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 N 
år Iben eller jeg sidder i et selskab med en ny bordherre, der høf-
ligt spørger: ”Nå, hvad arbejder du så med?”. ”Jamen, jeg er musik-
lærer ved Holstebro Musikskole og underviser blandt andet en hel 

3. kl. i violin”. Glider der ofte et forbløffet og lettere chokeret udtryk over 
naboens ansigt. ”Hold da op - kan 
det lyde godt?”. ”Ja, det gør det 
faktisk, og så er det sjovt og 
enormt meningsfyldt, selvom det 
også til tider er hårdt arbejde så-
dan at undervise en helt alminde-
lig skoleklasse - jeg er jo egentlig 
uddannet fra konservatoriet til at undervise soloelever på musikskolen”. 
Denne samtale er tit opstået, og alt efter, om bordherren interesserer sig 
for musik, børn, læring og pædagogik eller ej, kører snakken videre eller 
stopper her. Men for os har emnet været interessant og en stor del af vores 
hverdag i hvert fald de sidste seks år.

Inspirationstur satte gang i holdundervisning i violin
I marts 2015 var vi på inspirationstur til Aarhus Musikskole og Katrinebjerg-
skolen, hvor violinlærer Mads Bo Falk og Dorothy Conaghan (Irland) under-
viste en 4. kl. Det blev startskuddet til violinklasserne i Holstebro. Der blev 
indgået aftale med Mejrup Skole øst for Holstebro om, at vi skulle undervi-
se deres 3.årgang fra efteråret 2015. Holstebro Musikskole købte et klasse-
sæt violiner. I august havde vi første time med de 28 elever, og i september 
havde vi besøg af Dorothy Conaghan, der underviste klassen. Det var i den 
grad ”learning by doing”, og der gik nogle sæsoner, før vi fandt den nuvæ-
rende form på undervisningen.

Det mest inspirerende var at se, at man kan give en hel klasse et 

I violinklasserne i Holstebro Musikskole deltager hele skoleklasser med alle 
typer af elever, også fagligt svage, socialt udfordrede og diagnosebørn. 
Lærere, pædagoger og forældre er overraskede over resultaterne.

Instrumentalundervisning 

for alle børn

AF MARGIT KLOSTER OG  
IBEN ØSTERGAARD

Margit Kloster, almen musiklærer 
og hørelærepædagog, uddannet 
fra Det Jyske Musikkonservatorium, 
ansat ved Holstebro Musikskole, 
2006, underviser bl.a. i violinklasser 
i grundskolens 3.årgang siden 
2015.Iben Østergaard, uddannet i 
violinpædagogik og ensemblele-
delse fra Det Jyske Musikkonserva-
torium i 2010, ansat ved Holstebro 
Musikskole i 2012.

”   Det var i den grad     
 ”learning by doing” 
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instrumentalt undervisningstilbud, som de 
ikke ellers ville få i almindelig obligatorisk 
musik. Eleverne stifter bekendtskab med et 
instrument, som de måske ikke engang 
kendte til på forhånd, og de bliver motive-
ret for at spille videre, når det obligatoriske 
forløb slutter. På den måde er det en rekrut-
teringsmulighed for musikskolen, men el-
lers også bare en stor oplevelse, vi bidrager 
med i elevernes skoleforløb. Samtidig gør 
det noget godt for det sociale og det disci-
plinære i klassen - noget skolen værdsætter. 
Selvtilliden hos den enkelte bliver boostet, 
de bliver stolte af at kunne noget ekstraor-
dinært. Sammenhængen i klassen bliver 
styrket, fordi det er et fælles 
projekt at blive så gode som 
muligt sammen. Fællesskabet 
kræver, at alle gør sit bedste, at 
alle melder sig ind - men det er 
også muligt for alle at være 
med i det omfang, de magter. 
Vi har haft ALLE typer af elever 
med, også fagligt svage, so-
cialt udfordrede og diagnosebørn. Rigtig 
mange børn, lærere, pædagoger og foræl-
dre er blevet overraskede over, hvor dygti-
ge klasserne blev til at spille i løbet af det 

halve års undervisning, hver klasse har fået. Og det er eks-
tra interessant, at vi gennem alle forløb har nået stort set 
det samme indhold og resultat - uanset, hvor ressour-
cestærk klassen er. Efter få sæsoner i Mejrup udbyggede vi 
nemlig tilbuddet, så det har kørt på fire meget forskellige 
skoler.

Violinklasser a la Holstebro Musikskole
Vi har en klasse i et halvt år, to gange 45 minutter om ugen. 
Vi har fundet ud af, at vi kommer længst med børnene, hvis 
vi ser dem oftere og så laver forløbet kortere. Vi foretrækker 
altid at få en af klassens lærere med, én som kender børne-

ne og som kan tage sig af de 
interne konflikter, og dermed 
kan vi koncentrere os om sel-
ve undervisningen. Violinerne 
bliver på skolen i perioden, så 
børnene får dem ikke med 
hjem. Der vil altid være nogle 
børn, som vil øve sig meget 
og nogen som slet ikke får 

pakket violinen ud, og vi vil derfor ende med for stor forskel 
på, hvad eleverne kan. Vi holder dem her på samme niveau, 
uden nogle der ”stikker af”. Undervisningsforløbet afsluttes 
med en koncert for skole og forældre, som altid bliver 

FAKTA

En violinklasse i Holstebro Musikskole er en hel skole-
klasse fra 3.årgang, dvs. 20-25 elever. Langt de fleste 
børn har ingen musikskolebaggrund, så for mange er 
det nyt bare at få et instrument i hænderne, eller høre 
et klassisk instrument ”live”. 

”  Det sociale er et 
stort aspekt for 

eleverne, og de lærer også af 
hinanden i undervisningen



meget imponerede over, hvor langt børnene er nået og 
hvor godt, det faktisk lyder!  

Hvis vi spørger børnene, er reaktionerne de samme. Stør-
stedelen af de elever vi har undervist, har haft en god ople-
velse sammen med os og giver os positive tilbagemeldin-
ger. De lyser af glæde og stolthed, når de spiller sammen 
og oplever et helt andet fællesskab, end de er vant til. Hvis 
undervisningen bærer præg af en grundlæggende positiv 
tilgang til børnene, tør de kaste sig ud i noget nyt og 
ukendt. Derfor er timerne fyldt med lege, sjove udfordrin-
ger og en masse ros! 

Få men vigtige regler
Selve undervisningen kører vi efter en meget fast form med 
det samme indhold hver gang. Der er få regler, som vi gør 
meget ud af at få eleverne til at følge: 
 Violin og bue pakkes ud og ligger ovenpå kassen 

 ”Hvis jeg ikke spiller, gør I heller ikke” 
 Når vi ikke spiller, er violinen under armen og buen på 

”krogen”
 Altid forsøg at spille med, også selvom du ikke var med 

sidste gang 

Vi forlanger naturligvis af børnene, at de passer på instru-
menterne, og for at give det en positiv vinkel, lover vi at 
give flødeboller, hvis ikke der sker nogen skade på 

violinerne. Der er selvfølgelig udfordringer i forhold til det 
tekniske ved violinspillet, men ud fra ”kopier-mig”-princip-
pet lærer børnene de grundlæggende ting. Vi forsøger at 
undgå at give for mange informationer men i stedet visuali-
sere det vi arbejder med, som fx

 Buehånden: Som at holde på en snebold. Man må ikke 
stramme om snebolden, så smelter den. 

 Violinen på skulderen, så den bliver en slags forlængelse 
af skulderen 

 Spillefødder: Som en ”pizza-slice”, eller “ti-minutter-i-to”
 Stryg på ”motorvejen” og ikke ud over gribebrættet
 Se stolt ud! Rank i ryggen og god holdning

 
De første mange lektioner bruger vi meget tid på efterspil. 
Vi spiller en rytme, som de kopierer. Herved lærer de at 
høre forskel på de fire strenge, og vi træner samtidig puls- 
og formfornemmelse.

Bueøvelser bruger vi også en del tid på for at træne deres 
finmotorik i arm og fingre. 

 Røre i den store gryde
 Vinduesvisker
 Elevator
 Flytte kop fra elev til elev med buerne

Alle øvelser foregår inde foran kroppen, da det jo også er 
der, det sker, når de spiller på violinen. 



”Tampen brænder” og “Hvem vil 
være millionær”
Vi holder os til repertoire, som udelukkende 
kan spilles på de løse strenge. De kan varie-
res på utallige måder i forhold til rækkefølge, 
strøg og tempo, så børnene oplever det ikke 
som kedeligt. Som en afveksling  i undervis-
ningen laver vi små lege og konkurrencer. 
Legen “tampen brænder” træner børnene i 
at spille svagt/kraftigt, mens vi som afslut-
ning afholder vores store “Hvem vil være 
millionær”-quiz, som kræver, at de ved alt 
om violinen. Vi bruger backingtracks eller 
klaverakkompagnement, så der hele tiden er 
god lyd i lokalet. Det virker ligesom et trans-
portbånd, som eleverne kan stå af og på, 
men uden at musikken stopper, når eleverne 
falder af. Det sikrer også, at man ikke på sam-
me måde føler en personlig fiasko, eller at 
man ødelægger noget for fællesskabet, hvis 
man ikke klarer opgaven. Og man bliver mo-
tiveret til at hoppe på igen for at følge de an-
dre. Desuden får de dygtige også lov til at 
blive udfordret, så alle når det bedst mulige 
resultat. En typisk time starter med, at violi-
nerne ligger klar og stemt på 
rækker på gulvet. Der er num-
mer på alle kasserne og elever-
ne har faste pladser, som er la-
vet i samarbejde med lærer fra 
skolen, som kender børnene 
og deres forskellige styrker/
svagheder og indbyrdes relationer. Det giver 
en tryg og rolig start på timen, når man ikke 
skal starte med at diskutere, hvor man skal 
stå. Rækkerne giver også fælles fokus - alle 
kigger naturligt i samme retning, nemlig op 
mod læreren. Eleverne kommer ind og pak-
ker ud. En elev fra hver række aktiveres evt. 
som hjælpelærer til at tjekke kammeraternes 
udpakning. Nu er vi klar til at spille. 

