
Vi skal lære mere om klasserumsledelse 
 
Musikskolerne i Gentofte og Middelfart er godt i gang med de første 
samarbejdsprojekter i forlængelse af skolereformen. 
 
Af Jakob Kehlet  
 Pludselig skulle det gå hurtigt. Kort tid før sommerferie 2014 sagde en musiklærer på Skovshoved Skole op, og nu stod skolen og manglede en musiklærer til tre spor efter sommerferien. Skolelederen kontaktede Gentofte Musikskole for at høre, om det – i skolereformens ånd – kunne være en opgave, musikskolen kunne løfte? - Måske var det, fordi skolelederen selv havde en musikfaglig baggrund, at han valgte at gå til os, funderer souschef Lars Henning Jensen, men Gentofte Musikskole valgte at tage udfordringen op. Det blev startskuddet til et samarbejde mellem den folkeskolerne og musikskolen i Gentofte Kommune. Andre folkeskoler havde også ønsket samarbejde med Gentofte Musikskole, men ikke så massivt som Skovshoved Skole. Da lærerne på Skovshoved Skole mødte efter sommerferien i 2014, var der to nye ansigter at forholde sig til på lærerværelset – nemlig de to lærere fra musikskolen, som tre dage om ugen varetager musikundervisningen på de tre små klassetrin. - Det gik meget hurtigt med at få aftalen i stand, og der har været bump og turbulens undervejs. Nogle gange har vi oplevet det som at asfaltere, mens vi kører, men det har på den anden side været utrolig spændende at komme ud i folkeskolen og opleve en kultur, der er meget forskellig fra vores egen, siger Lars Henning Jensen.  
Forberedte sig et år Middelfart Musikskole kom noget mere gelinde ind i skolereformens univers. - Musikskolens leder, John Rasmussen, brugte året, der gik forud for skolereformens ikrafttræden, til at mødes og forhandle med folkeskolerne om, hvad de havde på ønskesedlen, og hvad musikskolen kunne tilbyde.  - Da det første skoleår med den nye reform gik i gang, havde vi forhandlet partnerskabsaftaler i hus med kommunens 12 skoler, fortæller Middelfart Musikskoles souschef Morten Andersen, der står for den daglige kontakt med folkeskolerne i kommunen. Musikskolen var ikke et fremmedelement for folkeskolerne i Middelfart. Tidligere har der været andre samarbejder med mellem skolerne og musikskolen, og musik fylder i det hele taget meget i Middelfart Kommune, hvor 550 af kommunens 35.000 borgere modtager undervisning på musikskolen. Tre af kommunens 12 folkeskoler har desuden gjort musikundervisning til deres varemærke, så der er godt gang i musikken i den vestfynske kommune. - Det er faktisk lidt af en solstrålehistorie, konstaterer Morten Andersen. I dag læser musikskolens lærere samlet 100 timer ugentlig i folkeskolen, og samarbejdet med folkeskolerne er sat fuldstændig i system. 



- Hver måned deltager musikskolen i skoleledermøderne, hvor musikskolen er fast punkt på dagsordenen, hvilket styrker forståelsen for vores opgaveløsninger og samarbejdet i skolesystemet. Fire-fem gange om året mødes vi med skolernes engagerede kontaktlærere. I januar-februar genforhandler vi aftalerne med skolerne for det kommende skoleår. Det er en model, som både vi og folkeskolerne er meget tilfredse med, siger Morten Andersen.  

