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Hvis man vil synliggøre musikskolen, handler det om at skabe et netværk, 
fortæller musikskoleleder Jesper Gude. ”Jo mere synlig musikskolen er, og jo 
flere berøringsflader den har i kommunen, jo sværere bliver det også for 
politikerne at trække pengene”, oplever han.

Kulturnetværk
synliggør den lokale musikskole og 
skaber politisk lydhørhed

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN

medieredaktør

E
n globaliseret verden i konstant for-
andring stiller løbende nye krav til 
organisationer. De skal kunne tilpas-

se sig nye trends og samtidig være i stand 
til at sætte og forfølge egen dagsorden, 
hvis de vil være relevante og levedygtige i 
fremtiden. Midt i denne virkelighed står 
musikskolelederen som en central figur af 
hvem det forventes at kunne tage bestik af 
og agere på forandringer, som påvirker or-
ganisationen. Men hvordan kan lederen 
løse denne komplekse strategiopgave? 
Som en del af MUSIKSKOLEN’s artikelserie 
om markedsføring og synliggørelse af mu-
sikskoler fortæller musikskoleleder Jesper 
Gude her om, hvordan netværksstrategi har 
synliggjort musikskolen og skabt politisk 
lydhørhed til fordel for kommunens musik-
kultur. 

Et kulturnetværk fødes
Da trompetist og musikskolelærer Jesper 
Gude blev ansat som leder af Hillerød Mu-
sikskole i 2011, skete det samtidig med, at 
kommunen havde valgt at sløjfe bevillingen 
til det lokale kulturhus Støberihallen. 

Musikskole og kulturhus har fælles adresse, 
så den nye musikskoleleder tænkte, 
”Hmm… der kunne måske være en vis sy-
nergieffekt i også at lede byens kulturhus”. 
Det skulle vise sig at holde stik. Kommu-
nens Kultur- og Fritidsudvalg så det straks 
som en oplagt idé, da musikskolelederen jo 
allerede befandt sig på matriklen. Det blev 

besluttet, at musikskolelederen skulle vare-
tage tjansen med at få sat liv og lyd i de 
tomme kulturhuslokaler igen. I samarbejde 
med kommunes kulturkonsulent udtænkte 
Jesper Gude en strategi for, hvordan byens 
borgere igen kunne få koncertoplevelser og 
glæde ud af Støberihallen. Dette blev star-
ten på Hillerøds kulturnetværk - et netværk 
for alle kulturaktører i kommunen. 

”  Når man er en motor, 
der generer musik- og 

kulturaktiviteter i byen, så er 
man sværere at overse
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”  Musikskolen skal være til stede 
overalt i kommunen, og det er min 

opgave som leder at skabe de kontakter og 
det netværk, som understøtter dette

Alle kommunens musik- og kulturaktører  
samlet i ét fælles netværk
Stiftelse af styregruppen Musikbureauet var optakten til sel-
ve kulturnetværket. Aktørerne i Musikbureauet bestod den-
gang som nu af musikskoleleder, kommunens kulturkonsu-
lent og byens største spillesteder Royal Stage og Klaverfa-
brikken. Det var i Musikbureauet, at planen for etablering af 
kulturnetværket blev støbt. Musikbureauet inviterede som 
opstart samtlige musik- og kulturaktører i kommunen til 
netværksmøde. Her overbragte man også nyheden om Stø-
berihallens genvundne status som byens fælles spillested 
og kulturelle samlingspunkt. Kulturnetværket var tiltænkt 
alle byens musik- og kulturaktører lige fra biblioteker og 
biografen over højskole og erhvervs- og gymnasieskole til 
Nødebo Kro og andre private aktører, foreninger og booke-
re. ”Vi ønskede, at åbne muligheden for, at alle fremover 
kunne lave koncerter og aktiviteter i Støberihallen i den nye 
konstruktion”, fortæller Jesper Gude. De 40 fremmødte kul-
turaktører ankom med vidt forskellige agendaer. ”Vi aktører 
i Musikbureaet fortalte indledningsvis om Støberihallens 
nye status, og vi kunne straks fornemme, at mange frem-
mødte sad med korslagte arme og puttede med, hvad de 
egentlig mente. Heldigvis udbrød en deltager efter noget 
tid, at det faktisk var: ”Pisse irriterende at ….”, og så kom der 
endelig hul på bylden”, fortæller musikskolelederen om 
dette første netværksmøde. Det, der var så utrolig irriteren-
de for den pågældende, og i øvrigt flere andre deltager, 
handlede om, at de forskellige spillesteder og aktører ikke 
koordinerede deres aktiviteter. Det gjaldt fx datoer for kon-
certer og booking af kunstnere, og der opstod derfor uhen-
sigtsmæssige sammenfald. Nu var der pludselig skabt en 
fælles interesse omkring at få løst den manglede koordine-
ring, og isen var således brudt for samarbejdet i det nye 
kulturnetværk. Siden starten i 2011 har kulturnetværket 
mødtes fire gange årligt, og aktørerne har på skift lagt hus 

til. ”Det er vigtigt for at øge kendskabet til hinandens virke-
områder og relationerne i netværket, at vi kommer på be-
søg hos hinanden”, forklarer Jesper Gude. Der har naturlig-
vis været enkelte aktører, som undervejs ikke har kunnet se, 

”  Nu er vi nået helt derop, hvor det 
bliver politisk, og det er i min optik 

kulturnetværkets vigtigste resultat
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at de fik nok ud af at deltage i netværket. Det gjaldt byens forskellige kor, 
som nu har lavet deres eget kor-netværk og således alligevel har fået noget 
med fra de første møder i kulturnetværket. Kommunens årligt tilbageven-
dende økonomiske prioriteringer giver også visse udfordringer i netværket. 
”Der er jo nogle aktører, som får støtte, og andre som i perioder ikke får og 
derfor føler sig forbigået, men vi har jo valgte politikere til at prioritere 
kommunens ressourcer”, fastslår musikskolelederen.

Netværksdeltagerne skal have noget med hjem 
Hvert netværksmøde har et på forhånd planlagt tema, og kommunens kul-
turkonsulent står for mødeplanlægning og indkaldelse. I starten handlede 
det mest om, at aktørerne skulle lære hinanden at kende og få skabt en 
åbenhed og gode relationer. Nu veksler temaerne mellem alle typer af em-
ner. Senest handlede det om pressehåndtering. Her var lokale pressefolk invi-
teret til at fortælle om, hvordan de ønskede, at pressemateriale skulle udfor-
mes, så det kunne bringes i de lokale aviser og blade. ”Dette er meget vigtigt 
for os musikaktører, så vi kan få skabt synlighed omkring de musikkulturelle 

tilbud, vi arrangerer og står på mål for i kommunen”, siger Jesper Gude. Net-
værket har også haft flere musikere forbi netværksmøderne, dels for at spille 
koncerter men også for at fortælle om, hvad det er, som gør, at man som mu-
siker ønsker at komme igen. Senest var det jazzguitaristen Mikkel Plough, der 
på underholdende vis berettede om sin skrækhistorie, da ingen på et spille-
sted vidste, at han skulle spille koncert få timer før selve spillejobbet. ”Det har 
gjort, at vi, når folk lejer sig ind hos os i Støberihallen for at være vært ved en 
koncert, fortæller dem, at det er vigtigt med imødekommenhed, dug på bor-
det og kaffe”, siger Jesper Gude. Der har også været et enkelt netværksmøde, 
som musikskolelederen beskriver som meeeeeeget spændende. Her prokla-
merede to inviterede erhvervsfolk - en bilforhandler og en bankdirektør – 
over for kulturaktørerne i netværket, at for dem var der ingen forskel på en 
fodboldkamp og et kulturtilbud som fx en koncert. Det udfordrede mange 
deltagere ,og flere, herunder musikskolelederen, oplevede, at det var noget 
forfærdeligt noget at sige. De to erhvervsfolks pointe var, at de ønskede no-
get spektakulært som fx backstagebilletter, hvor deres kunder eller nøgle-
partnere kunne møde kunstnerne og derved få en unik oplevelse med hjem. 

Trods kulturaktørernes modvilje mod den 
markedsorienterede tilgang til kulturtilbud, 
har tildragelsen resulteret i, at der er blevet 
skabt store udendørs sommerkoncerter med 
et format, der matcher de lokale fodbold-
kampe. Der har også være emner på net-
værksmøderne, som en musikskoleleder ikke 
kender så meget til, fx hvordan man rekrut-
terer og holder på de frivillige. ”Der er dan-
net en forening af frivillige, der hedder De 
røde veste, som kan bookes til at stå i bar og 
lignende, hvis man som koncertarrangør 
ikke selv ønsker at gøre det”, fortæller han. 
En stordriftsfordel ved netværket er også, at 
firmaet Royal Stage leverer og afhenter drik-
kevarer til yderst favorable priser, så koncer-
tarrangørerne ikke selv skal stå for det prakti-

ske omkring indkøb, levering og afhentning. 
Der er også andre stordriftsfordele fx i for-
hold til at søge støtte til spillestederne, de 
såkaldte spillestedsklip. Nu ansøger alle spil-
lesteder i samlet trop og spare således admi-
nistrationstid og penge. En anden fordel ved 
netværket viste sig i forbindelse med coro-
nakrisen i marts 2020. På få timer havde 
kommunens kriseberedskab på baggrund af 
Musikbureauets rundskrivelse i kulturnetvær-
ket et klart billede af kommunens samlede 
kultur- og musikaktiviteter. Herefter kunne 
politikerne træffe de endelige beslutninger 
om, hvad der kunne afvikles, og hvad der 
måtte aflyses. ”Det gik kun så hurtigt, fordi vi 
har et velfungerende netværk”, vurderer mu-
sikskolelederen. 
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kulturnetværk havde samme ambition om 
at gøre Hillerød til en kultur- og musikby. 
Han mener, at politikernes øgede interesse 
og opfordring til kulturnetværket om at be-
skrive en vision for byens kulturliv skyldes, 
at alle musik- og kulturaktører i kommunen 
står samlet. Resultatet er, at kulturnetvær-
ket under titlen Investering i kultur – natur-
ligvis har formuleret, hvad deres aktiviteter 
giver borgerne, og hvad der er brug for 
fremadrettet. ”Nu er vi nået helt derop, hvor 
det bliver politisk, og det er i min optik et af 
kulturnetværkets allervigtigste resultater. Vi 
har fået en stemme til at beskrive, hvorfor 
man som kommune bør investere i kulturen  
i stedet for at skære ned”, fastslår musiksko-
lelederen. En anden vigtig pointe i Investe-
ring i kultur – naturligvis, handler om den lo-
kale kulturs betydning for at kunne tiltræk-
ke nye skatteydende borgere. Tidligere Kul-
turudvalgsformand fra Aarhus Kommune, 
Steen B. Andersen, citeres i oplægget for 
følgende rammende udmelding: ”Dette er 
simpelthen en pointe, som kommuner bør 
minde sig selv om igen og igen. Vil man til-
trække de gode skatteborgere, så sørg for at 
kulturtilbud er veludviklede og tidssvarende. 
Det er markant, hvor stor vægt borgerne læg-
ger på gode lokale kulturtilbud, når de vælger 
bopælsadresse”. 

