klippe nodelinjer ud, klistre ind med

limstift på A4 ark, hvor tekst og opgaven fremgik. Noget var håndskrevet/
tegnet og noget på computeren. Opgaverne skulle ligge i den rigtige rækkefølge og præsentation. Der skulle
også gøres plads til en lille nodemand,
som skulle figurere på hver side i

bogen i form af små vignetter.
Tegningen af Nodemanden
stammer fra mit logo på mine
Music Work Out produkter. Det er
en lille tændstikmand med store nodefødder, og jeg havde tidligere lavet
alle mulige udkast til skitser af ham til
en teoribog - siddende, liggende, stående. Nu manglede jeg bare en god
tegner til at give ham mere liv, og jeg
vidste præcis, hvem jeg ville have til
det – hvis hun altså havde lyst og tid.
Det havde hun, begge dele heldigvis.
Den der følelse af at have ramt plet
med en tegner, der bare har lige præcis den streg man søger efter, det er så
fedt, når det sker. Her var det bare
perfekt, fordi min tegner, Nanna Brandenhoff, havde en musikuddannelse
fra M.I. og derfor også med en faglig
musikviden nøjagtigt vidste, hvad det
var, jeg ville med den der lille Nodemand. Hun fik hele bunken med opgaver, et par forslag til skitser og ideer fra
mig om, hvad Nodemanden bl.a. skulle lave, og så gik hun i gang. Det vigtige var, at hver eneste tegning af Nodemanden skulle relatere til opgaven på
samme side. Han flytter fx rundt på
noder, maler, jonglerer, - alt efter, hvad
opgaven nu drejer sig om og ungerne
er vilde med ham.
8
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8 Hvem har nogensinde lavet en bog, uden en fejl?
Takket være en god veninde, der selv havde udgivet en bog
om musik og holdundervisning, fandt jeg frem til en god
grafiker, som kunne hjælpe med opsætning og layout. Selvom han boede i Valencia i Spanien, og alt samarbejde og
snak foregik over Skype, fungerede det fuldstændig problemfrit. Han fik tilsendt de samme skitser som tegneren i
form af fotos på mail eller i Dropbox og info om bogstørrelse (A5), antal sider, farvevalg og hvordan materialet skulle
fordeles. I øvrigt kom Jes Lassen, som han hedder, med så
mange fine og gode ideer til ting, jeg slet ikke havde tænkt
på. Vi endte med at lave 10 korrekturer til den første bog.
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Til sidst var jeg ved at blive helt bims
over at læse og granske de samme sider om og om igen. Og alligevel var
der et par småfejl i førsteudgaven. Når
ens grafiker intet aner om noder og
musiktegn: Er f.eks. en manglende prik
bagved en halvnode et problem? Men
jo, det er det – når der i opgaven indgår punkterede halvnoder. Og det er
heller ikke lige meget, om et G i bassen ligger på nederste eller næstnederste linje. Jeg overså simpelthen flere
ting i korrekturerne, fordi jeg havde set
dem hundrede gange og var blevet
”blind” på små ændringer. En god kollega trøstede og sagde, ”Hvem har nogensinde lavet en bog, uden en eneste
fejl? Og det her var jo din første”. Nu
er tingene rettet, og bogen er klar til
næste oplag. Det var kun ganske få
fejl, men det irriterede mig enormt.

Både små og store elever har
været inde over
Da arbejdet med Lektiebogen nr. 2. gik
i gang, var jeg mere på forkant og alt
blev lidt nemmere. Jeg lod også andre
kolleger og venner kigge bogen igennem for fejl, klog af skade. I bog nr. 2.
er der ændret lidt på papirkvaliteten