De grundlæggende elementer
Vi bestræber os på at komme rundt om: 
Sang, bevægelse, lytning, leg, puls, rytme, 
toner, teknik, klang, dynamik, tempo. Første 

nummer er altid det samme, men kan varieres i form og ind-
hold: Vi si’r go’ da’ - med sang, bevægelse, spille med på vio-
linerne, tempo, dynamik. Derefter gennemgås måske et nyt 
nummer. Vi præsenterer det og beder eleverne lytte efter 
toner (strenge), rytme, form, spilleteknik m.m. Klassen lærer 
nyt stof på gehør, evt med rytmer og tonenavne noteret på 
tavlen og håndtegn, som vi viser, mens vi spiller (g = fa, d = 
do, a = so og e = re). Kendt stof repeteres og udvides fx med 
fokus på puls, teknik, klang og dynamik. ”Koncert”: en af 
rækkerne spiller for resten af klassen på skift. Bagefter må 
publikum nævne elementer, de så, som ”koncertrækken” 
gjorde godt. Timen slutter med, at hver elev pakker sin egen 
violin sammen og violinkasserne stilles på skabet. Det tager 
max to minutter. Vi har helt klart set mange elever blive in-

spireret til at spille videre. 
Flere får endda en violin i 
julegave, men det er lidt 
synd, hvis de ikke får lov 
at fortsætte med under-
visning. Derfor giver vi 
dem et tilbud om at kom-

me på et fortsætterhold med max fem elever. Her skal foræl-
drene melde dem til og betale til musikskolen, og nu får de 
en violin med hjem. Undervisningen kan foregå på skolen 
umiddelbart efter skoletid, så opfølgning ligner så meget 
som muligt det, de kender fra violinklassen. De får også til-
budt at deltage i orkester enten på skolen eller musikskolen. 
Det sociale er et stort aspekt for eleverne, og de lærer også 
af hinanden i undervisningen. Samtidig motiverer de hinan-
den til at øve. Det økonomiske og logistiske derimod er et 
stort aspekt for forældrene. Derfor er der mange elever, vi al-
drig ville få at se som almindelige soloelever på musiksko-
len. Senere, når de ikke kan slippe violinen igen, vil det dog 
være naturligt, at de bliver soloelever, fordi det styrker den 
faglige udvikling.  
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”  Der er mange violin
klasseelever, som vi 

aldrig ville få at se i musikskolen

UNDERVISNINGSMATERIALE VI ANVENDER:

Magic Carpet for violin, Joanne Martin
Magic Carpet for viola
Fiddle time starters, Kathy og David Blackwell
Vamoosh, Thomas Gregory
Små låter for små stråker, Eva Belvelin
Razzamajazz, Sarah Watts
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Om DMpF
DMpF – fagforening for musikere og 
musikundervisere
DMpF - Dansk Musikpædagogisk Forening - 
blev grundlagt i 1898. 
Vi er fagforening og interesseorganisation 
for alle musikpædagoger, musikskolelærere, 
musikskoleledere, musikere, musikstuderen-
de og andre med interesse for det musikfag-
lige og musikpædagogiske område. 

DMpF’s vision – Musikskolen for alle 
Musikalsk dannelse og uddannelse starter i 
musikskolen. 
Derfor arbejder DMpF for, at alle børn og 
unge, uanset individuelle forudsætninger, 
får mulighed for at spille med i musikskolens 
kreative fællesskab.

Vi arbejder for:
• gode løn- og arbejdsvilkår på området
• trivsel og godt arbejdsmiljø, både fysisk og  

psykisk
• formidling af musikfagets kulturelle, æstetiske 

og kunstneriske potentialer  
• at varetage medlemmernes musikpolitiske  

interesser
• at kommuner og stat skal forpligtes på at gøre 

musikskoletilbud tilgængeligt for alle børn og 
unge, der har lyst til at lære at spille

• udvikling af og øget fokus på det musikpædago-
giske område på konservatorierne

For konservatoriestuderende er medlemskab  

gratis frem til 6 måneder efter studiets afslutning
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Grib engagementet

LEDER

 M 
ed regeringens finanslovsafta-
le på kulturområdet med Radi-
kale Venstre, SF, Enhedslisten 

og Alternativet blev der afsat 437 millio-
ner til et løft af kulturen i perioden 2021-
2024. 
I årene 2021 og 2022 er 40 millioner af 
disse midler dedikeret til kommunale 
modelforsøg, hvis formål det er at under-
støtte og udvikle langtidsholdbare mo-
deller, der giver flere børn og unge lyst til 
og mulighed for at deltage i kunstneriske 
aktiviteter. Erfaringerne fra modelforsø-
gene skal danne grundlag for at vurdere, 
hvordan lovgivning og andre tiltag bedst 
muligt fremmer dette. Midlerne søges for 
et år ad gangen, og kommunerne skal 
selv bidrage med yderligere mindst 25 
procent af det ansøgte beløb.

De to overordnede temaer for model-
forsøgene er udvikling af elevsammen-
sætning og samarbejde på tværs af kom-
munale institutioner, foreningslivet og 

undervisningssektoren. 
I alle forsøgene er en musik- og kul-
turskole obligatorisk samarbejds-
partner med mindst to andre aktø-

rer. I eksempler på samarbejde læg-
ges der vægt på deltagelse af både 

lokale aktører og relevante videregående uddannelsesin-
stitutioner.

Om puljeforsøgene, som det er intentionen, vil udvikle 
langtidsholdbare modeller, må tiden vise. Skal det lykkes, 
stiller det store krav til forberedelse, involvering og sam-
arbejde fra alle parter fra dag ét, særligt til dem, der i sid-
ste ende står for udførelsen sammen med børnene. Det 
kan alene på grund af den stramme tidsramme vise sig 
ganske vanskeligt.

DMpF finder, at der afgjort er et potentiale i at udvikle 
nye læringsrum og i til stadighed at arbejde med at fange 
flere børn og unges engagement. Vi er dog bekymrede 
for, dels om de mangeartede krav til at favne endog me-
get bredt og dels den midlertidige karakter, modelforsø-
gene har, vil fremme en mere diffus og oplevelsesoriente-
ret tilgang til kulturel deltagelse, føre til administrativt 
vokseværk og gøre det svært at prioritere fagligheden, 
eksempelvis i forhold til at mestre et instrument, at skabe 
musik sammen og at udvikle sit eget musikalske sprog.

DMpF finder det beklageligt, at endnu en finanslovs-
lovsaftale på kulturområdet i så høj grad er baseret på 
midlertidige puljer. Det, vi har brug for på musikskoleom-
rådet, er en revision af musikloven og bekendtgørelse om 
musikskoler, som forpligter den enkelte kommune til at 
nå ud til flere børn og unge, også dem fra de økonomisk 
svageste familier, uden at gå på kompromis med faglig-
heden. Hvis de kommunale modelforsøg skal give varig 
værdi og mening, skal de derfor følges op af en reform på 
området.  
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Onsdag den 21. april genåbnede musikskolerne for første gang i fem måneder. 
Det skabte mest glæde, men også frustration over de mange forskellige 
restriktioner og deraf følgende logistiske udfordringer. 

GENÅBNING, 
GLÆDE OG 
FRUSTRATION

 I  fem måneder fra december 2020 til april 2021 var alle 
musikskoler nedlukkede, og derfor var undervisningen i 
denne periode 100 procent digital. Lærere og elever le-

vede med netværksforbindelser, der enten var ok uden at 
være prangende, eller, når det var værst, ”laggede”, hakkede 
eller faldt helt ud. Alligevel hængte både musikskolelærerne 
og deres elever i uge efter uge under de svære vilkår, mens 
de drømte om dagen, musikskolerne igen åbnede, og man 
måtte mødes fysisk. Den 21. april oprandt dagen, og det 

vakte både glæde, men også frustration over de svære situ-
ationer, der opstod, især i forbindelse med skolesamarbej-
der. Undervisere i sang og kor sad også tilbage med en fø-
lelse af at være blevet efterladt på perronen og tvunget til 
at fortsætte den virtuelle undervisning, ligesom musiksko-
leelever fra 18 år og opad måtte vente på bedre tider. Her 
deler både lærere og elever fra hele landet deres tanker og 

oplevelser fra en meget anderledes undervis-
ningssæson på musik- og kulturskolerne. 
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Tilde og Christina går begge i 6. kl. De har 
spillet saxofon i snart 4 år i Vrå. Christina er i 
denne uge skiftet til tenorsax. Vi står og øver 
stemmer til et projekt med Nordkraft Big-
band og udvalgte musikskoleelever. ”From 
Russia with Love” (Count Basie / Jesper Riis) 
er på stativet. 

Lærer: Hvordan er det at komme tilbage 
til musikskolen og 
spille her? Nu gen-
startede vi jo orke-
ster onsdag, og i dag 
fredag har I jeres sa-
xtime.

”Det har været skønt at se mine elever igen, men da jeg udeluk-
kende underviser på forskellige folkeskoler, har der været en del 
ekstra restriktioner i forbindelse med opstarten, hvor jeg bl.a. 
har skullet skemalægge nye tider og opdele hold med elever fra 
forskellige stamklasser. Det mest udfordrende for mig har dog 
været, at jeg ikke må bruge sang, når jeg underviser. Det er kom-
met helt bag på mig, hvor meget jeg egentlig bruger sang, når 
jeg formidler musik til mine elever, både i min instrumentalun-
dervisning og med børneholdene - så jeg GLÆDER mig til der 
bliver løsnet mere op for den del i fremtiden. Uanset hvad, så ny-
der jeg at se eleverne igen og opleve deres glæde ved at være 
tilbage i undervisningen. Det kan ingen restriktioner tage fra os!”

