
Musiktalenter skal brande kommunen 
 
Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. 
Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med 
projektet Musik Talent Tørring. 
 
Af Jakob Kehlet  Det er først på skoleåret, så indtil videre er der kun et nummer på talentholdets repertoire. - Vi tager den en gang til, siger musikpædagog Laura Lundfold opmuntrende til eleverne - så er der lidt mere tid til at få billederne til Modus taget. Det er skolens talenthold, der spiller til ære for Modus, men musikken har i det hele taget fyldt meget for alle 460 elever på Tørring Skole siden begyndelsen af skoleåret 14/15.  - Det var egentlig vores lokale politikere, der fik ideen til, at Hedensted Kommune skulle markedsføres som en kommune med talentarbejde for børn og unge – blandt andet med fokus på musik, og vi sagde jaaaaa, siger skoleleder Lone Broch Hansen, der selv underviste i musik, inden hun valgte at gå ledelsesvejen. Kommunen satte midler af til at folde intentionerne i folkeskolereformen ud, og samtidig blev Hedensted Kommune godkendt af Undervisningsministeriet til at huse en særlig talentklasse i overbygningen. Godkendelsen betød blandt andet, at Tørring Skole kunne indføre optagelsesprøver til det særlige musiktalenthold (MTT), der omfatter elever i overbygningen. Men i stedet for at etablere et isoleret musiktilbud til eleverne i 7. til 9. klasse, så besluttede den arbejdsgruppe, der blev nedsat af kommunen til at forberede satsningen, at elever på alle trin i Tørring Skole skulle møde musikken mere intensivt end tidligere. I arbejdsgruppen sad Lone Broch Hansen og den lige så musikinteresserede rektor for Tørring Gymnasium, der bor nabo til skolen, men også souschef i Hedensted Musikskole, Anne Bek, var en væsentlig partner. - Hidtil havde musikskolen og Tørring Skole kun samarbejdet på det praktiske plan. Vi underviste i skolens lokaler, men vi havde ikke været en del af undervisningen, siger hun. Med de nye tanker i skolereformen in mente var det naturligt at åbne for et samarbejde med musikskolen. Den politiske beslutning om at satse på musikken på Tørring Skole blev truffet i august 2013, og arbejdsgruppen havde derfor travlt med at få forberedt initiativet til næste skoleårs begyndelse. - Vi skelede lidt til skoler i andre kommuner, der har talentklasser inden for idræt. For at trække idrætsinteresserede elever havde skolen etableret en kunstgræsbane, og derfor sagde vi til os selv: Vores ”kunstgræsbane” skal være et skoleorkester, siger Lone Broch Hansen.  Tørring Skoleorkester blev etableret og består af elever fra 4. til 6. klasse. Det er naturligvis frivilligt, om man vil deltage, men indtil videre ser det ud til, at ideen er blevet modtaget positivt af eleverne. 