Mine elever har været inde over med deres
meninger om både forside og farver
og omslaget, så det er lidt mere holdbart og skrivevenligt, selvom det blanke look i bog 1 er ret flot. Opgaverne
er en tand mere udfordrende, 6/8 rytmer, bindebuer, sekstendedele m.m.
Nodemanden er en ret vigtig ingrediens, bare det nu ikke stiger ham til hovedet. Jeg er virkelig kommet til at holde af ham gennem Nannas Brandenhoffs tegninger, han er både skør, lidt
fræk og sjov. Man får nærmest sådan
lidt ømhed over den lille figur og han
vil helt klart figurere i alt, hvad jeg
planlægger af nye materialer fremover.
Mine elever har været inde over med
deres meninger om både forside og
farver. Det er jo trods alt dem, der skal
bruge dem mest. Det har været godt
at få deres meninger og det var bl.a.
dem, der foreslog, at nodemanden
skulle være på forsiderne i stedet for
kun inde i bogen. Det er i øvrigt sjovt,
for oprindelig var musiklektiebog 1 beregnet til begynderelever. Men eleverne der gik på 2-3-4 år, synes den var
super god og ville gerne lave teoriopgaverne. Så den kan altså også bruges
til elever fra 8-13 år.

Ungerne vil gerne have en
bog i stedet for en stak løse
papirark
Der har været lagt utroligt mange arbejdstimer i dette her projekt, men det
har også været ret fantastisk selv at
have været inde over hele processen.
At det hele ikke bare røg over til et forlag, som så bestemte al opsætning og
grafik hen over mit hoved. Da den første bog blev udgivet i maj 2018, var
jeg spændt. Der blev trykt 3000 stk.,
det kunne bedst betale sig, rent økonomisk. Jeg var dog i tvivl om der
overhovedet ville være interesse for

bogen? Jeg tog chancen, og nu her
halvandet år senere er over halvdelen
solgt, så det var ikke helt tosset. Jeg
har valgt at udgive og sælge den selv,
men der har været forlag som har vist
interesse. Et forlag foreslog fx, at prisen skulle ligge på ca. 100 kr for bogen, og det kunne vi ikke blive enige
om. Mit oprindelige ønske var, at den
her lille bog skulle være så billig, at alle
havde råd til at købe den. Jeg vidste
også, at blev den for dyr, ville mange
bare købe ét eksemplar og så kopiere.
Derfor ligger prisen på 55,-kr inkl.
moms. Alle har råd til det, og ungerne
er virkelig glade for en rigtig fin lille
bog i stedet for en stak løse papirark.

Det er helt skørt, men jeg
kan slet ikke lade være med
at finde på…
For kort tid siden blev jeg kontaktet af
et større svensk forlag, som også gerne
ville publicere den på svensk på deres
forlag. I Slovenien, hvor jeg i maj måned afholdt kursus i Music Work Out,
var deltagerne helt pjattede med den
og ærgerlige over, at den ikke var
oversat i det mindste til engelsk eller
tysk. Det har jeg liggende i baghovedet, og nu, hvor der er planlagt Music
Work Out kursus i Litauen, skal den
helt sikkert med og præsenteres også.
Samtidig går vi lige om lidt i gang med
Min MusikLektiebog 3. Plus andre nye
spændende ting som fx Nodemanden
som klistermærker, fordi der var flere
af mine elever, som foreslog dette. Og
så er der nye spil i baghovedet til Music Work Out produkterne… ■

Læs artiklen incl. links her:
https://bit.ly/3hIwETs

MUSIKSKOLEN • 5 • 2020

19

VIDENSDELING

IT-FIX
Trines tre mest brugte musik-apps
Trine Bruun Sørensen
er uddannet fra SDMK
med musikpædagogisk
diplomeksamen og er
hørelæreunderviser og
cellolærer ved Odense
Musikskole.