Varde Musik 
og Billedskole
Af regionsreporter Thomas Andersen

Hjørring 
Musiske Skole
Af regionsreporter  
Henrik Boll

”  Det fysiske nærvær 
og relationen ”in 

real life” vinder flere oktaver 
over online relationen

Efter mange måneders nedlukning, var 
det godt at se sine guitarelever ”live” 
igen. Her er nogle af deres reaktioner fra 
den første uge med fysisk undervisning.

ROMEO:

Om nedlukningen: ”Irriterende!”
Om genåbningen: ”Godt, at vi kan være 
sammen igen!”

Høje-Taastrup 
Kommunale Musikskole
Af regionsreporter Dan Johnsen

GUSTAV: ”Jeg hader Corona!”
Om nedlukningen: ”Det har været me-
get underligt.”
Om genåbningen: ”Det er dejligt!”

NAGA:

Om nedlukningen: ”Jeg har arbejdet 
med nogle lydfiler.”
Om genåbningen: ”Der er lidt finger-
sætning, som skal rettes...!”

DAVID:

Om nedlukningen: ”Jeg kunne godt fin-
de ud af at øve, men det er svært uden 
den rigtige undervisning.”
Om genåbningen: ”Motivationen sti-
ger, når man ses!”

CEDRIK:

Om nedlukningen: ”Online er hårdt!”
Om genåbningen: ”Så kan det være, at 
vi kan holde en sommerkoncert!”

TOBIAS:

Om nedlukningen: ”Det har sådan set 
været fint nok…”
Om genåbningen: ”Godt, at komme i 
gang igen.”

VALDEMAR:

Om nedlukningen: ”Jeg arbejdede bare 
videre.”
Om genåbningen: ”Jeg arbejder videre 
med musikken!”



Christina: Det er så fint! Det er dejligt! Jeg synes virkelig, 
det er fedt. Det er så forvirrende derhjemme, for hvor er vi 

henne (i noden), og så 
siger du det, men så... 
hmmmm. Hvis man 
ikke forstår det, virker 
det så dumt, hvis man 
spørger igen. Lige 
pludselig kunne jeg 

ikke engang spille et G. Det var så dumt.
Lærer: Har det kun været skidt med skærmundervisning?
Tilde: Nej, for jeg har ikke behøvet at cykle herop hver 

dag (Tilde cykler 6 km ad små biveje med saxofon på ryg-
gen og tasker bag på cyklen). 

Christina: Jeg synes, det var fedt nok, at vi spillede. Det 

er meget bedre, end at vi overhovedet ikke spillede. Det var 
jeg glad for! Men man kunne godt glemme, hvornår timen 
begyndte, og så skulle man rundt og finde iPad’en og det 
hele. Det var lidt forvirrende”. 

Lærer: Jeg har været imponeret over, hvor meget I har 
kunnet holde koncentrationen gennem fire måneder, men 
det er måske alligevel nemt, når man bare har en skærm?

Tilde: Jeg er jo vant til det. Jeg sidder jo foran en skærm 
hele tiden ...Jeg spiller rigtig meget computer...

Christina: ...og jeg sidder med min telefon hele tiden...
Lærer: Nå, men vi har lidt mere tid. Skal vi ikke spille no-

get mere?
Christina: Jo, vi skal spille den der, der lyder rigtig godt...

I Kulturskolen Vesthimmer-
land åbnede vi onsdag d. 
21. april, og det var for-
ventningsfulde og glade 
elever, som kom ind af dø-
ren. Selvom genåbningen 
blev fejret med flag og flø-
deboller og glædeligt gen-
syn, valgte jeg at undervise med mundbind, da 
skolen, jeg skulle undervise på, havde elever 
hjemme i isolation. Det betød også, at jeg måt-
te undervise online i løbet af dagen. Det, jeg 
har savnet mest i løbet af nedlukningen, har 
været at spille sammen med mine elever, derfor 
fik den én på alle tangenter med sammenspil, 
improvisation, gehør og leg. Det sværeste på 
denne dag var IKKE at give eleverne en kæmpe 
krammer, og det var meget tydeligt efter man-
ge måneders online undervisning, at det fysiske 
nærvær og relationen ”in real life” vinder flere 
oktaver over online relationen.

Som en musikskolelærer, der mest arbejder eksternt på div. fol-
keskoler, har genåbningen for mig mildest talt været kaotisk. 
Jeg havde ellers glædet mig rigtig meget til genåbningen, men 
glæden blev desværre hurtigt til frustration. Vi kører ikke læn-
gere på skinnerne mens de bliver lagt, vi kører på den bare 
jord. Den første uge af genåbningen var hæsblæsende og blev 
et logistisk helvede. Det var selv-
følgelig rigtig skønt at møde de 
elever, der nu igen måtte få fy-
sisk undervisning, men midt i 
genåbningen blev min ene mu-
sikskole ramt af sognenedluk-
ning og punktvis skolenedluk-
ning. Elevhold blev derfor split-
tet op, så forskellige klasser ikke 
blev blandet sammen og al sang var naturligvis også 100 pro-
cent bandlyst. Det betød, at jeg fik et helt nyt skema hver uge. 
Samtidig var det ekstra frustrerende, at man ikke kunne gøre 
noget ved situationen. Alt var ude af mine og mine lederes 
hænder.  

”  Vi kører ikke 
længere på 

skinnerne mens de 
bliver lagt, vi kører 
på den bare jord 

En logistisk 
udfordring
Af regionsreporter Marie Hansen

Kultur skolen 
Vesthimmerland
Af klaverlærer Gitte Chren

”  Det er så fint!  
Det er dejligt! Jeg 

synes virkelig, det er fedt
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Annonce Danske OrkesterdirigenterIT-FIX
VIRTUELT SAMMENSPIL

AF JACOB MAUNSBACH

tidligere musikskoleelev,  
21 år

I forbindelse med at jeg skulle til MGK-opta-
gelsesprøve, manglede jeg en kilde til at øve 
prima vista. Udfordringen var for mig - som 
den nok er for mange - at finde materiale, der 
var niveaumæssigt passende, men med en vis 
progression i udfordringerne.

Valget faldt på appen Sight Reading Factory.
Appen generer automatisk fx. 8 takters ind-

hold på baggrund af et selvvalgt niveau og 
instrument.

Min oplevelse af det generede indhold var 
rigtig god; det generede materiale virkede 
overbevisende og aldrig afkoblet fra “rigtig” 
musik, algoritmen virker!

Challenge/Free Play: Man kan vælge enten 
at læse uden tidspres (Free Play) eller med 

tidspres (Challenge/I et tempo efter eget 
valg):

I Challenge vælger man forberedelseslæng-
den. Når tiden er gået, tæller appen dig ind og 
cursoren bevæger sig igennem noderne i det 
valgte tempo. Den funktion jeg havde rigtig 
meget nytte af, da jeg blev tvunget til rent fak-
tisk at fortsætte med at læse, på trods af fejl.

Afspil noder: appen kan afspille de noder, 
den selv netop har genereret, så man kan tjek-
ke sig selv.

Der er mulighed for at prøve de første 20 
øvelser gratis, og der gives særlige rabatter for 
elever og lærere, ellers koster et års abonne-
ment 35 dollars.

Fås til Browser og iOS.  

Læs artiklen inkl.

 Links her: 

https://bit.ly/3hW9qfC

Sight Reading Factory

Annonce Danske Orkesterdirigenter
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 M 
usikskolers drift er også afhængige 
af betalende elever eller ”brugere”, 
som det hedder i markedsførings-

sprog. Trods dette er det de færreste musiksko-
ler, der har en nedskrevet, langsigtet strategi 
for markedsføring og PR. En drejebog som 
indeholder valg af nøgleressourcer, 
værditilbud, kanaler, segmentering, 
netværkspartnere, udarbejdelse af ka-
nalindhold mv. og indbefatter strategisk 
anvendelse af digitale platforme. Strategi-
er som Business Model Canvas, Blue Ocean 
Strategi, SWOT, The Long Tail mf. sikrer, at 
alle delelementer i strategien tænkes ind og 
tilpasses situationen og den givne organisa-
tions forudsætninger. Lige nu opleves der 

Digitale medier er kommet for at blive og har stor betydning for marketing. 
Det gælder blandt andet fastholdelse af eksisterende kunder, og når nye 
brugere skal finde den rette udbyder. Hemmeligheden ligger i strategivalg og 
det rette mediemix, fortæller medieeksperter.