Kulturnetværket har en vision om at gøre 
Hillerød til en så attraktiv musik - og kultur-
by, at de unge ikke søger væk mod Køben-
havn men bliver eller vende tilbage for at bi-
drage til byens kulturliv. ”Hvis man kunne 
opnå det?”, afslutter Jesper Gude.  

Hvad giver det musikskolen, at du er 
en del af kulturnetværket?
”Jeg mener for det første, at den loka-
le musikkultur og musikskolens øko-
nomiske ramme går hånd i hånd. Jo 
flere berøringsflader musikskolen har, 
jo sværere bliver det for politikerne at 
trække pengene, da det jo i første 
omgang vil gå ud over alle de samar-
bejder, musikskolen er involveret i”, si-
ger musikskolelederen. Han oplever, 
at det, at man som musikskoleleder 
sætter sig i spidsen for ting, positio-
nerer musikskolen over for kommu-
nes Kultur- og Fritidsudvalg og bor-
gerne. Musikskolens vision er at være 
det sted i kommunen, hvor alle børn 
møder musikken. Derfor samarbejder 
musikskolen med alle kommunens 
skoler omkring læseprojektet Ord-
strømmen og sangprojektet Alle børn 
har en stemme. Der er også fordele for 
musikskoleleverne. De har fx gratis 
adgang til koncerter, workshops eller 
clinic’s med musikere, der skal spille i 
Støberihallens koncertfaciliteter. Sam-
tidig henvender spillesteder og aktø-
rer i kulturnetværket sig for at få mu-
sikskoleeleverne ud at spille eller 
medvirke i deres aktiviteter. Musik-
skoleleverne har fx været ude at spille 
på Nødebo Kro i de smukke omgivel-
ser med udsigt over søen. ”Selv om 
eleverne kun får en sodavand for sel-
ve indsatsen, så giver det dem en kul-
turel oplevelse og et større kendskab 
til deres egen by”, fortæller Jesper 
Gude. Han mener at det, at musiksko-
leleverne får kendskab til, hvad Hille-
rød er for en by, giver dem et bredere 
kulturelt perspektiv og er med til at 
udbygge og forgrene hele kommu-
nens musikkultur. Musikskolen hand-
ler ikke kun om kerneydelsen. ”Vi skal 
være til stede overalt i kommunen, og 
det er min opgave som 

musikskoleleder at skabe de kontak-
ter og det netværk, som understøtter 
og synliggør musikskolen”, siger han. 
”Vi skal spørge os selv: ”Hvad kan mu-
sikskolen gøre for byens borgere?”, og 
det er nye tanker, der er opstået og 
næret, fordi jeg sidder i kulturnetvær-
ket”, fortæller Jesper Gude. På kom-
munalt plan betyder kulturnetværket, 
at musikaktørerne står samlet og 
utrolig stærkt til det årlige kulturtræf i 
kommunen. Her mødes over 150 po-
litikere og kulturaktører til foredrag, 
koncerter, debat og netværking. ”Nu 
bliver vi omtalt som musikaktørerne, 
og kommunen henvender sig til os 
som en samlet enhed”. 

Nye politiske toner om  
Hillerød som musikby 
”Når man er en motor, der generer 
musik- og kulturaktiviteter i byen, 
så er man sværere at overse”, mener 
Jesper Gude. Musikskolelederen ser 
sine mange kontaktflader som mere 
og mere politiske og netværksbase-
rede. Derfor arbejder han også mål-
rettet på at kile sig ind i de nøglepo-
sitioner, hvorfra han kan bidrage til 
at styrke kommunens musikkultur. 
Hidtil har kommunalpolitikerne i 
Hillerød ikke ønsket at blandet sig 
direkte i kulturlivets ageren med 
dets mange forskellige passionere-
de kulturaktører, ofte med ret indi-
viduelle interesser. Men efter at kul-
turnetværket er blevet en veletable-
ret enhed med over ni år på bagen, 
er det lykkedes at lokke kommu-
nens Kultur- og Fritidsudvalg med 
til kulturnetværkets møder. ”Her 
spurgte vi politikerne om, hvilke 
ambitioner de havde på musikkens 
vegne, og det igangsatte en rigtig 
god dialog”, fortæller Jesper Gude. 
Det har vist sig, at politikere og 

”  Det er markant, hvor 
stor vægt borgerne læg-

ger på gode lokale kulturtilbud, 
når de vælger bopælsadresse

Læs hele artiklen inkl. links her:  
https://bit.ly/3cFOjM4 
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Annonce Danske OrkesterdirigenterIT-FIX
VIRTUELT SAMMENSPIL

AF METTE VENDELBO

violinlærer ved Lejre  
Musik- og Billedskole

Sammenspil er ikke nemt 
i det virtuelle univers, 
bl.a. på grund af forsin-
kelse på lyd og billede. 
Her er alligevel nogle tips 
til at lave aktiviteter, der 

minder om sammenspil. Eleven muter sin 
egen mikrofon på sit device og spiller sam-
men med lærerens lyd, som ikke er slukket. 
Læreren kan ikke høre eleven, men kan se 
eleven spille og have øjenkontakt. Denne til-
gang kan også anvendes til dansetrin, fagter, 
klappe rytmer, øve luftbue eller synge. Man 
kan også bytte rundt, så læreren muter sin 
mikrofon, og det nu er eleven, der agerer læ-
rer. Eleven kan ligeledes spille med en video/
lydfil på et ekstra device, hvor læreren fx har 

indspillet musikken til unisont eller flerstem-
migt sammenspil. Der kan fx også anvendes 
et backingtrack fra Youtube. Eleven kan også 
indspille i flere lag fx via appen Acapella. Her 
kan eleven fx spille kanon med sig selv eller 
spille med ostinat. Eleven kan også spille 
sammen med en drone eller et drumbeat fra 
Youtube. Dette er en metode til de lidt større 
elever. Endelig kan eleven også spille til et 
lærerindspillet klaverakkompagnement fra 
et ekstra device.  

Læs artiklen inkl. Links her:

https://bit.ly/38wnN4R

Tips til virtuelt sammenspil
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Synspunkter i MUSIKSKOLEN udtrykker 
ikke nødvendigvis foreningens eller redak-
tionens holdning. Redaktionen forbehol-
der sig ret til at foretage redaktionelle ret-
telser/forkortelser i indsendt materiale. Ef-
tertryk tilladt med kildeangivelse.

O
verenskomstforliget på musikskoleområdet, som 
omfatter Overenskomst for musikskolelærere og 
Overenskomst for musikskoleledere samt Aftale for 

tjenestemandsansatte musikskoleledere, blev indgået den 
24. februar. Forinden var det generelle forlig, som omfatter 
hele det kommunale område, faldet på plads den 15. februar.

Ved optakten til overenskomstforhandlingerne gav den 
usikre samfundsøkonomiske situation, som sundhedskrisen 
medfører, anledning til bekymring i den samlede fagbevæ-
gelse. Spørgsmålet var jo, om det overhovedet kunne lade 
sig gøre at lave en valid vurdering af den økonomiske ud-
vikling for den kommende overenskomstperiode. Mange 
frygtede, at situationen kunne ende med et forlig indenfor 
en meget smal økonomisk ramme.

På den baggrund er det ekstra glædeligt, at der med det 
indgåede overenskomstforlig er opnået et resultat, som sik-
rer og forbedrer reallønnen for alle kommunalt ansatte i 
overenskomstperioden 1. april 2021 - 31. marts 2024, idet 
forliget indebærer, at der over den treårige periode afsæt-
tes 5,29 % til generelle lønstigninger inkl. forventet ud-
møntning fra reguleringsordningen. Hermed fik det kom-
munale forhandlingsfællesskab, som også omfatter Dansk 

Musikpædagogisk Forening, indfriet sit 
hovedkrav.

Inden for forhandlingsfællesskabets 
rammer lykkedes det herudover at få 
nedsat musikskolelærernes pensions-
karens fra 10 måneder til 5 måneder 
med virkning fra 1. april 2022.

Ved de specielle forhandlinger 
på musikskoleområdet, 

hvor vi forhandler 

direkte med KL, kom vi igennem med en række forbedrin-
ger, som hver især er gode og væsentlige uden at være 
prangende. Både musikskolelærerne- og lederne får pensi-
onsforbedringer. Lederne lidt større end lærerne, men det 
skyldes alene, at vi valgte at bruge en del af de midler, vi 
havde til rådighed for musikskolelærerne, til en forøgelse af 
grundlønstillægget, hvilket på længere sigt giver os bedre 
muligheder for at nå frem til en omklassificering af musik-
skolelærernes lønforløb.

Ud over de økonomiske forbedringer har overenskomst-
forhandlingerne med KL også omfattet musikskolelærernes 
arbejdstidsaftale, hvor vi har ønsket en række ændringer 
med henblik på at få arbejdstidsaftalen til at fungere bedre. 
Det er lykkedes at blive enige om en række forbedringer 
med virkning fra 1. august 2021. Nogle ændringer er af 
mere teknisk karakter, som eksempelvis ændringer vedrø-
rende opgørelse af arbejdstiden og en fast arbejdstid på 
1924 timer pr. normperiode/skoleår. Andre ændringer er af 
mere nuancerende og præciserende karakter, som når det 
fastsættes, at opgaveoversigten skal udleveres til den ansat-
te senest 4 uger inden normperiodens begyndelse. Endelig 
har det mere karakter af en servicemeddelelses, når der nu 
er medtaget en paragraf om muligheden for at indgå lokal-
aftaler om arbejdstiden.

Alt i alt er der tale om et ganske fornuftigt forlig på mu-
sikskoleområdet ikke mindst set i lyset af den svære sam-
fundskrise, vi befinder os i. Du kan læse meget mere om de 
mange små og store ændringer og få alle detaljerne med i 
DMpF´s uddybende orientering om overenskomstforligen-
de, som tidligere er udsendt til foreningens medlemmer på 
musikskoleområdet. Det samlede materiale om OK21 finder 
du naturligvis på DMpF´s hjemmeside.  