Soundcorset

Højskolesangbogen

Soundcorset er den tuner- og metronom-app,
som jeg har fundet mest velegnet til min undervisning som cellolærer. Jeg anbefaler den også til
mine elever, når de skal have hjælp til at stemmer deres instrumenter.
Tuneren viser lydbølgernes svingninger grafisk,
når man spiller en tone. Især de lidt teknisk mindede elever synes det er sjovt at kunne se, hvor
jævn en tone de kan spille. Metronomen har en
funktion, hvor du med fingeren på skærmen kan
tromme et tempo, som så bliver angivet med et
metronomtal.
iOS eller Android. Gratis

Denne app indeholder sangtekster, noder, melodi, baggrundstekster om alle sange og information om kunstnere. Jeg bruger den til følgende:
Søge i sangene eller slå op i registre på forfattere, komponister og temaer
Finde sangtekster til mere end 600
højskolesange
Få baggrundsviden om alle sange
Finde information om kunstnere
Se noderne til melodierne
Lytte til melodierne
Lave min egen favoritliste
Se en liste over de mest populære sange
Finde henvisninger til sangværter, -projekter
og -arrangementer

AtPlayMusic Racer
AtPlayMusic Racer findes til de fleste instrumenter. Du fylder brændstof på racerbilen, og så
handler det om at overhale de andre biler ved at
spille de noterede noder så hurtigt og præcist
som muligt.
Det er en sjov app, når man lige har lidt tid til
overs eller bare har brug for variation i musiktimen.
iOS eller Android. Kr. 8 - 25,- kr
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Hvis du er underviser, kan du vise en tekst eller
et nodebillede offentligt fx på en storskærm,
hvis din musikskole eller skole har indgået en aftale med CopyDan.
iOS eller Android. Pris for fuld version kr. 149,-

Du finder artiklen med alle links her:
https://bit.ly/31TNoAn

Kongen der ikke kunne sove
Musikfortælling for børnekor
... af Mia Birch Engsager og Maj Berit Guassora
Musikfortælling for børnekor med 7 iørefaldende sange i forskellige genrer. Til sangene medfølger
musikalske legeidéer til de mindre klasser og enkle satser til klokkespil, boomwhackers og
keyboard m.m. Fortællingen kan opføres som en lille musical, hvor børnene indgår i små enkle
roller, eller som musikfortælling med vekselvirkning mellem oplæser og kor. Man kan også vælge
at bruge sangene særskilt. Der er mulighed for at bruge bogen til et tværfagligt projekt.
Historien, som oprindeligt stammer fra den klassiske tyske børnebog ’König Hüpf der I’ af Helme
Heine, er her blevet sat i musik af Mia Engsager og oversat til dansk af Mariann Bromenne. Med
bogen følger der QR-koder, så man kan se videoer med pædagogisk materiale og høre sangene
spillet af bandet ”Mias musikalske univers”.
Målgruppe: 0.-4. klasse • Kirken • Musikskolen
Kr. 176,- (220,-) • ISBN 978-87-7178-110-6

ÅH NEJ
OMKVÆD (Synges som kanon)

OMKVÆD

||: Åh nej, sikke nog’t
vores konge han er syg.
Åh nej, hvad ska’ vi gøre
der er mørkt i vores by.
Kongen ligger livløst i sin seng
og alle folk er triste nu,
hver en pig’ og hver en dreng. :||

ÅH NEJ

Musik og tekst:
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1. Det started’ med lidt kvalme
og så kastede han op.
Han fik feber og lidt hoste
og ondt i sin krop.
Nu ligger han i sengen
og har ingen energi.
Alle læger lytter på ham,
men de ved ikk’ hvad de skal sig’!
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Intro og mellemspil
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Mia Birch Engsager

||: Åh nej, sikke nog’t
vores konge han er syg.
Åh nej, hvad ska’ vi gøre
der er mørkt i vores by.
Kongen ligger livløst i sin seng
og alle folk er triste nu,
hver en pig’ og hver en dreng. :||
Åh nej.
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kan man vælg

e at mime til.