Digital mediestrategi kan 
påvirke musikskolers 
elevrekruttering positivt

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN

medieredaktør

”  Digitale medier er 
meget stærke til at fange 

personer, som allerede er inter
esserede i produktet

14  |  MUSIKSKOLEN
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samtidig et gryende kulturpolitisk øn-
ske om, at musik- og kulturskolerne 
skal nå bredere ud. Dette kalder ligele-
des på langsigtede strategier, som 
bringer musikskoler i kontakt med fle-
re børn og unge. Det handler fx om at 
synliggøre musikskolerne bredt i be-
folkningen og om at invitere de nye 
elever og forældre indenfor i en måske 
for dem ukendt musikskoleverden, 
hvilket helt naturligt også indbefatter 
digitale markedsførings- og PR-tiltag. 
En lokal brugerundersøgelse af musik-
skoleelevers adfærd viste at over 50 
procent af brugerne er børn af tidlige-
re musikskolebrugere eller har fået 
musikskolen anbefalet af venner og 
bekendte, som er musikskolebrugere. 
Kun syv procent har i denne undersø-
gelse uden at kende skolen på for-
hånd fundet tilbuddet via skolens 
hjemmeside. Der synes således at 
være et potentiale på det digitale felt. 
Medieeksperter, som MUSIKSKOLEN 
har kontaktet, fastslår, at den rette 
markedsføringsstrategi vil kunne ska-
be en udvikling, som bringer musik-
skolerne et skridt frem mod visionen 
om at være for alle børn og unge i hele 
målgruppen fra 0 til 24 år. Trods mu-
sikskolernes åbenlyse afhængighed af 
udbud og efterspørgsel er det overra-
skende, at hverken anvendt markeds-
føringsstrategi eller eventuelle opnåe-
de effekter af afviklede indsatser ind-
går i rapporter, som undersøger og 
beskriver de danske musikskoler. Det 
til trods for at kulturministeriet har en 
musikskolekonsulent ansat, og DPU-
forskere i årtier har haft området un-
der lup. Musikskolerapporterne udar-
bejdedes senest af DPU i 2020 og før 
det af Kulturministeriet i 2017. Trods 
den manglende interesse for emnet 

hos disse statslige 
institutioner er 
netop feltet mar-
kedsføring og her-
under elevrekrut-
tering en af de helt store udfordringer 
og ledelsesopgaver på musikskoleom-
rådet i 2020’erne. Coronalukningen 
har ageret fremkaldervæske og tyde-
liggjort problemet yderligere. Musik-
skolerne har siden deres etablering 
som kommunale institutioner udviklet 
sig markant. Det er sket på basis af 
musikfaglige kompetencer og drevet 
af en stor kreativ opfindsomhed og en 
kærlighed til både musikken og pæda-
gogikken. Der er naturligvis som på 
alle andre institutioner områder med 
plads til at gøre fremskridt. Det hand-
ler fx om musik- og kulturskolernes 
evne til at nå ud til og involvere flere 
børn og unge i musikudøvelse gen-
nem det at lære sig at spille på et in-
strument eller at synge. Selv om mu-
sikskolernes ydelser er unikke i kraft af 
fagets håndværks- og dannelsesmæs-
sige egenskaber, den høje fagkvalitet 
med uddannet personale og den bre-
de fagpalette, er elevtilstrømningen 
på landsplan ikke prangende jf. DPU’s 
rapport 2020 og Danmarks Statistiks 
opgørelser. Disse opgørelser giver dog 
ikke nødvendigvis et retvisende bille-
de, men man må medgive, at dæk-
ningsgraden i flere kommuner er 
uhensigtsmæssig lav. Samtidig er kon-
kurrencen øget med globale og natio-
nale digitale musikundervisningstje-
nester, som arbejder professionelt 
med marketingindsatser. Undervis-
ningsprodukterne her matcher dog 
ikke den diversitet i stilarter, instru-
menter og fællesfag, som musikskoler-
ne tilbyder. Der synes således at være 

et potentiale for, at 
endnu flere børn og 
unge kan få glæde af 
musikskoletilbuddet, 
og at musikskolerne 

kan udnytte de digitale markedsfø-
ringsmuligheder bedre end det er til-
fældet i dag. Men hvordan opnås den 
nødvendige øgede opmærksomhed 
omkring musikfaget og musikskoletil-
buddene? Og hvordan etableres den 
nødvendige synlighed, som er helt es-
sentiel for at opnå kontakt til alle børn 
og unge? Børn og unge som måske 

”  Det handler 
om at finde 

årsagen til, at de unge 
vælger musikskolerne 

BLÅ BOG

David Juul Ledstrup
Arbejder freelance som strateg 
og social mediespecialist. Har en 
erhvervsbaggrund i det digitale, 
sociale, kreative og betalte me-
dielandskab. Medforfatter på 
bogen: Marketingmodeller.

Kim Skjoldborg 
Er ekstern lektor ved institut for 
Marketing og Management 
samt Entreprenørskab og Relati-
onsledelse ved SDU. 
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slet ikke er klar over, at musikskolen 
findes lige rundt om hjørnet, og at 
musikudøvelse er givende på mange 
forskellige planer og faktisk er noget 
for dem. I denne artikel i MUSIKSKO-
LEN’s række af artikler om markedsfø-
ring og synliggørelse af musikskoler vil 

fagbladet sammen med strategikon-
sulent David Juul Ledstrup og lektor i 
marketing ved SDU Kim Skjoldborg se 
nærmere på musikskolernes digitale 
muligheder.

Er det overhovedet vigtigt, at digitale 
medier indgår i musikskolers arbejde 
med at synliggøre deres tilbud?
David Juul Ledstrup: Ja - det handler 
om at være aktive på de platforme, 
som de potentielle nye brugere eller 
segmenter er aktive på. Det handler 
om at tilbyde dem musikskoleydelsen 
på måder, som passer til deres off- og 
online-adfærd. Jeg er stor fortaler for, 
at man arbejder på at skabe en sam-
menhæng mellem den digitale og den 
fysiske tilstedeværelse. Hvis man for-
mår at skabe tilgængelighed og tilby-
der både nye og eksisterende seg-
menter muligheden for at bruge pro-
dukterne på en ny, anderledes men 
stadig sammenhængende måde, så 
skabes der et behov for at promovere 
og synligøre tilbuddet digitalt. 

Kim Skjoldborg: Jeg mener ikke, at 
man kan undgå at have digitale medi-
er med i indsatsen. Alle forventer, at 
der er en Instagramprofil og en 

hjemmeside, hvor man kan finde yder-
ligere informationer. Hvor meget mål-
gruppen er interesseret i vision og 
mission, kan jeg være usikker på. De er 
nok mere interesserede i et sjovt sted, 
hvor de kan lære at spille, men her 
gætter jeg mest. Dit spørgsmål er dog 

ikke helt så enkelt at be-
svare, da det afhænger 
meget af, hvad kommuni-
kationsopgaven er, og 
hvem målgrupperne er. 
Digitale medier er fx me-
get stærke til at fange per-
soner, som allerede er in-
teresserede i produktet, 

og som søger ny information. De skal 
sådan set bare finde den bedste udby-
der, og der er digitale og sociale medi-
er ret gode. 

Hvis man skal kvalificere drøftelser og 
beslutninger omkring valg af mediestra-
tegi på musikskoler, hvilke spørgsmål er 
da vigtige at stille sig? 
David Juul Ledstrup: Først og frem-
mest er spørgsmålet: Har vi analyseret, 
hvad vi kan forvente at få ud at være 
aktive på sociale medier med forskelli-
ge niveauer af engagement, og er vi 
villige til at investere, det som kræves 
for at få succes med 
indsatsen? Dernæst er 
der en række operatio-
nelle spørgsmål, der 
trænger sig på: Hvor-
dan skaber vi en sam-
menhængende og re-
alistisk strategi? Hvad 
vil vi gerne opnå, hvil-
ke målgrupper skal vi fx have fat i, hvil-
ke kanaler skal vi være aktive på, og 
hvordan skal vi kommunikere og her-
under producere indhold?  

Kim Skjoldborg: Rent analytisk ville 
jeg overveje at supplere en kvantitativ 

analyse med nogle kvalitative analy-
ser, hvor du har mulighed for at dykke 
længere ned i de unges motiver for at 
spille musik. Et spørgeskema er fint til 
at beskrive, hvordan det forholder sig, 
men vi er ikke altid så ærlige, når vi 
svarer. Det er derfor ikke i et spørge-
skema, man kan få unge mennesker til 
at krydse af ved, at grunden til, at de 
vil spille musik, fx er, at de vil blive be-
rømte eller vælte sig i interessante 
personer af det modsatte køn - sat på 
spidsen. Jeg tror, der er mange drøm-
me derude, som i varierende grad dri-
ver dem. Der må jo være en grund til, 
at så mange uden skyggen af evner og 

kompetencer stiller op i fx X-factor. Set 
i det lys burde musikskolerne have 
langt flere kunder i butikken. Derfor 
tror jeg, at man skal undersøge moti-
verne bag, at unge ønsker at spille 
musik. Hvad er det, der driver dem 

INSPIRATION

I bogen Marketingmodeller fra 
2017 stiller ekstern lektor ved 
SDU Kim Skjoldborg skarpt på 
samspillet mellem de digitale 
platforme i kapitlet Digitalt Mar-
ketingmix. David Juul Ledstrup 
sætter fokus på platformstyper 
og digitale strategier i kapitler-
ne Social Media-Landskabet og 
Social Media-Strategi. 

”  Det er veldokumenteret, at chan
cen for at fastholde og sælge til 

eksisterende kunder versus nye kunder 
på sociale medier er 60-70% mod 5-20% 

”  Nogle medier kan bruges til 
at få idéen. Opdage musik

skolen, fx radio, og andre medier til at 
afslutte handlen, fx digitale medier
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derhen? Er det lysten til at blive gode til at spille et instru-
ment? Er det tanken om en professionel karriere? Det 
handler om at finde årsagen til, at de unge vælger musik-
skolerne. 

På hvilke måder kan sociale digitale medier være med til at 
øge fastholdelsen af musikskoleelever? 
David Juul Ledstrup: Sociale medier er først og fremmest 
skabt til at facilitere samtale og skabe relationer mellem 
mennesker samt mennesker og organisationer eller virk-
somheder. Det kaldes relationsbaseret markedsføring eller 
Community Marketing. Det betyder, at 
sociale medier i samspil med de fysiske 
rammer har potentialet til at fastholde 
eksisterende brugere gennem dialog og 
vidensdeling. Det er veldokumenteret, at 
chancen for at fastholde og sælge til ek-
sisterende kunder versus nye på sociale 
medier er 60-70 procent mod 5-20 pro-
cent. Derudover koster det op til fem 
gange så meget i promovering og brug 
af interne ressourcer at skaffe nye kunder 
versus at fastholde de eksisterende. Jeg 
ligger desværre ikke inde med data fra lignende institutio-
ner, men kan fortælle, at jeg i mange år har siddet med på 
sidelinjen hos landets biblioteker, som har stor succes i 
øjeblikket både med at fastholde og tilbyde eksisterende 
brugere merværdi på sociale platforme og at invitere helt 
nye brugere indenfor.      