Overenskomstforlig 2021  

LEDER
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Virtuel instrumentalundervisning stiller store krav til både lyd og billede, 
hvis det skal give mening for både musiklærer og elever.

Videosandwich med 

onlinefyld

AF METTE VENDELBO

har orkesterdiplom  fra 
DKDM, HfM Hanns Eisler og 
DJM. Efteruddannelse in-
denfor bl.a. Colourstrings, 
Suzuki, Kodaly metoden. 
Underviser i violin, bratsch 
og strygersammenspil i Lej-
re Musik- og Billedskole. 
Online erfaring før marts 
2020 var en enkelt online-
elev samt deltager i Inter-
national Minifiddlers (di-
stance learning projekt) på 
DKDM 2012-14. Første on-
line musikskoleundervis-
ning var i marts 2020.

I 
marts 2020 stod det lysende klart for 
mig, at der er en verden til forskel på at 
undervise én elev om ugen online, og så 

på at have et helt skema fyldt op med syn-
kron onlineundervisning med elever i alle 
aldre. Der er ofte stor forskel i lydniveauet 
for tale og for violinspil, så hvis jeg skulle 
kunne høre, hvad eleven sagde, fik jeg 
spontant lyst til at holde mig for ørerne, når 
eleven begyndte at spille. Lyden af violin på 
diverse online-platforme forvanskes gen-
nem komprimering, da de er beregnet til 
tale, og det er svært at udholde mange ti-
mer i træk. Hertil kom hakkende forbindel-
ser og forsinkelse mellem lyd og billede. 
Hjerne og ører kom virkelig på overarbejde 
for at afkode, hvad det egentlig var eleven 
spillede, og hvor der evt. var fejl, og ikke 
mindst hvorfor. Nogle gange føltes det som 

en umulig opgave. Arbejdsdagene endte i 
træthed, ørepine og frustration. 

Videosandwich med onlinefyld
Jeg kom frem til en undervisningsmodel, 
hvor det meste af violin-lyden foregår gen-
nem videoformat, da man lettere kan styre 
lyd og billedvinkler. Online-delen reserve-
res til mundtlig feedback og samtale, da on-

lineplatformene jo er optimeret til at sende 
lyden af tale. Overordnet set består formen 
af en slags video-”sandwich” med online-
”fyld”. Videoer er mindre sarte overfor dårli-
ge forbindelser og manglende net. Online-
delen kan i en snæver vending gennemfø-
res over telefonen, hvis forbindelsen hakker 
eller svigter. Jeg oplever derfor, at undervis-
ningen med denne model gør undervisnin-
gen mere stabil end udelukkende synkron 
onlineundervisning. 

Før lektionen
Før lektionen starter, sender eleven mig en 
video af ugens lektie, som viser, hvor langt 

”  Nogle gange føltes det 
som en umulig opgave

VIRTUEL UNDERVISNING 
– DE TO TYPER: 

Asynkron: læreren og eleven er til 
stede på forskellige tidspunkter fx via 
video

Synkron: læreren og eleven er til 
stede online samtidig
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man er kommet siden sidst. Eleverne kan 
optage, når det passer ind i deres dagligdag 
– ofte dagen før, og længere stykker kan fx 
sendes med et Wetransfer-link. Efter noget 
tid fungerer optagelsen som en fast del af 
ugens øvning, og det er med til at sikre, at 
violinen bliver pakket ud, og der skabes 
små delmål undervejs i læreprocessen. Det 
virker rigtig godt, hvis eleverne – evt. med 
forældrehjælp – sætter ord på, om der er 
noget, som har fungeret godt eller drillet i 
denne uge. Jeg har brugt Messenger som 
en slags logbog for video, lektier og links. 
Det har været et godt sted at starte, fordi 
mange elever og forældre allerede kender 
platformen. Det kan være nødvendigt at 
flytte til andre programmer for at styrke sik-
kerheden. I Lejre flyttede vi f.eks. online-un-
dervisningen til Whereby-platformen pga. 
GDPR i april. Selvom det var besværligt i 
starten, har min erfaring været, at hvis man 
først har etableret online-kontakten til ele-
ver og forældre, så flytter de med over på 
en ny platform. 

Start på lektionen
Når lektionen starter, er det tid til at læreren 
ser ugens elev-video. Jeg sørger for at sidde 
med gode eksterne højtalere eller ”hørebøf-
fer”. Imens kan eleven stemme og varme 
op. 

Videoen giver mig mulighed for at spole tilbage og se 
noget igen, og jeg kan sidde og tage noter undervejs. Jeg 
sørger for, at jeg altid kan sætte ord på noget, som fungerer 
godt, eller er blevet bedre, og jeg er opmærksom på, hvad 
der driller, og hvordan jeg kan hjælpe eleven videre. 

For nogle elever giver det bedst mening at logge på til ti-
mens start, hvor vi lige kort siger hej, og så muter begge to. 
For andre elever er det ok at vente, til jeg kommer på online 
efter at have set videoerne.

Online-fyldet
Når jeg har set elev-videoen igennem, mødes vi online. Jeg 
arbejder aktivt på at styrke elevens motivation gennem et 
positivt fokus, når jeg giver dem en tilbagemelding på de-
res øvning. Jeg roser konkret, og siger f.eks. ”Tak for 

Video fra Frida

Synkron online- 
undervisning 

fx via Microsoft, 
Teams, Skype, 

Zoom mf.

Undervisnings-
video fra Mette

FORM PÅ ONLINEUNDERVISNINGEN 

Før lektionen Start Online Afslutning

Eleven optager videoer af 
sin øvning

Sender video i fx. 
Messenger 

Evt. med wetransfer-link

Lærer sender ”thumbs up” 
ved modtagelse

Elev logger på online fx.  
på Whereby

”Hej” og mute 

Elev stemmer og varmer 
op

Lærer ser videoer

Online samtale med 
eleven

Tilbagemelding på 
videoer

Demonstration, ekkospil, 
sammenspil, lytte

Intro nyt stykke

Aftale ny lektie

"Farvel"

Lærer sender ny 
instruktions-video via 
Youtubelink

Besked med lektier i fx. 
Messenger

Send evt. ny node
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videoen, jeg lagde mærke til, at du var 
rigtig god til at sætte 2. fingeren rigtigt  
på A-strengen”. Derefter hjælper jeg 
dem videre med steder, der kan for-
bedres, og vi runder af med at aftale, 
hvad der skal være fokus på i næste 
uges øvning. Jeg plejer at skrive den 
næste uges lektie ind i Messenger. Jeg 
forsøger at holde online-delen kort, 
men med god energi. På den måde 
runder jeg af, mens eleven stadig er 
positiv og motiveret. 

En suveræn fordel ved onlineunder-
visning er, at eleven nu står derhjem-
me med instrumentet pakket ud og 
stemt. Med forhåbentlig ny inspiration 
fra undervisningen kan eleven fort-
sætte med at øve de nye ting lige med 
det samme, efter vi har logget af. Det 
er også i online-tiden, jeg sørger for at 
vedligeholde relationen til eleverne 
og holde motivationen oppe. Derfor 
bruger jeg også lidt tid på at spørge 
ind til deres hverdag, eller hvad de har 
på skrivebordet, eller hvad kæledyret 
hedder. For mange elever er det vær-
difuldt med en voksen udenfor hjem-
met, som er nærværende og ”ser” dem 
som menneske – også selvom det er 
gennem en skærm. 

Succesoplevelser bag skærmen
Elevens alder og forældrenes opbak-
ning hos de yngste betyder meget for, 
hvor godt man kan få undervisningen 
til at fungere virtuelt. I det fysiske rum 
er der mange muligheder for at hjæl-
pe en elev, som synes, noget er svært, 
eller vælge en aktivitet, som kan højne 
humøret hos en nedtrykt elev. I det 
virtuelle rum kan eleven i den anden 
ende være træt, genert eller frustreret 
over fejl. Hvis eleven ikke vil deltage, 
løber ud af skærmen eller logger af i 
utide, bliver man som lærer let hjælpe-
løs. Derfor er der et ekstra stort behov 

”  Jeg har efterhånden 
et sammenhæn-

gende videomateriale til det 
meste af mit begynderrep-
ertoire, og det er elever og 
forældre meget glade for

for at etablere en positiv og tryg stem-
ning i ”undervisningsrummet”. Når 
eleven ser sin lærer gennem en 
skærm, er det vigtigt at starte med at 
stille nogle forventninger, som eleven 

aldre kan det være et lille trick at fejl 
italesættes som noget udenfor eleven. 
Der er fx ”fingrene driller dig i takt 3”, 
eller ”din bue finder på sjove strøg 
her”. Gerne fulgt op af åbne spørgs-
mål, som: ”Hvad kan du gøre for at 
lære fingrene eller buen at bevæge sig 
på den måde, du har bestemt?” 

Afslutning med lærervideo
Hvis eleven skal have et nyt stykke el-
ler en ny frase for, indspiller jeg en vi-
deo, som jeg sender tilbage til eleven 
med et link. Da min telefon var ved at 
blive overfyldt af videoer i foråret, fik 
jeg oprettet en Youtubekanal, hvor jeg 
nu lægger mine videoer op. De ligger 
skjult, så de ikke kan søges frem, men 
elever/forældre med link kan se dem. 
Jeg starter med en gennemspilning af 
stykket. For ældre elever er det som re-
gel nok, måske suppleret af teknisk 
hjælp til nogle udvalgte steder. Nogle 
gange giver jeg dem også en god ind-
spilning fra Youtube. For de yngste 
gennemgår jeg hver frase i stykket 
med fingersætninger, strøg osv. Gen-
nemspilningen og de enkelte fraser 
har hvert deres link, så jeg kan styre, 
hvad jeg giver eleven for. 

Hybrid-undervisning
Jeg sørger for, at mine videoer er så 
generelle, at de kan bruges af flere ele-
ver, som skal lære det samme stykke. 
Det er en kæmpe hjælp i forberedel-
sen, når man har mange elever. 