- Sidste år meldte 22 af 36 elever fra 3. årgang sig til orkestret, og det kan da godt være, at de ikke alle bliver ved med at spille, men det fortæller noget om, hvordan interessen for musik spredes også til børn, der måske ellers ikke ville komme i berøring med musik, siger Lone Broch Hansen. Hvis eleverne er mere tiltrukket af at synge end at spille et instrument, kan de – hvis de har lyst – melde sig til skolens kor, der er for 4. til 6. klasse. Målet er, at den øgede musikundervisning og de frivillige tilbud skal være en slags fødekæde for talentklassen. - Det er jo dejligt, når man hører en elev i 5. klasse sige, at hun i hvert fald skal i talentklassen, når hun får muligheden for det, siger souschef Anne Bek, der én dag om ugen flytter sit kontor til Tørring Skole for at følge indsatsen på tæt hold og løse de problemer, der eventuelt måtte være.  
Elever fra andre skoler Elever med musiktalent fra andre skoler i kommunen har også mulighed for at skifte skole og komme i talentklassen i Tørring. - Både sidste år og i år har vi oplevet, at elever skiftede skole for at komme i talentklassen. I år har vi optaget ti elever på talentholdet, og cirka halvdelen af dem kommer fra andre skoler, siger Lone Broch Hansen. På sigt er det meningen, at MTT også skal appellere til elever fra nabokommunerne. - Så langt er vi ikke nået endnu, og vi må nok erkende, at vi skal blive bedre til at nå ud i medierne og bruge Facebook. På den anden side må man ikke underkende virkningen af mund-til-mund-kommunikationen –  og at det tager tid, inden vi får fuldstændig fodfæste, siger Lone Broch Hansen, der også påpeger, at skolen tager ud og giver koncerter på andre skoler for at tiltrække sig opmærksomhed.  
Har vi talenterne? En af de bekymringer, der gik forud for etableringen af MTT var, om der var talentmasse nok i området. Første år søgte 14 ind på MTT, og i år var der 10 ansøgere. Alle ansøgere kom igennem en optagelsesprøve, og alle blev optaget.  - For at komme i betragtning skal man i forvejen have modtaget musikundervisning, og der skal vedlægges en udtalelse fra musiklæreren. Derefter er der en prøve, hvor eleven spiller eller synger, og endelig er der en vigtig samtale med eleven og forældrene, hvor vi blandt andet vurderer, om der er opbakning fra forældrene. Desuden er det vigtigt, at eleven selv er drevet af motivation, siger Anne Bek, der sidder i bedømmelsesudvalget sammen med Lone Broch Hansen og Laura Lundfold. De tre erkender, at der er væsentlige niveauforskelle i talentholdet, som det ser ud nu – fra det spirende musiktalent til elever, der dyrker musik på semi-professionelt plan. - Vi forestiller os, at niveauet om fem år er højere end i dag, men som sagt: Det tager tid at opbygge det, og vi har tålmodigheden, siger Anne Bek. Talentholdet modtager 4 til 6 timers undervisning om ugen, og det er undervisere fra Hedensted Musikskole, der står for undervisningen. 



Musikpædagog Laura Lundfold er sammen med en kollega drivkraften i musikskolens indsats på Tørring Skole. Hun har faktisk et ”ben i begge lejre,” idet hun et par år inden MTT blev etableret blev ansat på deltid på Tørring Skole, samtidig med at hun i forvejen underviste på Musikskolen. - Det var en stor fordel for projektet, at Laura var ansat på skolen i forvejen og kendte begge miljøer. Det betyder blandt andet, at hun ikke blot er ”ugens gæst,” som man ellers kan opleve, når en lærer fra musikskolen skal give undervisning i folkeskolen, siger Anne Bek. Laura Lundfold befinder sig rigtig godt med at tilbringe en stor del af arbejdstiden på Tørring Skole. Hun er en af de musikskolelærere, der har naturtalent for at undervise børn i større grupper – og børn, der ikke nødvendigvis er drevet af egen og forældrenes motivation. - Jeg har altid interesseret mig for pædagogikken og tog ekstra undervisning i pædagogik, mens jeg gik på konservatoriet. Desuden har jeg taget kurser i coaching. Jeg er grundlæggende interesseret i, hvorfor børn nogle gange ikke gør, som vi siger. Derfor er det et drømmejob for mig at være her, forklarer Laura Lundfold.   

 
Anne Bek, Laura_Lundfold og Lone_Broch_Hansen  

Ikke længere for landsbytosser Selv om den øgede indsats i musikundervisningen på Tørring Skole kun har eksisteret lidt over et år, så er der allerede en række indikatorer, der tyder på en effekt. - Musikudøvende elever bliver ikke længere betragtet som nørdede landsbytosser. Det er blevet sejt at være med, og i musikskoleregi kan vi mærke, at vi nu får fat i nogle helt andre børn, end vi er vant til. Det er utrolig dejligt at mærke, at vi når ud til nogle børn, der ellers aldrig ville have lært at spille et instrument, siger Laura Lundfold. De tre kvinder håber, at der bliver ved med at være politisk velvilje til at opbygge og vedligeholde musiktraditionen på Tørring Skole, og på sigt håber 



de, at samarbejdet med Tørring Gymnasium, som også var med i det forberedende arbejde, bliver udvidet. - Det kunne jo bare være så fedt, hvis vi en dag kunne etablere et bigband sammen med gymnasiet, siger Laura Lundfold.  
 