Hvad er jeres bud på et en velfungerende mediestrategi til 
musikskoler? 
David Juul Ledstrup: Uden at have kigget helt ned i mo-
torrummet bør sociale medier kunne spille en stor rolle. 
Jeg vil vurdere, at der bør kunne skabes en let forståelig 
marketingstrategi eller drejebog, som alle med ’hands-on’-
ansvar kan benytte på tværs af organisationen. Hvis der er 
et annonceringsbudget til rådighed, ville jeg overveje, om 
ikke det skulle lægges til håndtering eksternt.

Kim Skjoldborg: Medierne bliver brugt til forskellige for-
mål. Nogle medier kan bruges til at få idéen - opdage mu-
sikskolen, fx radio, og andre medier til at afslutte handlen, 
fx digitale medier. Bare fra hoften tror jeg, at radio umid-
delbart ville være det bedste medie til at ramme en yngre 
målgruppe, evt. kombineret med digitale medier. Proble-
met med digitale medier er, at lyden er slået fra på langt 

de fleste enheder, og det, I sælger, er lyd. 
Måske skulle alle musikskoler gå sam-
men om en landsdækkende kampagne, 
da det er langt billigere, end hvis man ar-
bejder strategisk hver for sig.

Hvordan kunne en kampagne se ud?
Kim Skjoldborg: Jeg ville umiddelbart 
overveje at lave radiokampagner, hvor 
unge fortæller om, hvad musik giver 
dem. Radio har i øvrigt også en evne til 

at påvirke søgningen på 
internettet positivt. 

Er det vigtigt, at alle musik-
skolens digitale kanaler 
som hjemmeside, Youtube, 
FaceBook, Instagram osv. 
spiller sammen? 
David Juul Ledstrup: Ja, 
det har i sidste end noget 
at gøre med 
det brand, man som mu-

sikskole ønsker at have. Jo større sam-
menhængskraft og genkendelighed der 
er mellem kanalerne, jo større chance er 
der for at blive opfattet på en bestemt 
måde hos brugerne. Op til 80 procent af 
succesen med ens markedsføring kan 
koges ned til brugerens opfattelse af 
brandet. 

Er der andet, som er vigtigt i drøftelser om-
kring digital marketingstrategi?
David Juul Ledstrup: Selvom der ikke er 
mange ressourcer til rådighed, bør mu-
sikskolerne være opmærksomme på or-
ganiseringen. Hvem har ansvaret for 
hvad? Der kan sagtens uddelegeres og 
købes ind på div. opgaver og ydelser, 
men der bør være én person internt, der 
har det vigtige koordineringsansvar, og 
som har mandat fra ledelsen. 

”  Op til 80  
procent af 

succesen med ens 
markedsføring kan 
koges ned til bruge
rens opfattelse af 
brandet 
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Læs artiklen inkl. links her:   
https://bit.ly/3wC1EeU
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 E 
nhver fugl synger med sit næb, lyder 
det gamle ordsprog. Det passer fak-
tisk meget godt med den måde, 

som FIGURA Ensemble arbejder på, når de 
skaber musik med børn. ”Det er en legende 
og skabende tilgang i forhold til at arbejde 
med musik. Børnene skal som små kompo-
nister lave deres egen musik. Små kompo-
nister er det, som vi allesammen er. Vi er alle 
skabende. Vi har alle musik inden i os”. Så-
dan siger komponist Peter Bruun, som er en 
del af det musikalske kunstnerteam FIGURA 
Ensemble, som også tæller Anna Klett, klari-
nettist og Frans Hansen, slagtøjsspiller. De 
har i løbet af efteråret 2020 været en del af 
børnekulturprojektet KulturKaptajner i Sorø 
Kommune, der består af samarbejder mel-
lem kunstnere, kulturinstitutioner og dagin-
stitutioner. KulturKaptajner handler om at 

præsentere kunst og kul-
tur for førskolebørn i Sorø 
Kommunes daginstitutio-
ner. Børnene skal besøge 
en kulturinstitution og ef-
terfølgende selv eksperi-
mentere med at give de-

res oplevelser kunstnerisk udtryk, når de får 
besøg af kunstnere i egen institution. Sam-
tidig bidrager projektet til et 

kompetenceløft af både pædagoger og kul-
turinstitutioner, som i samarbejde med 
kunstnerne har undersøgt, hvad kunsten 
kan. Og hvad de kan bruge hinanden til. Til 
fordel for alle parter. 

Alle børn kan skabe musik
Det er FIGURA’s holdning, at børn med de-
res egen fantasi, kreativitet og musikalitet 
kan skabe musik, også uden at have særlige 
musikfaglige forudsætninger. Peter Bruun 
fortæller, at musikken for alt i verden ikke 
må blive noget fjernt og farligt. Børnene 
skal bare kaste sig ud i det og erfare, hvor 
sjovt det er at spille, tromme, rasle og syn-
ge. Samtidig strukturerer FIGURA legen ved 
at lave tegninger, visuelle lydpartiturer, der 
gør børnene i stand til at huske de små mu-
sikstykker, de frembringer med simple mid-
ler og instrumenter. Det er ikke for at lave 
stramme tøjler. Snarere en måde at udvikle 
og kvalificere musikken, både som pæda-
gogisk værktøj, men også som en måde at 
udbrede musikkens magi. ”Vi opfordrer bør-
nene til at huske det, vi gør. Vi bruger en 
meget enkel form for musikalsk notation. 
Ikke noder, men hvor vi tegner et tog på et 
stor stykke papir og derefter skriver, at det 
er lyden af toget. Når børnene fx ser billedet 

”

I Sorø kommune sætter projektet KulturKaptajner fokus på,  
at børn skal opleve kunst og kultur og selv eksperimentere med 
at give deres oplevelser kunstnerisk udtryk.

Med musikken som 

legekammeret

AF MARIA HOLST  
ANDERSEN

projektmedarbejder  
i KulturKaptajner

”  Det musikalske 
gehør er også 

et socialt gehør
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af toget, kan de huske, hvilken lyd, 
de har skabt til toget og hvor lang 
tid, lyden skal vare. Det ender med, 
at vi i fællesskab får lavet nogle små 
musikstykker, som starter i den mu-
sikalske leg, hvor man sætter lyd på 
idéer, indfald, indtryk og følelser”, 
forklarer Peter Bruun. ”Vi håber og 
tror, at børnene opdager noget af 
deres egen musikalitet. At musik 
ikke bare er noget, som nogle andre 
laver og som kommer ud af højtale-
re. At børnene opdager og får en 
oplevelse af, at de selv kan lave mu-
sik. Det kan måske være første 
skridt i en musikalsk dannelsespro-
ces, tænker jeg. Samtidig kan der 
også opstå et meget stærkt samvær 
omkring, at det er os, der laver det 
sammen, og vi lytter til hinandens 

idéer. Det er noget, der ligger i mu-
sikalitet. Det musikalske gehør er 
også et socialt gehør. Et gehør for 
hinanden”, uddyber Peter Bruun. Vi-
beke Ravn, pædagog i Magdalene 
Haven, der er én ud af tre daginsti-
tutioner, 
som i pro-
jektet har 
samarbej-
det med FI-
GURA En-
semble, op-
lever også, 
at børnene er blevet inddraget på 
en måde, der har udvidet deres op-
levelse med musikken. ”Jeg har op-
levet, at det har givet børnene et 
fællesskab. De har skullet være me-
get opmærksomme på hinanden, 
og de har kunnet deltage uden, at 
det har krævet specielle kompeten-
cer. De har fundet ud af, at de fak-
tisk kan lave gode lyde og rytmer 
uden at kunne spille på et instru-
ment. Det her med, at de laver en 
lyd, og så bliver det til et fælles hele 
til den historie, som vi har arbejdet 
med”, siger Vibeke Ravn.

Kunst, musik og Lille Frø 
Børn og pædagoger har sammen med FI-
GURA arbejdet med at skabe et lydligt uni-
vers til historien om Lille Frø af forfatter Ja-
kob Martin Strid. Børnebogen er præsente-
ret af Sorø Bibliotek, der i partnerskab med 

FIGURA Ensemble og 
tre daginstitutioner 
har samarbejdet om at 
skabe et tværfagligt 
formidlingsforløb i 
musik og litteratur. Pæ-
dagog Vibeke Ravn 
fortæller, hvordan hun 

har oplevet, at børnene har taget musikken 
til sig på en ny måde som resultat af FIGU-
RA’s legende og fantasifulde tilgang. ”Bør-
nene har bagefter selv lavet lyd til andre hi-
storier. Der var en dag, hvor jeg kom ind og 
så, at de havde stillet tre trommer op i tre 
forskellige størrelser. De spiller og fortæller. 
Det er historien om De Tre Bukke Bruse, de 
er ved at lave. Altså, det kom helt fra dem 
selv”, fortæller hun. Reaktionerne fra de del-
tagende børn har da også været af den po-
sitive slags. På spørgsmålet om, hvad de har 
lært i projektet, svarer en gruppe børn en-
stemmigt, at de nu kan spille musik. En pige 
uddyber, hvordan hun almindeligvis bliver 

Med musikken som 

legekammeret

”  Jeg bliver altid nervøs,  
 hvis jeg skal synge 

eller spille for nogen, men her 
gjorde jeg det bare
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nervøs, når hun skal synge for andre, men koncerten, som 
projektet endte ud i, synes hun bare var sjov. ”Jeg bliver al-
tid nervøs, hvis jeg skal synge eller spille for nogen. Men 
her blev jeg ikke så bange. Jeg gjorde det bare. Det var un-
derligt”, fortæller den 5-årige pige.