I efteråret optog jeg tit en ny video 
til repertoiret, hvis jeg alligevel havde 
et elevafbud. Derfor har jeg 

kan indfri. Jo yngre elever, desto læn-
gere tid kan det tage at få eleven til at 
blive tryg. Hvor teenagerne som regel 
hurtigt er trygge ved skærmen og kan 
flytte videre fagligt, har den generte 
fem-seksårige, som måske ikke får 
øvet sig ret meget for tiden, ikke brug 
for nye krav. Her er det i højere grad 
det musikalske samvær, der er i fokus. 
Måske kan jeg lokke dem til at spille 
en gammel sang eller lave en bue-leg. 
Læringen er i første omgang ikke, 
hvordan man spiller violin, men hvor-
dan man modtager undervisning gen-
nem en skærm. Nogle gange må jeg 
starte på et endnu lavere niveau med 
fx ”Kram din mor/far kortet”. Det kan 
være en virkelig god ice-breaker, fordi 
det er overskueligt. Kortet gør, at det 
opleves som en leg, og det vækker 
nysgerrigheden. Så kan jeg gå videre 
med en ny leg. Jeg prøver at være un-
dersøgende sammen med eleven: ”lad 
os prøve det sammen og se, hvad der 
sker.” Det åbner op for, at der ikke er 
”rigtigt” eller ”forkert”, men at vi afprø-
ver ting i fællesskab. Når det er lykke-
des at give eleven nogle succesople-
velser online, kan man gradvist øge 
det faglige indhold. For elever i alle 
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efterhånden et sammenhængende vi-
deomateriale til det meste af mit be-
gynderrepertoire, og det er elever og 
forældre meget glade for. Her kan de 
se mig spille stykket igen og igen, og 
følge instruktionerne i deres eget tem-
po med stop undervejs. Det har ført til, 

Læs artikel inkl. videointerview 
med Mette Vendelbo her:

https://bit.ly/3axlnV4

DEL STORE FILER GRATIS

WeTransfer er en filoverførsels-
tjeneste, hvor man kan uploa-
de større filer fx video. Når filen 
er uploadet, får man et link, 
som kan deles i mail, sms eller 
hvor det nu giver mening. Du 
kan også skrive modtagerens 
e-mail direkte ind ved upload 
af din fil. Modtageren kan 
downloade dine filer via linket 
indenfor en uge. Derefter slet-
tes filerne automatisk oppe i 
”skyen”. Siden er nem at anven-
de, og mine elever bruger den 
til at sende videoer med læn-
gere musikstykker til mig. Man 
kan tilgå siden fra både com-
puter, tablet og smartphone.

at jeg også bruger videoerne som sup-
plement til den almindelige fysiske 
undervisning. Det gør især en stor for-
skel i de hjem, hvor forældrene ikke 
har musikalske forudsætninger for at 
hjælpe deres barn med violinundervis-
ningen. Jeg tror de fleste er enige om, 
at fysisk undervisning er at foretrække, 
men en måde at bruge virtuel under-
visning på er i en hybrid mellem al-
mindelig fysisk undervisning de fleste 
uger og virtuel undervisning en gang i 
mellem. Det har fungeret overrasken-
de godt for gymnasie-eleverne, der på 
skift har været karantæneramte hele 
efteråret. Skærm-undervisningen gør, 
at man kan holde processen i gang 
med de stykker, eleven arbejder på. 
Online kan man få alt rugbrødsarbej-
det til at fungere: fingre, strøg, rytmer, 
repetere kendte teknikker og ikke 
mindst øvestrategier. Fysisk kan man 
spille sammen, fortolke, arbejde med 
klang og nuancer og helheder og nye 
teknikker. 

Virtuel sparring i videns-
delingsteam er en stor hjælp
I Lejre Musikskole blev der fra dag ét i 
nedlukningen etableret ugentlige on-
line-teammøder med fire til seks mu-
sikskolelærere og en leder. Det har væ-
ret en vigtig del af udviklingen af sko-
lens onlinetilbud, at lærerne har kun-
net sparre med hinanden. Det er lyk-
kedes at skabe et rum med plads til at 
dele både frustrationer, fejl og succes-
er i den virtuelle verden. Det er 
enormt vigtigt, at der er plads til for-
skellige måder at gøre det på. Det, der 
ikke virker for en selv, kan godt virke 
fantastisk for andre og omvendt, og 
man kan lære virkelig meget af hinan-
dens erfaringer. Vi musikskolelærere 
sidder med helt forskellige baggrunde 
indenfor teknisk kunnen, men også de 
forskellige instrumenttyper og familie-
forhold spiller meget ind i forhold til, 
hvad den enkelte lærer kan få til at 
fungere virtuelt. Vi har også oprettet 
tråde i Speedadmins forum, hvor vi 
kan dele videoer og tips og tricks med 
hinanden. Det er dejligt at vide, hvor 
man kan hente hjælp og inspiration 
midt i en omstillingstid. Sparring har 
været med til, at vi som lærerkollegi-
um kunne flytte os mere effektivt in-
denfor et helt nyt fagområde. Midt i en 
mærkelig tid har det været dejligt sta-
dig at føle sig som en del af et kollegi-
alt fællesskab. 

Violinelev Julie i 
hjemmeøvelokalet
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 D 
e seneste 12 måneder har budt på 
mange flere udfordringer end nor-
malt. Trods det faktum, at mange 

hurtigt tilpassede sig situationen, opstod der 
også en følelse af at være fanget i et tomrum 
uden almindelig sociale 
kontakt. En helt forvente-
lig psykisk reaktion på de 
skrappe, omend nødven-
dige politiske indgreb i 
vores arbejds- og privatliv. 
På kulturområdet opleve-
de vi også et ministerium sat under pres. Mu-
sikskolerne blev glemt, og mange følte med 
rette, at der blev sået tvivl om musikkens og 

Musikundervisning 
med benspænd
Musikrelateret virksomhed har som mange andre erhverv oplevet en nærmest 
uendelig række af forandringer de sidste mange måneder. Fagbladet MUSIKSKOLEN 
tager pulsen efter et år med de ekstraordinært mange forhindringer.

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN

medieredaktør

musikundervisningens samfundsværdi og 
dermed også værdien af ens arbejde. Omsti-
llingsparatheden hos musikskolelærerne var 
kolossal. De tog ansvaret for deres undervis-
ning på sig og leverede. Overnight konverte-

redes al musikskoleaktivitet i 
marts 2020 til det virtuelle 
univers, og selv om anden 
coronabølge i starten af 2021 
farvede den mørke vintertid 
nærmest sort, fortsatte mu-
sikskolerne ufortrødent de-

res mission om at få musikken og musikun-
dervisning ud til alle elever. HOPE-undersø-
gelsen ved Aarhus Universitet har løbende 

”  I foråret 2020 
følte jeg mig 

virkelig helt glemt
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Jeg husker tydeligt den aften i marts 
2020, da landet blev lukket ned; vi af-
sluttede en undervisningsperiode på 
MGK-Fyn med to koncerter, og da bi-
faldet var forstummet, lød det fra 
backstage, at landet skulle lukkes alle-
rede næste dag. Tvivl og bekymring 
satte sig straks i os - hvad skulle der 
ske? Stik imod, hvad vi ellers plejer at 
gøre efter sådan en afslutning, tog de 
fleste af os direkte hjem. Ingen øl, in-

gen fejring. Nu er der så gået et år, og 
den nye virkelighed med online-un-
dervisning på musikkonservatoriet og 
begrænset fysisk fremmøde opleves 
efterhånden som noget næsten nor-
malt - men også kun næsten. Som stu-
derende er jeg glad for,  at så mange 
af mine undervisere på 

”  Det er som om, 
at der ikke er et 

konkret mål at sigte efter

Af August Frey, studerer klassisk guitar 
ved Det Jyske Musikkonservatorium

musikkonservatoriet har været gode 
til at tilpasse undervisningen, så det 
fortsat giver mening. Skærmdeling har 
gjort det ud for tavle, og den virtuelle 
undervisning har virket godt, særligt i 
mere teoretiske fag som musikteori og 
analyse. Med instrumentundervisning 
har det været lidt sværere. Det er en 
anden og større udfordring at have et 
setup, der kan gengive instrumentlyde 
nøjagtigt, så mange af disse timer har i 
højere grad drejet sig om det praktiske 
og tekniske. Mere fingersætning, min-
dre klang. Selvom den virtuelle under-
visning har fungeret overraskende 
godt, er jeg også virkelig blevet klar 
over, at det at studere musik ikke kun 
handler om at “lære musik” hos me-
ster, men også i høj grad er noget, der 
sker sammen med de andre studeren-
de, når man snakker om og spiller mu-
sik uden for timerne. Når der på Zoom 
er pause i teoritimen, kan man ikke 
hente en kop kaffe med de andre og 
diskutere det, man lige har hørt, eller 
de ideer, man har fået, som man ellers 
ville, når man fysisk er sammen. Det er 

ærgerligt, for 
det er mindre 
motiverende at sidde alene, hvor 
man ikke kan dele sin begejstring eller 
vende det faglige med de andre uden 
at forstyrre hele timen.

Hvad har nedlunkningen  
betydet for dig personligt?
Ud over det sociale er det nok koncer-
terne og projekterne - altså de rum, 
hvor man rent faktisk fyrer det af, man 
arbejder med, jeg savner mest i ned-
lukningen. Det er som om, at der ikke 
er et konkret mål at sigte efter, når 
man ikke har den offentlige fremførel-
se at se frem imod.

Nedlukningen har givet mig mange 
op- og nedture, men jeg tror, vi vil 
tage mange af vores erfaringer med; 
gøre brug af de tilgængelige værktø-
jer, hvor det giver mening,  men også 
sørge for at dyrke det vigtige fælles-
skab, som musikken afhænger af. Det 
glæder jeg mig til. 