Fortæller

Da hans sidste
time var kommet
, bad han hvis
om at få opfyldt
kende sin min
et sidste ønske:
ister
”Jeg vil hoppe
sidste gang …”
i min seng, bar
e en
Forsigtigt hjal
p alle med til at
støtte ham op
for han var blev
på elfenbensg
et meget svag.
ærdet,
Og så hopped
e kongen, og
mens han fløj
han henrykt.
gennem luften,
smilede
”Kongen smilede
!” råbte lægern
e. Og med det
til at hoppe en
samme fik han
gang til … og en
lov
gang til … og en
gang til.
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UDGIVELSER

Lige i øret
i børnehave
18 sange i serien ’Lige i øret’, sigter mod både at side stille og bevæge sig. Sangene ledsages af
konkrete ideer, og materialet kan
anvendes i børnehave eller indskoling. Det didaktiske afsæt i materialet bygger på, at leg er børns måde at udvikle sig på, og
at legen samtidig er vejen ind i musikken og kunsten for
børn. Bogen giver adgang til en digital ressourceside med
mulighed for at høre flotte indspilninger af alle sangene
med og uden vokal samt 9 videoklip fra udvalgte sange.
Målgruppe: Musik- og bevægelsesleg med de 3-7-årige
Udgiver: Dansk Sang
Pris: Kr. 199,Forfatter: Kirsten Juul Seidenfaden og Manner
Peschcke-Køedt

John Høybye
- Det skal lyde godt
I anledning af hans 80 års dag d.
12. januar 2019 udkom ”John
Høybye: Det skal lyde godt...”, der
består af redigerede samtaler mellem John Høybye og musikhistorikeren Lars Ole Bonde. I dialogform
præsenteres læseren for John Høybye som dirigent, komponist, arrangør, pædagog – og menneske.
Desuden rummer bogen tre nyskrevne tekster af Høybye selv, en artikel der forbinder Høybyes arbejde med det kulturradikale musikprojekt i mellemkrigstiden, samt musikanalyser og udsagn fra nogle af de
mennesker, der har fulgt Høybye gennem årtierne: Henrik
Goldschmidt, Georg Metz, Anne Christoffersen, Jørgen
Munck, Addi Vaupel, Arne Berg, Eva Chortsen og mange
flere.
Udgiver: Forlaget Michael
Pris: Kr. 250,Redaktion: Lars Ole Bonde, Peter Michel og Lars Nielsen
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Sigurds tabelsange
12 sjove sange om den lille tabel
med tilhørende regneopgaver. Bogen er rigt illustreret, og hver sang
er noteret med tekst, melodi og
becifring. Sangene introduceres
med et lille digt, som passer til det
enkelte tal. Hver tabel har sidst i
bogen fået sin egen side med små
supplerende træningsøvelser, som
kan løses med eller uden hjælp af
en voksen alt efter niveau. Bogen
er i hårdt omslag og giver adgang til en digital ressourceside, hvor sangene kan høres både med og uden vokal.
Udgiver: Dansk Sang
Pris: Kr. 140,Forfatter: Sigurd Barrett

Udvidet Blues
Er udtænkt af den danske blues- og
jazzguitarist Uffe Steen og er tænkt
som en selvstændig lærebog. Den
kan samtidig fungere som et supplement til hans tidligere bluesbøger ”Elementær Blues” samt ”Blues
for begyndere og viderekomne”,
som er udkommet på forlaget GuF. I starten af bogen er der
en nyttig nøgle til fraseringstegn, der bliver brugt i alle 3
bøger. ”Udvidet Blues” har fokus på flerstemmigt solospil
og benytter en anelse mere udfordrende rytmer. Bogen
henvender sig til elever og undervisere, der interesserer sig
for at spille blues. Til hvert stykke er der et tilhørende akkompagnement, der som oftest er basgrooves. Det er hensigten, at lærer og elev spiller sammen og bytter roller.
På den medfølgende CD er akkompagnement og solo i
hver sin højttaler, så man ved hjælp af balanceknappen
kan udelukke det ønskede.
Udgiver: Forlaget Guf
Pris: Kr. 199,Forfatter: Uffe Steen
Læs alle bogbeskrivelser incl. links her:
https://bit.ly/34QYrh1