Musikken gjorde Nanna og Cecilie til veninder Det kunne da være, at man en dag kunne blive koncertpianist? Tanken er ikke helt fjern for 14-årige Cecilie Rosendahl, der til daglig spiller klassisk klaver, men i dagens øvning har grebet bassen. Hun blev en del af talentholdet, da hun blev opfordret til at gå til optagelsesprøve af musikpædagog Laura Lundfold. - Jeg synes det lød spændende, og jeg har måske en ide om at fortsætte på konservatoriet en dag, men det er også vigtigt med det sammenhold vi har fået på holdet, siger hun. Helt konkret har det ført til, at hun i dag er veninde med Nanna Rasmussen, der spiller sax. Selv om hun mest er til pop, fandt hun og Cecilie alligevel sammen. - Vi kendte ikke hinanden før, men det kom vi til gennem lektionerne i sammenspil, siger Nanna.  

        
                           Cecilie Rosendahl                                                                 Nanna Rasmussen                                                                
 
 
 
 
 
 



FAKTA: 
 
Musikalsk miljø og talentudvikling på Tørring Skole 
 O.-6. klassetrin: 
 Alle klasser har to lektioners musik om ugen af høj faglig kvalitet.   Særligt for 3. klasse: I løbet af 3. klasse introduceres eleverne for fire forskellige blæseinstrumenter (saxofon, trompet, basun og tværfløjte). Dette foregår i musiktimerne og er gratis for eleverne. De ekstra instrumentallærere er ansat i Musikskolen.  Særligt for 4.-6. klasse: På 4. klassetrin får eleverne tilbud om at fortsætte med instrumentalspil på de fire blæseinstrumenter på hold til en reduceret pris i musikskoleregi lige efter skoletid. Alle elever i 4.-6. klasse får dette introduktionstilbud.  De elever, der vælger dette, spiller samtidig i Tørring Skoleorkester for 4.-6. klassetrin, som øver en time i skoletiden pr. uge i lektiecafé-timerne.  Valgfrit: Alle elever i 4.-6. klasse kan deltage frivilligt i kor en lektion om ugen. Denne aktivitet finder også sted i lektiecafé-timerne.  Valgfrit: Elever på 5. og 6. klassetrin kan fortsætte i musikskolen på normale vilkår.  
Talenthold 7.-9. klasse:  Talenthold i musik med 4-6 ugentlige timer.   1 Lektion á 60 min.: Musikkens værktøjskasse. 1 lektion á 60 min.: 1 lektion á 60 min. Sammenspil i hele gruppen. 1 x 30 min.: Brugsklaver: Undervises på små hold á max. 6 elever. 2 lektioners projekttimer.  Dertil kommer 2 x 30 min. skemalagt øvning på eget instrument.   Eleverne optages på baggrund af en optagelsesprøve efter en indstilling fra instrumentallæreren. Timerne varetages af lærere fra musikskolen – fortrinsvist med konservatoriebaggrund. Timerne fordeles over ugen – men med opmærksomhed på, at lærerteam er samlet til stede mindst en fast dag om ugen af hensyn til samarbejde. 

 
  
 
    



Tre nødvendige regler for et vellykket talentarbejde 
 Erfaringerne fra Tørring Skole og Hedensted Musikskoles projekt viser at:  - Det koster tid.  Der ligger et stort tidsforbrug i at skabe en musikprofil, men det er sjovt at arbejde med. - Det koster penge. Det er vigtigt at der er politisk opbakning til en langsigtet løsning, for det tager lang tid at etablere en musikprofil. - Der skal være ledelsesengagement. Det er vigtigt, at der også sættes resurser af til ledelse. Ansvaret skal fordeles mellem musikskole og folkeskole. I Tørring har man fx sørget for, at musikskolens souschef reserverer en dag om ugen til at være på Tørring Skole til at følge indsatsen på nærmere hold og eventuelt tage problemer i opløbet.   Talentklasser: Undervisningsministeriets beskrivelse af talentklasseforsøget: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Mar/140326-Forsoeg-med-internationale-udskolingslinjer  