fulgt corona-epidemien. Den 22. januar 
viste HOPE-rapporten, at pandemiens 
anden nedlukning i langt højere grad 
har påvirket danskernes psykiske til-
stand negativt. Ifølge HOPE var ensom-
hedsfølelsen høj generelt i befolknin-
gen. Over 40 procent af de unge følte 
sig ensomme. Ud over ensomhed og 
bekymring sled det også at skulle kali-
brere med de mange skiftende 

restriktioner, som skabte svære og til ti-
der umulige arbejdsvilkår. Der var hel-
digvis også lyspunkter. Musikken og 
musikundervisningen viste sit værd i 
den nationale ensomhedsboble som 
en art kulturel og social livline ud til 
verden og fælleskabet for rigtig mange 
mennesker. Det er samtidig helt uden 
fortilfælde, at så mange musikskolelæ-
rere og -ledere synkront har været så 

kreative i forhold til på rekordtid at fin-
de løsninger, så undervisning og kon-
certer kunne gennemføres. Og aldrig 
før er så mange musikskoleansatte ble-
vet så bevidste om vigtigheden af 
gode digitale kompetencer og adgang 
til IT-arbejdsredskaber for blot at næv-
ne nogle lyspunkter. I denne artikel har 
vi samlet førstehåndsoplevelser fra et 
år med mange benspænd. 
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Så sidder jeg her igen. PC’en er blevet mit nye instrument. Elselska-
bet afbryder strømmen i tide og utide, en transformer skal udskiftes. 
Den håndholdte akustiske tilgang til musik, som jeg er så glad for, er 
pludselig helt afhængig af internet og en stabil forbindelse. Anden 
bølge er både nemmere og sværere end i marts 2020. Nemmere for-
di jeg nu ved, hvordan jeg kan gribe det an, er bedre forberedt, 
både til denne enkelte elev og situationen. Jeg får fx sendt nye no-
der til eleverne før lektionen og har nye ”ørebøffer”. Men også me-
get sværere fordi jeg ved, hvad der venter, og hvor meget det kræ-
ver. Alle inklusive mig selv har en forventning om, at det skal blive 
godt. I første nedlukning var vi mere entreprenører, og tilgivelsen 
var stor. Nu er både jeg og elever og forældre mere vante til situatio-
nen, og forventningerne følger med, så jeg har fortsat brug for at 
være kreativ. I foråret var der en stor bekymring for, om vi tabte ele-
verne i forbindelse med tilmeldingen – både gamle elever og nye. 
Den bekymring er der stadigvæk for mig, men jeg er også kommet 
overens med, atmin eneste mulighed er at fylde rammen bedst mu-
ligt ud.. Musikken har i coronatiden fået stor opmærksomhed i me-
dierne gennem fællessang mv. Jeg håber, at det vil have en afsmit-
tende effekt, men det må tiden vise. I foråret 2020 følte jeg mig vir-

kelig helt glemt. Kultur-
ministeren havde slet 
ikke sin opmærksomhed 
på musikskolerne i for-
bindelse med genåbnin-
gen, og den oplevelse 
sidder stadig i mig som 

noget, der kunne gentage sig i forbindelse med åbningen efter an-
den bølge. Da skolerne åbnede i foråret, havde den ene af de kom-
muner, jeg arbejder i, et ønske om, at de, som ikke var i gang endnu, 
skulle hjælpe der, hvor det var ønskeligt. Jeg blev bedt om at møde 
ind på en folkeskole, hvor jeg har kompagnontimer og lave ”corona-
musik” i indskolingen. I første omgang følte jeg mig usikker på, hvor-
dan det skulle gå, men det endte med at blive en dejlig oplevelse, 
der knyttede bånd mellem mig og skolens lærere. Her i starten af 
2021 er jeg mere rolig og ved, hvad jeg kan. Jeg er blevet meget 
bedre til at ”skype/zoom’e/teams’e”, og jeg oplever også, at eleverne 
undervejs er blevet bedre til at håndtere situationen med afstand 
etc. Julekoncerten 2020 blev et udgivet med link til en Youtube vi-
deo, hvor alle elever spillede et eller to numre hver især. Det var en 
god oplevelse, og det blev rigtig godt modtaget af forældrene. Det 
ville jeg ikke have kunnet forestille mig for et år siden. 

”  Måske har vi voksne 
også brug for lidt 

anerkendelse og et kram

CHARLOTTES OPLEVELSER:

Udfordringer
Restriktionerne satte store begrænsnin-
ger på hvilke musikaktiviteter, der kun-
ne lade sig gøre.
Hele mit lange bagkatalog af ”plejer” 
var ubrugeligt.

Spørgsmål
Var der værnemidler, og kunne de bru-
ges til instrumenter?
Var der plads nok til at synge og danse, 
og måtte man holde i hånd, og på hvil-
ke skoler gjaldt hvilke regler? 
Fik jeg nu også holdt afstand?… i kam-
pens hede var det svært at være musik-
lærer uden at komme tæt på eleverne.

Konsekvenser
Man blev helt skør i bolden og vældig 
udmattet.

Af Charlotte Mejlbjerg, musikskolelærer  
og medlem af bestyrelsen og FU i DMpF

Hvad tager du med dig videre?
Opsummeret har jeg lært meget af coronakri-
sen, både personligt og fagligt. Noget er værd 
at tage med videre og bruge, andet vil jeg 
bare putte i sækken af erfaringer. Jeg er fx 
ikke længere afvisende overfor onlinemøder 
– det fungerer faktisk fint. Onlineundervis-
ning fungerer på visse måder også, men kan 
ALDRIG erstatte den personlige kontakt i un-
dervisningslokalet. Jeg har også lært og kan 
meget mere IT end nogensinde før. Endelig er 
børn bare skønne og utroligt gode til at ac-
ceptere de omstillinger, der har været. Måske 
har vi voksne også brug for lidt anerkendelse 
og et kram, fordi det har været så udmatten-
de.
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Covid 19 satte i starten af 2020 min 
undervisning på pause. Jeg underviser 
blandt andet på musikkonservatoriet i 
Odense i fagene sammenspil, hoved-
fag, rotation, hovedfagspædagogik og 
sammenspilspædagogik. På grund af 
uvished gik der to til tre uger, før jeg 
startede med online undervisning, 
hvor det var muligt.  De tekniske mu-
ligheder i forbindelse med Zoom og 
Skype gjorde det svært at undervise i 
andre fag end hovedfaget. Der var 
massiv forsinkelse på lyden, hvilket 

gjorde undervisning med mere end én 
elev umulig. Her skal det tilføjes, at ef-
terårssemesteret, der indeholder faget 
Instrumental didaktik -  et filosofisk 
orienteret fag, der retter sig ligeligt 
imod undervisning og eget kunstne-
risk virke, en refleksion over hvad, der 
kan ligge bag musikalsk udvikling - 
sagtens kunne klares, specielt via 

”  Online undervisning stiller 
på mange områder helt andre 

krav til os end almindelig undervisning

MORTEN’S UNDERVISNING:

Zoom og Skype via iPad.
De studerende fik tilsendt primavistaopgaver ved lektionens start .
På forhånd havde de indøvet en tilsendt etude og sendt Morten en lyd/vi-
deooptagelse.
Herefter fælles dialog om kunstneriske valg, fingersætninger, klang, etc. 
Morten anvendte også ”Two-line improvisation” udviklet af jazz-guitaristen 
Jimmy Wyble

Af Morten Nordal, musiker og 
konservatorielærer ved Syddansk 
Musikkonservatorium, Odense

Zoom, hvor man har mulighed for at 
være mange på en gang, og hvor hver 
enkelt deltagers mikrofon kan mutes. 
Ofte er min undervisning baseret på 
meningsudveksling i dialog. Fokus er 
på den studerendes perspektiv, på fx 
sammenspil, kunstnerisk virke etc., og 
er som udgangspunkt lige så meget 
værd som mit.

Mine anvisninger er således mere 
opfordringer, der skal afprøves med 
det samme, hvorefter

vi sammen reflekterer over udfaldet 
af den konkret stillede 
opgave. Det kunne jeg 
ikke med hverken skype 
eller zoom, da der var 
massiv forsinkelse af ly-
den, hvilket

umuliggjorde sam-
menspil. Min undervis-

ning blev desværre mest til konsultati-
oner, hvor jeg forsøgte at besvare ele-
vernes spørgsmål som fx ”Hvordan 
skal jeg øve dette?”, ”På hvilke plader 
kan jeg høre eksempler?” osv. Det var 
muligt at bede eleverne om at spille 
noget, som jeg bagefter kunne kom-
mentere på eller demonstrere evt. al-
ternative forbedringer til - men ofte 

var det bedre, hvis eleven på forhånd 
havde indspillet musikken og filmet fx 
med en telefon. Det gav mig i øvrigt 
mulighed for at være bedre forberedt  
- og det var ret dejligt. Men det vigtig-
ste i min undervisning, sammenspillet 
og den musikalske dialog, var ikke til 
stede. Jeg er vant til at få en masse 
energi af at undervise, det oplever jeg 
ikke med online undervisning. Andre 
af mine kolleger har ytret, at de får ho-
vedpine af at undervise online. 

Hvad har du selv lært?
På det personlige plan har det at un-
dervise online lært mig at smile. Jeg 
har desværre en tendens til at se me-
get utilfreds ud, når jeg er koncentre-
ret. Jeg har lært at stræbe efter at være 
meget præcis i mine anvisninger: Ab-
strakte udtryk bliver meget nemt mis-
forstået, hvis mit ansigts udtryk signa-
lerer noget, der kan misforstås - fx hvis 
min iPad’s kamera ikke viser ansigtet 
tydeligt. Mine lektioner igennem coro-
na-nedlukningen stoppede heldigvis i 
slutningen af april, hvor vi fik lov til at 
undervise normalt igen. Naturligvis 
med behørig afstand og mundbind.
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”

Det værste var helt klart de første tre 
uger i marts 2020. Man blev kastet ud 
på dybt vand uden en redningskrans. 
Pludselig skulle jeg have alt, ikke kun 
arbejdet, men også familien, til at fun-
gere på en helt anden måde. Derefter 
fandt det stille og roligt sit leje. Ved an-
den nedlukning fortsatte jeg egentlig 
bare, hvor jeg slap. Jeg har lært en mas-
se, og derfor fungerer det forbavsende 
godt nu. Frustrationerne har været og 
er stadig mange. Frygten for, at ens 
kære eller man selv bliver syg. Mang-
lende overblik, da restriktionerne hele 
tiden ændrer sig, hvilket gør al plan-
lægning nærmest umuligt. Høje krav 
fra nogle arbejdsgi-
vere blandet med, at 
vi mangler både vi-
den og grej til at kun-
ne undervise online 
på en optimal 

”  Jeg syntes, vi har 
taget en nærm-

est umulig opgave og løst 
den rigtig godt

Af Stella Ørn, musikskolelærer og  
medlem af Lærerudvalget i DMpF

samme gælder mine kolleger. Jeg syn-
tes, vi har taget en nærmest umulig op-
gave og løst den rigtig godt. Det er jeg 
er stolt af. For første gang oplever jeg 
også, at jeg har store fordele som intro-
vert. Pludselig er det ikke nærmest et 
handicap at trives i eget selskab og 
hente sin energi indefra fremfor at hen-
te den fra samværet med andre. Ud 
over, at undervisningen er virtuel, så 
har min hverdag faktisk ikke forandret 
sig særlig meget. Hvor der før corona 
ofte blev set ned på, at jeg foretrak at 
bruge fredag aften på at game, nørde 
eller læse en bog fremfor byture og 
middage, så er det nu helt legalt. Jeg 

føler ikke, at jeg har ”mistet” så 
meget som mange andre men-
nesker, da jeg også før corona 
oftest brugte min fritid hjemme 
sammen med familien. Jeg er 
også blevet bekræftet i flere af 
de livsvalg, jeg har truffet, bl.a. 
mit erhverv, mit ægteskab og 
mine børn. Mange snakker mere 

om ro, fordybelse, at tempoet kommer 
ned, og at vi ikke forbruger nær så me-
get. Hvis coronaen kan ændre vores 
samfund lidt i den retning, er det i mine 
øjne også positivt. Rent fagligt har jeg 
lært en masse. Jeg er ret oldschool og 
har egentlig ikke brugt elektronik ret 
meget i min undervisning. Det har æn-
dret sig. Online undervisning kan på 
INGEN måde erstatte fysisk undervis-
ning, hvor man er til stede i det samme 
lokale, men virtuel undervisning kan 
være et givtigt supplement i hverda-
gen. Det kan fx være det hurtige møde, 
hvis man bor langt fra hinanden, eller 
hjælp til elevernes øvning i tiden fra en 
undervisningslektion til den næste. Jeg 

havde selv en rigtig stejl læringskurve i 
marts, men efter sommerferien, hvor vi 
lukkede op igen, er jeg bare fortsat 
med at bruge de virtuelle muligheder i 
langt større omfang end før corona. Jeg 
har måttet ændre min undervisnings-
måde en del. Førhen delte jeg fx altid 
nodestativ med eleverne. Det er også 
gået op for mig, hvor meget jeg har pe-
get og anvist. Da der kom en skærm 
imellem os og dernæst to meters af-
stand, var jeg nødt til at ændre nogle 
grundlæggende ting ved min under-
visning. Rent pædagogisk og fagligt er 
det som før corona, men måden, vi ta-
ler sammen på og omgås, er en anden. 
Det har været både sundt, frustrerende 
og sjovt at skulle formidle det samme - 
men på en ny facon. 