LØN & VILKÅR

Musikskolelæreres
IT- og teleudstyr
Da musik- og kulturskolerne blev lukket ned for undervisning med fremmøde i marts måned pga. corona, udviste
skolernes lærere – som så ofte før - meget høj ansvarlighed for arbejdet, dels ved straks at kaste sig ud i nye,
elektronisk bårne undervisningsformer, dels ved at stille
eget hjem og i nogen grad egne, private arbejdsredskaber til rådighed. Dette var afgørende for, at musik- og
kulturskolerne kunne komme bedst muligt igennem en
så stor og uventet krise, men samtidigt belyste det behovet for udstyr og synliggjorde, hvad skolerne allerede stiller til rådighed for lærerne, og hvad der mangler.
Udgangspunktet er, at man som lønmodtager har ret til
at få stillet de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed
af arbejdspladsen. Mange lærere har hidtil alligevel valgt
eller følt sig nødsaget til at stille egen mobiltelefon og
-abonnement, computer, tablet, internetforbindelse, nodeprogrammer osv. til rådighed.
Ud over, at det naturligvis ikke er meningen, at man som
lærer skal stå for udgifter til anskaffelse og vedligehold,
er kravene til sikkerhed i persondatabehandling skærpet
med de GDPR-regler, som er vedtaget som følge af EU’s
persondataforordning, hvorfor ansvaret for udstyr og
kommunikationsformer mv. må tages af arbejdsgiveren.
Dertil kommer muligheden for, at en del af fjernundervisningen er kommet for at blive; der foregår mange steder
en analyse af, hvordan og hvornår det kan være formålstjenligt fortsat at have mulighed for at undervise på afstand, og da ingen ved, hvordan corona kommer til at
præge samfundet i de kommende måneder og år, vil
også risikoen for (lokal) nedlukning i en periode fortsat
være til stede.

Det kan med fordel ske i 3 tempi:
1. Der foretages en fælles oplistning af, hvilke opgaver
lærerne skal løse i deres arbejde. Det kan f.eks. være
(ikke udtømmende)
a. Forberedelse og efterbehandling af undervisningen
b. Afkrydsning af elevlister og adgang til arbejdsskema, elevskema, opgaveoversigt osv.
c. Fremstilling af nodematerialer og andet skriftligt eller elektronisk undervisningsmateriale
d. Fremstilling af lydmateriale til undervisningen
e. Kommunikation med elever, forældre, ledelse, kolleger, kontor og eksterne samarbejdspartnere via
telefon, SMS og/eller mail
f. Behandling af mødeindkaldelser, referater o.lign.
g. Evt. mulighed for fjernundervisning
2. Der foretages en analyse af, hvilket IT- og teleudstyr
der kræves, for at arbejdet kan varetages uden brug
af lærernes private udstyr og af, hvor udstyret skal befinde sig for at sikre en smidig og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet uden unødigt spild af dyrebar arbejdstid: Hvad kan forefindes til fælles brug på
skolen (også under hensyntagen til aktuelle coronaregler om afspritning osv.), og hvad må hver enkelt
lærer have med sig rundt til undervisning, forberedelse, møder osv.?
3. Der prioriteres imellem anskaffelser (”need to
have” eller ”nice to have”), og man finder
løsninger på at tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler.
Man er som altid velkommen til at
henvende sig til sekretariatet for vejledning. ■

Alt i alt peger situationen på, at man på de musik- og
kulturskoler, hvor der endnu ikke er anskaffet tilstrækkeligt IT- og teleudstyr til, at lærerne kan udføre deres mange opgaver, nu må fokusere på at løse problemet.
Af Inger Bjerrum Bentzon,
faglig konsulent
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Dine instrumenter
er din passion,
vores er at beskytte
dem.

www.brookfield.dk

Husk at melde dig ind i DMpF
– det er godt, og det er gratis:
Som studerende medlem har du blandt andet
mulighed for at tegne billige forsikringer, få
rådgivning om ansættelsesforhold, karriere og
musikerkontrakter.
Medlemskab giver også ret til gratis medlemskab
af AKA, Akademikernes A-kasse.
Spørgsmål? Mail dmpf@dmpf.dk
eller ring 35 35 63 33 (hverdage 9-12).
https://bit.ly/3bcX910
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