Musikskole vil række ud til flere børn og forældre
En af Musik- og Kulturskolernes mange nye opgaver, er i 
langt højere grad at deltage aktivt i det lokale musik- og 
kulturliv. Ud over musikskoleundervisning handler det også 
om, at blive en aktiv kulturformidler i de lokale skoler, insti-
tutioner og kulturhuse. Det er en opgave, der allerede man-
ge steder løftes med succes, og som peger i en ny spæn-
dende retning for de danske musik- og kulturskoler. Derfor 
er det arbejde, som FIGURA Ensemble har lavet i Sorø Kom-
munes daginstitutioner under projekt KulturKaptajner også 
en del af Sorø Musiske Skoles ambition om at udvide sit vir-
ke til at være mere og andet end musikundervisning i 
gængs forstand. Projektet KulturKaptajner rækker udover 
de daglige aktiviteter på musikskolen mod et generelt løft 
af de kultur- og kunsttilbud, som børn i Sorø 
Kommune får.  Det fortæller Peter Mensink, le-
der af Sorø Musiske Skole og projektleder i 
KulturKaptajner. Sorø Musiske Skole har som 
deltagende kulturinstitution i projektet som 
mål at bringe musikken ud i daginstitutioner-
ne. ”Hvis musik- og kulturskoler i Danmark 
skal blive ved med at bevare en legitimitet og 
have nogle kommunale politikere, som bliver 
ved med at give penge til os, så tror jeg, at vi er nødt til at 
række længere ud, end vi har været vant til. Det er en 

opgave, vi allerede er godt i gang med at løfte, og som kun 
kan gøre vores virke endnu mere relevant i lokalsamfundet. 
Forhåbentlig kan det også være med til at løfte endnu flere 

børn ind i et egent-
ligt musik-og kultur-
skoleliv. Mange af de 
børn, som vi får ind i 
vores skoler er jo 
børn af de bedre stil-
lede familier, her kan 
projekter som Kultur-
Kaptajner være med 

til at gøre os synlige for en langt bredere del af befolknin-
gen. Hvis vi samtidig kunne få sat prisen ned for deltagelse 
i Musik- og Kulturskoleundervisning, ville meget være nået. 
Set i det lys, så tror jeg, at det er ret vigtigt, at vi øver os i at 
se den lange række af kompetencer, vi har, og som vi må-
ske ikke helt har fået sat i spil endnu. Måske handler det 
ikke kun om at få nogle børn ind i Musik- og Kulturskolen, 
men i lige så høj grad om at komme ud og møde alle muli-
ge børn. Børn, som ikke nødvendigvis bliver en del af mu-
sikskolen som sådan, men som alligevel kan få glæde af 
det, den kan”, siger Peter Mensink. ”Vi ved, at mange børn 
aldrig kommer ind i musik- og kulturskolen. Set i det lys er 
der et potentiale i projekter som KulturKaptajner, som net-
op kommer ud og møder mange forskellige børn. Her mø-
der musikskolen børn og forældre, som måske ikke ville 
have opdaget musikken, og det gør både musikken og mu-
sik- og kulturskolen synlig for flere”, siger han. 

FAKTA

KulturKaptajner har opnået støtte fra Slots- og Kultur-
styrelsens pulje ”En tidlig kulturstart”. Projektet løber 
frem til august 2021.
KulturKaptajner involverer fire kulturinstitutioner, tret-
ten daginstitutioner i Sorø Kommune og syv kunstne-
re, der samarbejder i fire forskellige partnerskabsgrup-
per. Deltagende kulturinstitutioner er Sorø Musiske 
Skole, Sorø Bibliotek, Sorø Kunstmuseum og Sorø Mu-
seum – en del af Museum Vestsjælland samt Skoletje-
nesten. 
KulturKaptajner involverer også et samarbejde med 
Professionshøjskolen Absalon.

”  Hvis vi samtidig kunne få  
 sat prisen ned for deltagelse 

i Musik og Kulturskoleundervisn
ing, ville meget være nået
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Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg i  
sommerferien?

Hvis du allerede er syg, når ferien starter, og din 
arbejdsgiver har modtaget din sygemelding ved 

feriens start, suspenderes ferien, indtil du er rask igen. 
Ferien starter på den første dag, hvor du ellers skulle 
have arbejdet (dvs. den første hverdag i ferien) og du skal 
sygemelde dig efter de sædvanlige regler på skolen.  
Hvis du først bliver syg undervejs i ferien, skal du sygemel-

Hvornår skal opgaveoversigtsamtalen 
(OOS) foregå?

Da lederen skal udlevere din opgaveover-
sigt inden d. 1/8, skal den forberedende 

samtale i sagens natur foregå i så god tid inden 
sommerferien, at din leder kan nå at gøre opga-
veoversigten færdig i tide. Fra sommeren 2022 
skal du have opgaveoversigten udleveret senest 4 
uger inden normperiodens start, så dér må I være 
endnu tidligere ude. 

Hvem bestemmer, om jeg skal afspadsere min 
ulempegodtgørelse (tillæg for arbejde mellem 

kl. 17 og 06, i weekends, på helligdage mv.) eller have 
den udbetalt? 

Som udgangspunkt udbetales ulempegodtgø-
relsen. Hvis du og din leder er enige om det, kan 

den i stedet afspadseres. Du kan altså ikke vælge afspad-
sering uden din leders godkendelse, og lederen ikke 
uden din. Inden I beslutter jer for afspadsering, anbefaler 
DMpF, at I aftaler vilkårene for afspadseringen.

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

Find rubrikken her: 
https://bit.ly/3g6ZZrl 

de dig hurtigst muligt overfor arbejdsgiveren og (om nødven-
digt for egen regning) hurtigst muligt skaffe lægelig doku-
mentation for sygemeldingen. De første 5 sygedage tæller sta-
dig som feriedage, derefter har du ret til at få ferien suspende-
ret i den resterende sygeperiode. Der er kun 5 dages karens pr. 
ferieår, så selvom den enkelte sygdom varer mindre end 5 
dage, er det alligevel en god idé at sygemelde dig. 
Du skal under alle omstændigheder huske at raskmelde dig, 
når du er det – også når det sker i den planlagte ferie. Den fe-
rie, som suspenderes pga. sygdom, kan afholdes senere. 
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 I  årevis har man i DMpF, på musikskoler-
ne og i Kulturministeriet diskuteret, 
hvorvidt musikskolestatistikken udar-

bejdet først af Slots- og Kulturstyrelsen og 
siden Danmarks Statistik var retvisende el-
ler ej. Noget tyder på, at der nu er enighed 
om det sidste. En arbejdsgruppe under Kul-
turministeriet, Danmarks Statistik (herefter 
DS) og DMK har netop fremlagt en, ifølge 
gruppen, mere retvisende statistikmodel 
for området. Ved et webinar april 2021 præ-
senterede arbejdsgruppens tovholder Palle 
Friborg Kjeldgaard, chefkonsulent ved 
Slots- og Kulturstyrelsen 
(SLKS) Peter Bohnstedt 
Anan Hansen, Henrik Hu-
usom specialkonsulent 
ved DS m.fl. den nye mo-
del. ”Vi har i en årrække 
haft et ønske om at rette 
en mangelfuld og til tider fejlbehæftet stati-
stik”, forklarede Bohnstedt, ansvarshavende 
for kulturstatistik i Kulturministeriet. ”Pro-
blemerne med den gamle statistikmodel 
har blandt andet været, at man ikke kunne 
optælle alle børn og unge, som deltog i 

musik- og kulturskoleaktiviteter”, supplere-
de Kjeldgaard, som til dagligt er leder på Vi-
borg Kulturskole. Statistikken har længe 
været præget af fejlindberetning og mang-
lende efterbehandling af data. ”Den nye 
model tager barnets perspektiv”, fortalte 
han, og der optælles således alle de timer, 
børn og unge møder områdets faglærere 
uanset aktivitet eller geografisk placering. 

Mangelfuld statistik skader området
At statistikken har været og stadig er man-
gelfuld, er alment kendt. Alligevel har 

blandt andre Kulturmini-
steriets Musikskoletænke-
tank og musikfagsrappor-
ter fra DPU konkluderet på 
baggrund af de mangel-
fulde og fejlbehæftede tal. 
Hvad værre er, så synes 

disse også at være anvendt i offentligheden 
til politiserende formål med en retorik, der 
taler fagområdet ned. Modsat har DMpF i 
sit politiske arbejde ved adskillige møder 
med skiftende kulturministre og kulturord-
førere m.fl. presset på for, at der indførtes 

August 2021 søsættes en ny statistikmodel, som skal gøre Danmarks  
Statistiks årlige opgørelse af musik- og kulturskoleaktiviteter mere retvisende. 
Dét kan få politisk betydning, blandt andet ved at give et større indblik i 
musikskolernes mange tilbud.     

Ny statistik skal 
afspejle virkeligheden
 

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN

medieredaktør

”  Outputtet kan 
aldrig blive 

bedre end inputtet
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en retvisende optællingsmodel, fortæller formand for 
DMpF’s Lederforening Simon Lindegaard til MUSIKSKOLEN. 
Hidtil har musikskolestatistikken ikke rummet elever, der 
genereres fra projekter og samarbejder med andre instituti-
oner. ”Det er glædeligt, at en ny statistikmodel nu forsøger 
at tage højde for hele paletten af musik- og kulturskoleakti-
viteter”, udtaler Lindegaard, der til dagligt er leder på Ikast-
Brande Musikskole. 