Andet du vil tilføje?
Da jeg begyndte som musikskolelærer, 
havde jeg ingen computer. I takt med, 
at vi er blevet mere digitale med e-
mails og Speedadmin, oplever jeg et 
langt større tidsforbrug til disse opga-
ver i min forberedelse, selvom det i min 
optik burde være modsat. Det er den 
samme oplevelse med online undervis-
ning. Det kræver langt mere forbere-
delse end fysisk undervisning, især for-
di teknikken tit driller. Når man under-
viser online, bliver man også meget 
hurtigt træt og får ofte ondt i hovedet. 
Online undervisning stiller på mange 
områder helt andre krav til os end al-
mindelig undervisning. Derfor burde 
der også være mere forberedelse til on-
line undervisning på samme måde, 
som der ofte er på ekstra krævende op-
gaver som fx børnehold, skolesamar-
bejde eller ledelse af store orkestre.

måde. Ensomhed og frygt for fremti-
den - hvad hvis alle elevernes smutter 
pga. corona, og vi er ”fanget” i en ned-
lukning, hvor vi ikke kan hverve nye? 
Der har også været positive ting. Selv-
om jeg er professionel musikunderviser 
og anser mig selv for at være meget 
fleksibel - omstillingsparat på nydansk 
- er jeg alligevel blevet positivt overra-
sket. Jeg har været overraskende god 
til at passe mit arbejde online, og det 
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Vi sad vel alle sammen i en form for chok tilbage i marts 2020. Nu 
blev man sendt hjem, hvad så? 

Jeg ville fx meget gerne have siddet og forberedt min undervis-
ning i musikskolens Bramming-afdeling, men det lod sig desværre 
ikke gøre. Ingen ophold i kommunens bygninger, også selvom jeg 
var helt alene på skolen. Så jeg måtte blive hjemme og finde 

Jeg oplever, at hele perioden fra marts 2020 og frem 
har været præget af uvished og i perioder også utryg-
hed. Uvished omkring, hvornår de til enhver tid gæl-
dende restriktioner og retningslinjer blev forældet. 
Uvished i forhold til om, det var meningsfyldt at be-
gynde at planlægge det næste arrangement. Uvished 
omkring, hvor længe vi kunne regne med loyalitet fra 

vores elever og forældre. Utrygheden lurede også, 
når det fx kom til risici ved faktisk at være udsat for vi-
rus og dermed risiko for at blive smittet. Senest en 
utryghed på betydningen af de nye mutationer. Der 
har dog også været mange positive overraskelser. 
Den fortsatte opfindsomhed, udholdenhed og kreati-
vitet fra lærerne, men også loyaliteten og opbaknin-
gen fra vores musikskolefamilier. Vi er blev bekræftet 
i, at vores elever og deres familier føler sig taget godt 
imod. At de har anerkendt vores vilje til at holde 

”  Der er en skrøbelighed forbun-
det med at være menneske. 

Alt kan se anderledes ud på et øjeblik

”  Jeg har faktisk set mere til mine kollegaer 
online, end jeg plejer fysisk til hverdag

Af Morten Andersen, musikskoleleder
musikken, relationerne og den enkelte elevs musikalske- og personlige 
udvikling i gang. Det var også en dejlig overraskelse, at musikken for 
mange familier fik en mere fremtrædende rolle, fordi mange af børne-
nes andre aktiviteter var lukket helt ned. Endelig fik vi i september 
trods de hårde ods gennemført en teaterkoncert for 1200 mellemtrins-
elever med behørig afstand og senere i november lykkedes det at af-
holde vores årlige stort opsatte musical med et publikumsantal som i 
tidligere år. Begge arrangementer krævede mange og lange overvejel-
ser, forløbsplaner timet til mindste detalje, tæt sparring med sundheds-
chef og masser af kommunikation. Jeg tror, der var nogen, der holdt 
hånden over os. 

Hvad har coronakrisen lært dig på det personlige plan?
Der er en skrøbelighed forbundet med at være menneske. Alt kan se 
anderledes ud på et øjeblik. Det har inspireret mig at se, at lærerne ikke 
har givet det mindste op snart et år inde i pandemien. Der er en vilje til 
at se mulighederne, værdsætte dem og dyrke det gode, der er tilbage, 
når det fysiske undervisningsrum er væk. Det har virkelig krævet foran-
dringsparathed, mod, optimisme og til en vis grad også frygtløshed. 
Der har lærerne ubevidst også haft en forbillede-funktion for eleverne, 
der rækker langt ud over deres instrumentale fagligheder; ”When life 
gives you lemons: Make lemonade!”. Det har været skønt at se, hvordan 
musikskolerne på den måde er trådt i karakter. Endelig har coronakri-
sen én gang for alle tydeliggjort, at kulturen ikke kun er ”til pynt”. 

Af Niels-Evald Jensen, 
musiker, musikskolelærer og medlem 
af TR-udvalget i DMpF

alternativer. Jeg vidste intet, som i INTET, om on-
line- eller videoundervisning. Nu ti måneder ef-
ter underviser jeg 95% af mine elever på Zoom 
og  resten via instruktionsvideoer. Det var ikke 
kun de tekniske udfordringer, der skulle klares, 
men også pædagogikken, som skulle rettes til. En 
hurtigere PC var nødvendig, da min ti år  gammel 
MacBook ikke kunne være med længere, samt et 
usb-lydkort og en mikrofon. 

Læs hele artiklen inkl. links her:  
https://bit.ly/37w5lZz
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 D epotet er lavet om til øvelokaler, og et 
flygel har skiftet plads, så der er ble-
vet plads til de mange, nye elever, 

som OrkesterEfterskolen i Holstebro i år har 
fået. Officielt er skolen normeret til 54 elever, 
men i august flyttede hele 69 elever ind. Vi er 
helt overvældede over den store interesse, vi 
oplever lige nu. Vi har oprettet en ny 9. klasse, 
så vi nu har to 9. klasser og to 10. klasser. Vi har 
heldigvis sengepladserne, men vi har måttet 
improvisere lidt med at få indrettet et nyt klas-
selokale og finde øvelokaler til alle de ekstra 
elever, siger forstander Asbjørn Damgaard Fa-
leide. Han tiltrådte som ny forstander på Orke-
sterEfterskolen i juli, efter at skolens grundlæg-
ger Charlotte Borchorst Faurschou flyttede til-
bage til Sjælland efter 16 år som leder af skolen.

Bygger for 26 millioner kroner 
OrkesterEfterskolen, som er Danmarks eneste 
efterskole udelukkende for unge med interes-
se for klassisk musik og folkemusik, bliver i 
2021-2024 udvidet for 26 millioner kroner. 
Skolens nye hjerte bliver en helt ny 

OrkesterEfterskolen i Holstebro har taget alle ledige kvadratmeter i brug for at få 
plads til de mange elever, som i år er begyndt på skolen. Det betyder også, at 
skolen næsten har nået målet om at gå fra 54 elever til 72 fire år før, det nye 
byggeri, som blandt andet er betinget af krav om flere elever, står færdigt. 

AF NINA ULF  
JØRGENSEN

musikentreprenør

forbedringer til glæde for de unge musikalske 
talenter på skolen.

Et vigtigt led i uddannelseskæden
Forud for beslutningen om byggeriet og fon-
denes endelige økonomiske bevilling blev der 
lavet en bæredygtighedsrapport, som skulle 
afdække potentialet og anvise metoder til at 
øge elevtallet fra 54 til 72 frem mod byggeri-
ets færdiggørelse i 2024.  
Grundlaget for rapporten var bl.a. en tæt dialog 
med musikskoler og andre undervisningsmiljø-
er, hvor elever spiller akustiske instrumenter, og 
hvor musikinteresse fødes. Efterskolen udgør 
en vigtig plads i fødekæden - skolen evner at 
fange eleverne netop i den aldersgruppe, hvor 
mange musikskoler oplever, at de unge falder 
fra. Christian Hørbov-Meier, der er violinlærer 
og orkesterdirigent, har som musikskolelærer 
sendt elever afsted til Orkesterefterskolen. ”Det 
er helt vildt, hvor meget de flytter sig af at være 
i et musikalsk miljø hele tiden. De mange sam-
menspilsaktiviteter og den daglige tid til egen 
øvning hjælper dem til at skærpe og afklare de-
res musikalske drømme”, siger han. Sebastian 
Kierkegaard går i 10. klasse på OrkesterEftersko-
len. Han har mange gange i løbet af de sidste 
måneder hørt sig selv sige, at han aldrig har 
haft det så godt i sit liv. ”Jeg ved, at jeg gerne vil 
være ’noget ved musikken’, men måske skal jeg 
ikke være instrumentalist. Jeg har det også 
godt i rollen som fortolker og komponist. Her 
på efterskolen har jeg mulighed for også at 

”  Det er helt vildt, hvor meget de flytter sig 
af at være i et musikalsk miljø hele tiden

Unge musikere er vilde med 
OrkesterEfterskolen

samlingssal og øvesal til ensembler med en 
enestående panoramaudsigt ud over Storåda-
len. Rundt om hjertet sker der andre markante 
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dirigere, komponere og arrangere”, for-
tæller Sebastian. I mange af landets mu-
sikskoler er der stor anerkendelse af, 
hvad et efterskoleophold kan betyde for 
den enkelte elev. ”På Orkestereftersko-
len oplever de unge et unikt, musikalsk 
fællesskab, som styrker deres udvikling; 
de vokser både personligt og med deres 
instrument. Vi oplever, at eleverne kom-
mer tilbage til musikskolen med en 
langt større bevidsthed om deres egen 
rolle som instrumentalister og ikke 
mindst i de musikalske fællesskaber”, si-
ger Jes Gram, musikskoleleder Furesø. 
”Hos os har man virkelig en mulighed 
for at lære håndværket ordentligt, og 
eleverne oplever glæden ved at fordybe 
sig og mestre noget. De unge vender til-
bage til deres musikskole eller bliver 
MGK-elever med fornyet fokus og spille-
glæde”, siger Asbjørn Damgaard Faleide. 