  
Skyder egne penge i undervisningen Da skolereformen trådte i kraft, gav Middelfart Kommune en pose penge til musikskolen som skulle dække undervisningen i folkeskolen, men pengene rækker ikke helt. Musikskolen har derfor selv skudt midler i at få økonomi og folkeskolernes ambitionsniveau til at mødes. Det er blandt andet musikskolens lærere, der leder undervisningen i de tre blæserklasser og tre strygerklasser, som i dag findes i kommunen. - Det er timer, der ikke kan læses af alle, så her er det vigtigt, at det er velkvalificerede lærere, der varetager undervisningen, siger Morten Andersen. Mødet mellem musikskolen og folkeskolen har været udbytterigt for lærerne begge steder, lyder det samstemmende fra Morten Andersen og Lars Henning Jensen. - Vi er gode til at varetage de musikfaglige aspekter, men vi mangler stadig noget i forhold til klasserumsledelse, som jo er en helt anden måde at undervise på, end vi er vant til, siger Lars Henning Jensen. - Vores lærere har dog fået utrolig god sparring hos deres folkeskole-kolleger. De er blevet en del af et team og bliver inddraget i projekter på skolen – for eksempel når der skal sættes musik til Ronja Røverdatter, siger Lars Henning Jensen. I Middelfart føler musikskolens lærere sig også godt tilpas i folkeskolens univers, hvor de henter en masse inspiration fra deres folkeskole-kolleger. 



- Det er meget inspirerende for vores lærere at se, hvordan en dreven folkeskolelærer med et snuptag kan få en hel klasse op at køre, siger Morten Andersen. 

  
 
Klasserumsledelse er det svage punkt De to souschefer er enige om, at det er lige præcis på klasserumsledelsen, at musikskolens lærere står svagest, og derfor er der også tilbud til musikskolelærerne i både Middelfart og Gentofte om at deltage i kurser på det felt. - De lærere, der har ønsket det, er blevet tilbudt kurser i klasserumsundervisning på Odense Musikskole, og vi agter fremover at lave vores egne kurser her i kommunen, siger Morten Andersen. Begge souschefer erkender, at det ikke er alle musikskoleundervisere, der føler sig tiltrukket af at skulle ud i folkeskolen og stå ansigt til ansigt med en klassefuld børn. - Mange af lærerne på Gentofte Musikskole skal lige tygge på det, inden de kaster sig ud i det, men har de lyst til det, får de fuld opbakning. Vi har rigtig mange faglige resurser, som vi gerne vil byde ind med i folkeskolen, siger han. Gentofte Musikskole ansatte to lærere ud af 40 lærere til at varetage undervisningen i folkeskolen. I Middelfart er det 17 ud af musikskolens 27 lærere, der har deres gang i folkeskolen. - Vi opfatter os selv som en del af folkeskolen, men vi er naturligvis godt klar over, at det er en helt anden opgave, vores lærere løser, end den de er vant til. Derfor har jævnligt lærermøder med kontaktlærerne i folkeskolerne, hvor vi evaluerer forløbene i folkeskolen, siger Morten Andersen.  
Flere skoler melder sig I Gentofte Kommune er samarbejdet med Skovshoved Skole fortsat i 15/16, og det er ikke kun denne skole, der samarbejder med Musikskolen om den obligatoriske undervisning.  Tre første klasser på Skovgårdsskolen blev i 14/15 undervist af musikskolens lærere, og på Ordrup Skole dækkede skolens lærere 



musikundervisningen i én 3. klasse i skoleåret 14/15 og i 15/16 er det en klasse på hvert trin fra 1. til og med 5. klasse. Aftalerne med skolerne bliver aftalt for et år ad gangen, og Lars Henning Jensen lægger ikke skjul på, at billedet hurtigt kan ændre sig. - Hvis der pludselig skal spares i folkeskolerne, så hænger vi nok på en af de yderste grene, så jeg er spændt på, hvordan samarbejdet vil udvikle sig i fremtiden, siger Lars Henning Jensen.  
Afsmittende effekt I Middelfart føler Morten Andersen, at musikskolen sidder sikkert i sadlen i forhold til samarbejdet med folkeskolen. Samarbejdet er så formaliseret, at det er kommet for at blive. Han vurderer også, at musikskolens tilstedeværelse i klasseværelserne har en positiv afsmittede effekt på musikskolens popularitet i det hele taget. - Jeg kan ikke bevise en direkte sammenhæng, men det er en kendsgerning, at vi i år har det største antal elever i musikskolen nogensinde, siger han.  

     Se hvordan kommunen omtaler projektet: https://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202014/Meremusikifolkeskolen 