Nye rammer, nye muligheder
”Vi har brugt for meget tid på at rette fejl og for lidt tid på 
at fortælle om musik- og kulturskolernes samlede aktivite-
ter”, siger Kjeldgaard til fagbladet om ambitionen for den 
nye statistikmodel. De færreste musikskoler har fx indberet-
tet skolesamarbejder, og Kjeldgaard vurderer, at tallet alene 
her ligger på over 50.000 elever, og dertil kommer samar-
bejder med daginstitutioner. ”Jeg imødeser også tallet for 
sociale og sundhedsmæssige formål med spænding, for 
det er et område i vækst”, tilføjer han. Bohnstedt  lægger 
vægt på vigtigheden af, at datagrundlaget udvides. ”Out-
puttet kan aldrig blive bedre end inputtet”, fastslår han. Iføl-
ge musikskoleloven er alle musikskoler forpligtet til årligt at 
indberette statistik til DS. Arbejdsgruppen mener, at det er 
helt naturligt også at inkludere kulturskoleaktiviteterne, 
selv om der ikke er et lovkrav om det. Den gamle statistik-
model udvides med to nye kategorier, som skal opsamle 

data fra henholdsvis samarbejder med andre institutioner 
og kortere projekter. Publikum og besøgende til offentlige 
arrangementer vil ligeledes indgå. ”Der kommer flere og 
flere samarbejdsaktiviteter og nye undervisningsformer 

med kortere forløb, og det er også en fordel, at de andre 
kunstarter indgår tydeligere og mere systematisk i den nye 
statistik”, siger Kjeldgaard. Arbejdsgruppen mener, at en 
retvisende statistik er vigtig på flere parametre. For det før-
ste handler det om at synliggøre området, så skatteydere, 
ministerium og kommuner reelt kan se, hvad de får for pen-
gene. Hertil kommer nye strategiske muligheder, som de 
nye data kan åbne op for. Det kan fx være at undersøge, 
hvad der særligt interesserer nye brugere og ud fra den vi-
den målrette undervisningstilbud og PR-aktiviteter. 

Målrettet markedsføring skaber nye databehov 
Som det ser ud lige nu, er det desværre ikke en mulighed at 
selektere målrettet i Statistikbanken. Behovet for at seg-
mentere helt ned på alderstrin for at målrette 

”  Jeg imødeser også tallet for sociale 
og sundhedsmæssige formål med 

spænding, for det er et område i vækst
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markedsføringstiltag vil Statistikbanken fortsat ikke kunne 
opfylde. Alle musikskoler står midt i en stor markedsfø-
rings- og PR-opgave oven på en lang periode med corona-
restriktioner og nedlukning. I arbejdsgruppens nye model 
brydes der ikke med den traditionelle selektering af CPR-
elever i henholdsvis forskoleelever 0-8-årige, 0-24-årige og 
over 24 år. Arbejdsgruppen ser dog ingen hindring for, at 
der herudover kan selekteres yderligere, når det gælder rå 
data fra CPR-elever. ”Man kan til enhver tid lave de ønskede 
udtræk af de eksisterende data”, forklarer Kjeldgaard. 

Musikskolekonsulent ved SLKS Niels Græs-
holm oplever fagbladets spørgsmål om at 
udvidede selekteringen som relevant. Han 
ser behovet for at kunne vælge mellem fle-
re forskellige typer af dataudtræk fx helt 
ned på et enkelt alderstrin. ”Vi tager det 
med i gruppens betragtninger”, lovede 
Bohnstedt ved webinaret og lagde vægt på 
at ”Statistikbanken skal ”brækkes op”, så 
den kan blive langt bedre og mere brugbar, 
end det er tilfældet i dag”. Statistikbanken 
har ifølge Huusom fra DS nærmest uanede 
muligheder, men af hensyn til brugerven-
ligheden, bør man ikke øge detaljeringsgra-
den unødig.

Fup eller Fakta?
Når statistikmodellen udbygges, opstår der 
en mulighed for at få besvaret spørgsmål, 
det hidtil ikke har være muligt at søge svar 
på i Statistikbanken. Et af disse går på, hvor 
mange instrumen-
talelever der går til 
solo- eller til hold-
undervisning. ”Vi 
ligger pt. inde 
med data for både 
hold- og soloundervisning, men som tabel-
lerne ser ud i Statistikbanken, skelnes der 
ikke mellem, om man går til instrument på 
et hold eller solo”, fortæller Huusom i efter-
følgende interview. Som svar på fagbladets 

FAKTA OM NY STATISTIKMODEL

De tre Kategorier: 
Den nye statistikmodel udvides med to kategorier så alle 
børn og unge, der undervises af musik- og kulturskolelæ-
rere, nu tæller med i statistikken. 
1. CPR-elever fra musik- og kulturskolefag.
2. Elever fra samarbejder med dagtilbud, grundskole, 

ungdomsuddannelse m.fl.
3. Projekter og besøgende/publikum.

Input til ny statistikmodel: 
Arbejdsgruppen modtager løbende input fra musik- og 
kulturskoler i løbet af sæson 2021/2022. 

Evaluering af ny statistikmodel: 
Den ny statistikmodel evalueres i efteråret 2022. 

”  En ønskeliste 
skal prioriteres

Niels Græsholm, Palle Friborg Kjeldgaard og Simon Lindegaard



MUSIKSKOLEN  |  25

spørgsmål forklarer Huusom, at arbejds-
gruppen skal blive enige om nogle analyser 
og særudtræk, som DS vil lave specifikt til 
musikskoleområdet. ”En ønskeliste skal pri-
oriteres, så der sker en afvejning mellem ar-
bejdsbyrden og på den anden side brug-
barhed og generel almen interesse”, pointe-
rer han. Elevtal for hold- og soloundervis-
ning med eller uden CPR-nr. er et godt ek-
sempel på, hvordan man kan bruge statistik 
til at følge med i udviklingen af de enkelte 
undervisningstilbud. Der opleves en stigen-
de interesse for musikpædagogik og fag-
materialer, som sigter mod instrumental 
holdundervisning, da flere musikskoler ud-
byder det. Større viden vil også kunne blot-
lægge myter og fordomme om området, 
der af nogle i offentligheden anvendes som 
bagtæppe for egne politiske udmeldinger. 
Formand for Kunstrådet Michael Bojesen 
gik eksempelvis i pressen med en påstand 
om, at der nærmest kun var instrumentale 
soloelever på musik- og kulturskolerne. I 
samme åndedrag gjorde han sig til tals-
mand for frivillig instrumental holdunder-
visning á la ”undervisningsformer” i fod-
boldklubber. En så drastisk udmelding ville 
nok blive mødt ”Up Front” i pressen, hvis fa-
get havde været matematik eller dansk. 
Men er hans beskrivelse af musikskoler 
overhovedet korrekt? Her havde det været 
belejligt med tilgængelige valide tal i Stati-
stikbanken for at få placeret påstanden som 
enten Fup eller Fakta. 

En retvisende statistik 
gør os klogere 
Arbejdsgruppen for ny musik- og kultursko-
lestatistik bør medtænke både de praktiske 
og de politiske scenarier, når den nye stati-
stikmodel skal evalueres i 2022. Musiksko-
lelevers socioøkonomiske forhold spiller fx 
en fremtrædende rolle i pressen, og ser 
man på kulturminister Joy Mogensens 

vision om, at alle børn skal have mulighed for at lære at 
spille et instrument, er dette fortsat et relevant parameter. 
”De større undersøgelser af elevtilgang og fastholdelse 
samt socioøkonomiske forhold er fortsat noget, vi kan bede 
DS udføre”, siger Kjeldgaard. Dette gælder dog ikke elever 
fra projekter og skolesamarbejder uden CPR-tilmelding. 
”Det er en meget høj detaljeringsgrad”, siger Huusom og 
mener at det ikke ligger i kortene for gruppens fremadret-
tede arbejde. Et retvisende og detaljeret statistisk grundlag 
er vigtigt, da det gør os klogere på, hvad musik- og kultur-
skolerne rummer i dag. Hvor de skal hen i fremtiden er et 
politisk spørgsmål, men udviklingen bør, lige som udvikling 
på andre fagprofessionelle områder, hvile på valide data og 
troværdige undersøgelser. En ny statistikmodel kan blive et 
lille, men vigtigt skridt på den vej. Det kræver dog, at stati-
stikken reelt bliver retvisende, og at DS udvider søgemulig-
heder og brugervenlighed.  

Læs artiklen inkl. links her: https://bit.ly/3i3kibw

Kategorisering af data fra kultur- og musikskoler
Kategori 3 - Øvrige (ikke cpr-båret)

Kunstart ** Antal
dage

Antal
deltagere

Antal
undervisningstimer

Korte projekter*

Type*** Antal
arrangementer

Antal
besøgende

Publikum****

Baseret på kalender

* Pædagogiske projekter såsom workshops, endags kurser, stævner, masterclasses mm.
** Musik, Visuel kunst, Håndværk og Design, Scenekunst, Dans, Film og Animation, Skrivekunst, Medier og øvrige
*** Koncert, Forestilling, Udstilling og øvrige
**** Publikum og besøgende til koncerter, ferniseringer, forestillinger mv.