”Hele miljøet omkring efterskolen, hvor 
der samarbejdes og videndeles med 
Holstebro musikskole, som er nærmeste 
nabo, og hvor der er et kollegialt fælles-
skab mellem de mange professionelle 
musikpædagoger/musikere, som un-
derviser på skolen, skaber ikke kun et 
stærkt, fagligt undervisningsmiljø, men 
giver også eleverne et indblik i livet med 
musik som mulig professionel levevej”, 
fortsætter han. Som musikskoleleder har 
Jes Gram oplevet, at nogle instrumental-
lærere tøver med at sende eleverne af-
sted på efterskole. ”Der er kun positivt at 
sige om den sociale, menneskelige og 
musikalske udvikling, som eleverne gen-
nemgår på Orkesterefterskolen. Når 
man møder en ny instrumentallærer, åb-
nes ens ører og horisont. Det er sundt at 
blive bevidst om, at der findes forskelli-
ge metoder og skoler indenfor et fag. 
Dermed styrkes evnen til refleksion.”, si-
ger han.

Seks musiklinjer og masser af 
muligheder
De mange flere elever skaber nye mu-
ligheder på skolen. ”Det giver større 
fleksibilitet for eleverne, at der er flere 
elever på skolen. Vi har nu et meget 
større symfoniorkester, og vi har også 

dannet et harmoniorkester. Her er også 
flere muligheder for sammenspil i min-
dre ensembler på kryds og tværs, initia-
tiver opstår, og nye ideer fødes. Elever-
ne nyder de mange muligheder – og 
det gør dem også stærkere musikalsk”, 
understreger Christian Hørbov-Meier, 
som er dirigent for skolens symfonior-
kester. Sebastian, der har cello som ho-
vedinstrument,  fortæller videre: ”Vi får 

”  Det er vigtigt, at 
musikundervis-

erne i folkeskolen er oplyst, 
så de kan pege på, hvilke 
muligheder der findes for 
interesserede elever

FAKTA

OrkesterEfterskolen er Dan-
marks eneste efterskole med 
fokus udelukkende på klassisk 
musik og folkemusik – og 
trods navnet er der plads til 
alle akustiske instrumenter.
Skolen har seks linjer: Orkester-
linjen, klaverlinjen, orgellinjen, 
folkemusiklinjen, sang- & korle-
delseslinjen og guitar- & blok-
fløjtelinjen.
Skolen ligger i Holstebro sam-
men med Holstebro Musiksko-
le og MGK - og skal udvides for 
26 millioner kroner i løbet af 
de næste fire år.
Eleverne får 45 minutters solo-
undervisning hver uge. Hertil 
kommer bl.a. hørelære og teori 
på 8 forskellige niveauer, værk-
lytning, kammermusik, master-
classes og meget andet. 
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ros for at være gode til at tage initiativer. 
Der er flere selvetablerede sammen-
spilsgrupper i forskellige genrer, bl.a. 
jazz. Da nogle andre elever etablerede 
et strygeorkester, spurgte de mig, om 
jeg ville være dirigent. Det passer mig 
godt at træde ind i denne nye rolle, og 
jeg har en stor interesse for at dirigere, 
men har ingen erfaring – derfor er det 
sjovt, at vores lærer Christian (Hørbov-
Meier, red.) inviterede mig til at prøve at 
dirigere efterskolens symfoniorkester. 
OrkesterEfterskolen er for alle unge i 9. 
og 10. klasse, der spiller et akustisk in-
strument, og som brænder for klassisk 
musik og folkemusik. De musikglade 
elever får et år med nye venner for livet, 
fællesskab med andre musikelskere, rej-
ser, anderledes oplevelser og stor mu-
sik. ”Man behøver ikke at være dygtig 
for at gå på skolen - men man kan ikke 
undgå at blive det, når man i et helt år 
eller måske to lever i et miljø, hvor det 
er naturligt, at der en øvetid på skole-
skemaet hver dag, ugentlig instrumen-
talundervisning og masser af fælles mu-
sikaktiviteter”, fortæller Asbjørn 

Damgaard Faleide. Sebastian har kom-
poneret et stykke musik og arbejder 
lige nu på at orkestrere det, ”Og så er 
det jo en gave, at jeg har et orkester til 
rådighed, som jeg kan få lov til at prøve 
noget af på. Generelt er der stor nysger-
righed og accept af at prøve noget nyt 
af blandt eleverne. ”Lige meget, hvem 
du er, er der plads til det, du kan byde 
ind med. Man må gerne stikke lidt ud, 
faktisk er det ofte dém, der finder på 
noget nyt. Jeg ved, at elever, som tidli-
gere har haft lidt svært ved social kon-
takt, her på skolen oplever, at det hele 
er meget nemmere”, fortsætter Seba-
stian. Skolen tilbyder nu seks forskellige 
linjer: orkester, folkemusik, guitar- og 
blokfløjte, klaver, orgel og har med det-
te skoleår også fået en ny linje - nemlig 
sang- og korledelseslinjen. Sanglinjen 
handler om stemmen. Eleverne arbej-
der med at udfolde alt det, en stemme 
kan: Fra tonedannelse og intonation til 
fælles frasering, musikforståelse, direkti-
on og det at være solist. Desuden tilby-
des korledelse som et fast ugentligt fag. 
Korledelse indeholder soloundervisning 
i to instrumenter: 30 minutter solosang 
og 30 minutter klaverundervisning med 
konservatorieuddannede lærere. Der-
udover er der en ugentlig korledelses-
klasse, hvor eleverne dirigerer hinan-

den, analyserer partiturer, forbereder 
praktik og diskuterer små og store em-
ner knyttet til at lede kor. Eleverne får 
også lov at prøve kræfter med skolens 
store fælleskor og harmoniorkester. 
”Linjen er godt i gang, eleverne er 

glade, og vi glæder os til at udvikle lin-
jen som et godt supplement til skolens 
øvrige linjer”, fortæller Asbjørn Damga-
ard Faleide.

Elevfremgang
Den aktuelle succes med at sikre elever 
til Orkesterefterskolen skyldes bl.a. en 
tættere, løbende dialog med musiksko-
lerne om at udbrede kendskabet til de 
mange forskellige muligheder for ele-
verne. Når flere skoleelever møder in-
strumentundervisning i folkeskolen, er 
det vigtigt, at musikunderviserne er op-
lyst, så de kan pege på, hvilke mulighe-
der der findes for de særligt interesse-
rede elever. ”Det bliver spændende at 
se, om de mange initiativer, som lige nu 
er sat i gang i folkeskolerne for at lade 
flere børn møde orkesterinstrumenter-
ne, på længere sigt vil have en afsmit-
tende effekt på antallet af instrumenta-
lelever i musikskolerne”, siger Christian 
Hørbov-Meier. Asbjørn Damgaard Fa-
leide tilføjer ”Vi inspirerer mange børn 
og unge mennesker, når de kommer 
her på skolen til koncerter, lørdagsskole 
og camps, og vi vil altid meget gerne 
have flere besøg fra musikskoler, hvor 
vi kan give inspiration til både elever 
og lærere. Orkestre og kor kan også 
bruge OrkesterEfterskolen som ramme 
for øveweekender o.l.  At vi har nået 
målet om et forøget elevtal næsten fire 
år før tid, bekræfter os i, at de musikin-
teresserede elever er derude. Vi er ble-
vet bedre til at markedsføre os selv 
også på de sociale medier, hvor de 
unge og deres forældre færdes i dag – 
og hvis vi spørger, får vi tit god hjælp af 
musikskolerne til at dele relevante op-
slag og historier på Facebook eller i ny-
hedsbreve”, slutter forstanderen.  

Læs artiklen inkl. links her:  

https://bit.ly/36SANkn

”  Den aktuelle succes 
skyldes en tættere 

dialog med musikskolerne
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Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

For at få skemaet til at passe for mine elever er der opstået 
lidt længere pauser i undervisningen. Er jeg på arbejde,  

eller har jeg fri i pauserne, og tæller de med i opgørelsen af min  
arbejdstid?

Din arbejdstid planlægges som udgangspunkt samlet, så i de 
tidsrum, hvor der ikke er elever i skemaet, kan du udføre andre 

arbejdsopgaver. Du kan også aftale med din leder at holde egentlig 
pause (under ½ time). Tiden tæller som arbejdstid, så det er vigtigt, at 
du har mulighed for at anvende tiden til relevant opgaveløsning, her-
under at du har adgang til et egnet lokale mv.

Hvem bestemmer, om jeg skal afholde  
6. ferieuge - og hvornår?

Du bestemmer selv, om du vil afholde din 6. fe-
rieuge, have den udbetalt eller have den indreg-

net i årsnormen. Du skal senest d. 1. maj give din leder 
besked om, hvilken mulighed du vælger for det kom-
mende år. Hvis du vælger at afholde 6. ferieuge, skal du 
tidligst muligt give din leder besked om hvornår. Du be-
høver altså ikke give besked senest d. 1. maj, men så 
snart du ved, at hvornår du ønsker at afholde ugen eller 

Der er en kollega, som har klaget 
over mig, men jeg kan ikke få lov 

at se klagen. Hvordan skal jeg forholde 
mig?

Når nogen klager over dig, har du 
– med meget få og sjældne undta-

gelser – ret til både at kende klagens ind-
hold og afsender. Hvis du ikke får lov til 
det, skal du henvende dig til DMpF og få 
sagen vurderet for videre håndtering. 

I rubrikken ”Godt at vide”  
behandler DMpF’s sekretariat  
ofte forekommende spørgsmål  
og problematikker fra  
foreningens medlemmer.