Kategorisering af data fra kultur- og musikskolerKategori 2 - Samarbejder (ikke cpr-båret)

Aldersgruppe Institutionsnavn Kunstart * Antal børn Antal
undervisningstimer

Alder**Dagtilbud

Aldersgruppe Institutionsnavn Kunstart * Antal elever Antal
undervisningstimer Klassetrin Kategori ***

Folkeskole

Aldersgruppe Institutionsnavn Kunstart * Antal elever Antal
undervisningstimer

Ungdomsuddannelse
Ungdomsskoler

Aldersgruppe Institutionsnavn Kunstart * Antal elever Antal
undervisningstimer Formål ****

Øvrige

* Musik, Visuel kunst, Håndværk og Design, Scenekunst, Dans, Film og Animation, Skrivekunst, Medier og øvrige

** 0-2 år (vuggestue), 3-6 år (børnehave)*** Obligatorisk, valgfag, understøttende ,frivillig**** Folkeoplysning, videregående uddannelser, sociale formål
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Gennemarbejdet klaverskole for begyndere mellem 6 og 12 år. Pædagogisk tilgang, 
som time for time giver eleven oplevelse af musikkens karakter og klang. Selve 
 arbejdsprocessen med at udvikle klanglig bevidsthed og musikalitet gennem sunde 
bevægelser beskrives til både elev og lærer. Med fokus på klang, udtryk og bevæg
elser bliver børnenes fantasi og nysgerrighed stimuleret ved hjælp af illustrationer, 
som uddyber historien i musikken. De farverige og dynamiske tegninger, der ud
springer af den musikalske idé, aktiverer børnenes kreativitet og giver dem ejer
fornemmelse af musikken, så de spiller detaljeret og smukt. Metodikken og materia
let har været brugt og præsenteret af Sascha Nedergaard ved kurser og foredrag ved 
EPTA. Klaverbogen dækker de første 23 års klaverundervisning og giver adgang til 
mere end 80 videoer samt knap 30 udvalgte lydfiler.
Målgruppe: Musikskolen
Kr. 240, (300,) • ISBN 9788771781403

Ny dansk klaveskole
Klaverskole for børn og nybegyndere

www.dansksang.dk
admin@dansksang.dk

Tlf. 5070 2667

... af Sascha Nedergaard

Klaverskole for børn og nybegyndere

Sascha Nedergaard

Illustreret af Jan Mogensen
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1363-B-IT_NyDanskKlaverskole_OMSLAG.indd   11363-B-IT_NyDanskKlaverskole_OMSLAG.indd   1 30.03.2021   11.5130.03.2021   11.51

Ny dansk klaverskole · ISBN 978-87-7178-140-3 · © 2021 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag20

2 · Spillet efter gehør. 
A · Spillet med 3. finger non legato på samme tangent. "Helikopter-bevægelsen". Varieret klang.

Hvor mange forskellige toner er der i alt?

1. Tangenterne C og E, de ligger på begge sider af tvillingerne.

2. D, som er i midten for dem.

3. Tangenterne F og H, som ligger på begge sider af trillingerne.

4. Find G og A til sidst. 

Vi lærer tangentnavne

E : Erantis

C : Chokoladeblomst

D : Dahlia

H : Hyacint

A : Anemone

G : Geranium

F : Forglemmigej

Lærer

Elev

C D E F G A H C D E

Tvillinger Trillinger Tvillinger
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3 · Spillet efter noder. G-nøgle. 
A · A. Spillet med 3. finger non legato. Elementære nodelængder. Vi lærer C, G og E.

Se, der kommer et gammelt damp-
lokomotiv til stationen, som bremser, 
bremser og bremser. Så tonerne i  
stykket bliver længere, længere  
og længere.

Spil stykket med hver hånd for sig.

Øvelser: Klap rytmen, og sig teksten højt imens.  
Spil og syng imens, først med teksten, bagefter  
med node navnene. Prøv også at tælle højt til 4,  
mens du spiller. 

Klavertips

g& = G-nøgle

 q = fjerdedelsnode (1 slag) 

h = halvnode (2 slag)
 
 w = helnode (4 slag)

Vi lærer C
Lav øvelse 7 (side 15) og øvelse 9 (side 17), inden du starter på stykkerne i afsnit A. 

	

Se nu C

&

œ œ ˙

C

Toget ankommer

Musik og tekst: Sascha Nedergaard
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Musik og tekst: Copyright © 2021 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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LærerLærer

Musik: Sascha Nedergaard

Musik: Copyright © 2021 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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Efter OK21 beregnes det antal timer, en musikskolelærer 
skal præstere, på en ny måde:

Som udgangspunkt udgør arbejdstiden for en fuldtids-
ansat musikskolelærer 1924 timer pr. år, og timetallet be-
regnes for et år ad gangen fra d. 1. august til d. 31. juli. Fra 
de 1924 timer trækkes 5 ugers ferie, de helligdage, som fal-
der på hverdage i det pågældende år og, efter lærerens 
valg, evt. 6. ferieuge. 

Fradrag af ferie
Ferien udgør for en fuldtidsansat 5 uger à 37 timer, altså 
185 timer.  
Mellemregningen er således 1924 timer - 185 timer = 1739 
timer.

Fradrag af helligdage
Der er hvert år 6 helligdage, som altid falder på hverdage 
(skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. 
Himmelfartsdag og 2. pinsedag), og 3 helligdage, som falder 
på skiftende ugedage (1. og 2. juledag og nytårsdag). Hellig-
dage, som falder på en hverdag i det pågældende år, fratræk-
kes med 7,4 timer hver, så regnestykket vil se således ud:

De 1739 timer fratrækkes mellem 6 og 
9 dage à 7,4 timer (mellem 44,4 og 

66,6 timer), så normen lander 
imellem 1694,6 timer og 1672,4 

timer. Gennemsnittet over åre-
ne vil ligge lige under 1680 ti-
mer.

I 2021-2022 falder juledage-
ne og nytårsdag på weekend-

dage, så årsnormen for fuldtidsansatte musikskolelærere vil 
være 1694,6 timer.

Hos arbejdsgivere, som giver en halv eller en hel fridag d. 
1. maj og/eller grundlovsdag, trækkes disse dage fra efter 
de samme principper. 

Deltidsansatte
For deltidsansatte nedsættes normen forholdsmæssigt. En 
ansat på 25/37 skal således arbejde 1694,6 timer * 25/37 = 
1145 timer i 2021-2022. 

6. ferieuge
Hvis musikskolelæreren har valgt at afspadsere sin 6. ferie-
uge i det kommende skoleår, fratrækkes denne ligeledes 
årsnormen. 

6. ferieuge udgør 37 timer for en fuldtidsansat og tælleren 
i ansættelsesbrøken for en deltidsansat (dvs. f.eks. 25 timer 
ved en ansættelse på 25/37). 
Resultatet vil således være
1694,6 timer - 37 timer = 1657,6 timer for den fuldtidsan-
satte og 1145 timer - 25 timer = 1120 timer for den, som er 
ansat på 25/37.  

Hvad bruges årsnormen til?
Årsnormen udgør grundlaget for mængden af arbejdsop-
gaver for den enkelte musikskolelærer, for udarbejdelse af 
arbejdsskemaet med de konkrete arbejdstider og for be-
regningen af evt. over- eller merarbejde, når skoleåret er 
omme og den præsterede arbejdstid opgjort. 

Ny beregningsmodel  
for musikskolelæreres årsnorm

Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

LØN & VILKÅR

Find artiklen her:  https://bit.ly/3i19wTc

Gennemarbejdet klaverskole for begyndere mellem 6 og 12 år. Pædagogisk tilgang, 
som time for time giver eleven oplevelse af musikkens karakter og klang. Selve 
 arbejdsprocessen med at udvikle klanglig bevidsthed og musikalitet gennem sunde 
bevægelser beskrives til både elev og lærer. Med fokus på klang, udtryk og bevæg
elser bliver børnenes fantasi og nysgerrighed stimuleret ved hjælp af illustrationer, 
som uddyber historien i musikken. De farverige og dynamiske tegninger, der ud
springer af den musikalske idé, aktiverer børnenes kreativitet og giver dem ejer
fornemmelse af musikken, så de spiller detaljeret og smukt. Metodikken og materia
let har været brugt og præsenteret af Sascha Nedergaard ved kurser og foredrag ved 
EPTA. Klaverbogen dækker de første 23 års klaverundervisning og giver adgang til 
mere end 80 videoer samt knap 30 udvalgte lydfiler.
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2 · Spillet efter gehør. 
A · Spillet med 3. finger non legato på samme tangent. "Helikopter-bevægelsen". Varieret klang.

Hvor mange forskellige toner er der i alt?

1. Tangenterne C og E, de ligger på begge sider af tvillingerne.

2. D, som er i midten for dem.

3. Tangenterne F og H, som ligger på begge sider af trillingerne.

4. Find G og A til sidst. 

Vi lærer tangentnavne

E : Erantis

C : Chokoladeblomst

D : Dahlia

H : Hyacint

A : Anemone

G : Geranium

F : Forglemmigej

Lærer

Elev

C D E F G A H C D E

Tvillinger Trillinger Tvillinger

1363-B-IT_NyDanskKlaverskole_INDMAD.indd   201363-B-IT_NyDanskKlaverskole_INDMAD.indd   20 30.03.2021   11.3730.03.2021   11.37

Ny dansk klaverskole · ISBN 978-87-7178-140-3 · © 2021 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag42

3 · Spillet efter noder. G-nøgle. 
A · A. Spillet med 3. finger non legato. Elementære nodelængder. Vi lærer C, G og E.

Se, der kommer et gammelt damp-
lokomotiv til stationen, som bremser, 
bremser og bremser. Så tonerne i  
stykket bliver længere, længere  
og længere.

Spil stykket med hver hånd for sig.

Øvelser: Klap rytmen, og sig teksten højt imens.  
Spil og syng imens, først med teksten, bagefter  
med node navnene. Prøv også at tælle højt til 4,  
mens du spiller. 

Klavertips

g& = G-nøgle

 q = fjerdedelsnode (1 slag) 

h = halvnode (2 slag)
 
 w = helnode (4 slag)

Vi lærer C
Lav øvelse 7 (side 15) og øvelse 9 (side 17), inden du starter på stykkerne i afsnit A. 

	

Se nu C

&

œ œ ˙

C
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Musik og tekst: Sascha Nedergaard
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- Om sygdom i ferien, afspadsering 
af ulempegodtgørelse og 

tidspunkt for 
opgaveoversigtssamtalen
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