Find rubrikken her: 

https://bit.ly/3eska3z

en del af den. Lederen skal imødekomme dit ønske, med 
mindre ”arbejdets udførelse hindrer dette”. Det kan f.eks. dre-
je sig om situationer, hvor din tilstedeværelse er ekstraordi-
nært vigtig for, at planlagte aktiviteter kan afvikles: Du er lyd-
tekniker på skolens nytårskoncert, skal holde et vigtigt op-
læg på et planlagt lærermøde el.lign. Ret til løn under 6. fe-
rieuge optjenes i kalenderåret til afholdelse det efterfølgen-
de år fra d. 1. maj og et år frem. Hvis du ikke har optjent ret til 
løn i hele 6. ferieuge, kan du alligevel afholde hele ugen, dog 
kun med løn i den del, du har optjent ret til. 
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SKATTEN 2020
GENERELT
Fra d. 15. marts 2010 kan du se og 
rette årsopgørelsen 2020 i TastSelv. 
Fristen for at indberette ændringer 
til årsopgørelsen er d. 1. maj 2021.

Man bør i den forbindelse tjek-
ke, om oplysningerne på årsopgø-
relsen er korrekte, da indberetnin-
gerne er baserede på oplysninger 
fra tredjeparter f.eks. arbejdsgivere 
og banker.

For bl.a. selvstændigt erhvervs-
drivende gælder at man skal udfyl-
de oplysningsskema (tidligere kal-
det udvidet selvangivelse) for ind-
komståret 2020 senest den 1. juli 
2021.

AF SIMON  
JUNKER TANG

næstformand

I det følgende gennemgås kun hovedreglerne for 
lønmodtagere, idet der således ses bort fra honorar-
modtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

FRADRAGSMULIGHEDER
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig 
indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalind-
komst/aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de 

nødvendige omkostninger, man afholder for at er-

hverve, sikre og vedligeholde sine indtægter, som 
udgangspunkt fradragsberettigede. En naturlig be-
tingelse er dog bl.a., at de samlede udgifter, man 
trækker fra, står i et rimeligt forhold til indkomsten, 
og at der ved fradraget tages højde for, at en del af 
omkostningen kan have et privat islæt.

For de fleste af de udgifter, der beskrives neden-
for, vil der være et naturligt element af privat benyt-
telse. For hver udgiftsart er det en god ide selv at 
vurdere omfanget af den private andel. Ved selv at 

have taget stilling til den private andel – og der-
med ikke fratrække denne – tager man en 
stor del af brodden af den diskussion, der 
ellers kunne opstå med SKAT. For indtægter 
opnået som lønmodtager gælder som ud-
gangspunkt, at nedenstående udgifter kun 
kan fratrækkes i rubrik 58 under øvrige løn-
modtagerudgifter, altså kun det beløb der 
overstiger den gældende bundgrænse på 
kr. 6.300 i 2020.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder 
CD’er, noder, faglitteratur, tidsskrif-
ter o.l.) kan fradrages med den an-

del, der ikke er privat. I den forbindel-
se skal gøres opmærksom på, at udgifterne 

skal være nødvendige med henblik på at erhverve, 
sikre og vedligeholde sin indtægt.

Saldoværdi 1/1 2020 15.000

- Salg i 2020 –2.000

+ Anskaffelser i 2020 20.000

= Afskrivningsgrundlag 33.000

Afskrivning maks. 25 % –8.250

Saldoværdi pr. 31/12 2020 24.750

*Eksempel på afskrivningsberegning
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Egne instrumenter og PC til  
erhvervsmæssigt brug*
Er anskaffelsessummen kr. 14.100 (2020) el-
ler derunder, kan hele beløbet fradrages i 
købsåret. Udgør anskaffelsessummen over 
kr. 14.100, kan det anskaffede højst afskrives 
med 25 %.

I eksemplet på side 24 er der forudsat en 
saldo overført fra 2019 på kr. 15.000, solgt et 
aktiv (f.eks. et instrument) i 2020 for kr. 2.000 
og købt et nyt aktiv i 2020 for kr. 20.000.

Fradraget udgør således i alt kr. 8.250. For 
at få fradrag for køb/afskrivning skal der 
desuden være en direkte og umiddelbar 
forbindelse mellem arbejdet og 

anskaffelsen af aktivet. Samtidig vil såvel instrumenter som 
PC ofte have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat 
andel foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med 
reduktion af den private andel. Den private andel beror på 
et konkret skøn.

Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter hol-
der prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge er 
dog undtaget.

Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel, 
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages hen-
syn til en eventuel privat andel.

Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til undervis-
nings- eller øvelokale kan der være mulighed for at fratrække 
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omkostningerne til indretning og drift. Det 
er dog bl.a. en helt klar forudsætning, at lo-
kalet er uegnet til privat benyttelse.

Ved fradrag for indretning vil der normalt 
kun gives fradrag, hvis det er helt udeluk-
ket, at indretningen har privat islæt, lige-
som der kan være tvivl om, hvorvidt fradrag 
kan accepteres, hvis indretningen forbedrer 
ejendommens generelle værdi.

Udgifter ved drift af lokalerne opgøres, når 
man bor til leje som en andel af den samlede 
husleje, el og varme. Forholdet beregnes 
med samme brøk som lokalets areal i forhold 
til lejemålets samlede areal. Bor man i eget 
hus eller ejerlejlighed kan man efter samme 
forholdsregning fratrække el og varme. Her-
udover er der mulighed for at få et forholds-
mæssigt nedslag i ejendomsskatten.

Befordring mellem bopæl og  
arbejdssted
Hovedreglen er baseret på en opgørelse af 
afstanden mellem hjem og arbejdssted. Af-
standen opgøres som den normale trans-
portvej ved bilkørsel, idet der dog ikke gi-
ves fradrag for de første 12 km hver vej.

Fradraget beregnes som antal kilometer 
gange satsen (jf. nedenfor) gange det fakti-
ske antal arbejdsdage.

   

Kursi veret tekst refererer til links,  
find dem alle her: 

https://bit.ly/3bCcMki

Andre fradrag
Opmærksomheden bør også henledes på andre fradrags-
muligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning til arbejdet. 
F.eks. håndværkerfradrag, ekstra pensionsfradrag, fradrag 
for gaver til velgørende foreninger, børne- og ægtefællebi-
drag, ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.

Der kan desuden henvises til SKATs hjemmeside, hvor 
man kan finde yderligere vejledning. Endelig kan DMpF’s 
sekretariat naturligvis kontaktes for yderligere rådgivning.

Læs i øvrigt også hvad Skat skriver om  
musikeres muligheder for fradrag af udgifter i forbindelse med 
dette erhverv.
Om honorarmodtagere står bl.a.:

”Honorarer mv. tillægges efter praksis honorarmodtage-
rens personlige indkomst som et nettobeløb, dvs. efter fra-
drag af de udgifter, der er forbundet med honoraret.”

God fornøjelse! 

0 - 24 km Intet fradrag

24 - 120 km 1,96 kr. pr. km 

over 120 km 0,98 kr. pr. km (1,96 i yderkommuner)

Ligningsrådets satser for 2020:

Annonce Danske Orkesterdirigenter

2

4

1 3

Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

v. Danske Orkesterdirigenter
www.dirigentinstituttet.dk 

Mere info om uddannelse og kurser 
for dirigenter på 

2

4

13

Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

v. Danske Orkesterdirigenter
www.dirigentinstituttet.dk 

Mere info om uddannelse og kurser 
for dirigenter på 

2

4

13

Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

v. Danske Orkesterdirigenter
www.dirigentinstituttet.dk 

Mere info om uddannelse og kurser 
for dirigenter på 

2

4

1 3

Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

v. Danske Orkesterdirigenter
www.dirigentinstituttet.dk 

Mere info om uddannelse og kurser 
for dirigenter på 
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 I  årets gang og ved særlige begivenheder er der nogle 
frister, som du som musikskolelærer eller -leder med 
fordel kan skrive dig bag øret (eller i kalenderen):

Senest med udgangen af april (lærere og ledere):  Afholdel-
se af 6. ferieuge efter de almindelige regler. Derefter overgår 
planlægning af 6. ferieuge til et andet og – for den ansatte 
mindre smidigt – regelsæt, med mindre I aftaler andet.

Senest d. 1. maj (lærere): Give din leder besked, om du vil 
afholde din 6. ferieuge som ferie, have den udbetalt eller 
have den indregnet i årsnormen.  

Senest d. 1. oktober (ledere): Hvis kommunen anvender 
særreglen, som fremgår af Aftale om 6. ferieuge, § 15, skal 
du senest d. 1. oktober give arbejdsgiveren besked, hvis du 
ønsker at få din 6. ferieuge udbetalt i stedet for at afholde 
den. 

Senest d. 1. oktober (lærere og ledere): Give arbejdsgive-
ren besked om, hvordan du ønsker at afholde dine seni-
ordage for det efterfølgende kalenderår. Hvis du ikke øn-

sker at ændre dit hidtidige valg, behøver 
du ikke at foretage dig noget. 

Senest d. 1. oktober (lærere og 
ledere): Meddelelse til kommu-
nen, hvis du fra den efterføl-
gende 1. januar ønsker at æn-

dre dit valg, om du ønsker alt 
pensionsbidrag indbetalt til 

pension, eller om du vil gøre brug af fritvalgsord-
ningen for udbetaling af en del af pensionen. 
Kommunen kan desuden have fastsat frist for be-
sked om, hvis du ønsker at indbetale mere til 
pension, end overenskomsten foreskriver. Hvis 
du ikke ønsker at ændre dit hidtidige valg, behø-
ver du ikke foretage dig noget. 

Senest med kalenderårets udløb (lærere og le-
dere): Sørg for at have afholdt alle årets seniorda-
ge (hvis du har valgt at afholde dem) og om-
sorgsdage. Man kan aftale at overføre seniordage 
til det efterfølgende år, og de bliver overført, hvis 
du har været forhindret i at afholde dem – ellers 
bortfalder de. Omsorgsdage bortfalder ved ka-
lenderårets udløb. 

I forbindelse med graviditet og barsel (lærere 
og ledere): Hvis du er gravid, skal du senest 3 må-
neder før forventet fødsel give arbejdsgiveren 
besked om graviditeten og forventet termin. Se-
nest 8 uger efter fødslen skal forældrene give be-
sked om, hvordan de ønsker at holde barsels-/
forældreorlov. 
  
Lokale frister: Vær opmærksom på lokale frister, 
f.eks. for indlevering af kørselsregnskaber, ekstra-
timer/uforudset arbejdstid osv.   

Frister 

Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

LØN & VILKÅR

Find artiklen med links her: 
https://bit.ly/2N8IlJd



- Om sammenhængende  
arbejdstid, 6. ferieuge og ret til  

indsigt i klager
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