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 S 
å længe jeg kan huske, har det været 
den evigt uløste gåde, hvordan man 
skaffer nye musikskoleelever. Det er 

fx interessant, at noget, der fungerer fint i 
én kommune, kan være fuldkommen virk-
ningsløst i nabokommunen. I disse tider er 
rekruttering vigtigere end nogensinde. Det 
er mit indtryk, at de 
fleste musikskoler har 
en gentilmeldingskri-
se i kølvandet på co-
rona og nedluknin-
ger. Man kan ikke for-
tænke forældre i at 
være bekymrede 
over, hvorvidt man 
tør satse på musik-
skoler, når de har været vidne til to sæsoner, 
hvor undervisningen har været meget an-
derledes end normalt. Selvom alle de man-
ge dygtige musikskolelærere har gjort de-
res yderste for at levere et godt online pro-
dukt, så står selv den bedste fjernundervis-
ning ikke mål med den ægte vare, hvor det 
unikke og fantastiske netop er mødet med 
et andet menneske, som man vier sin fulde 
opmærksomhed. Dertil kommer, at der har 

været alverdens benspænd for orkestre og 
sammenspil, som er motiverende musikak-
tiviteter for mange elever.

Synliggørelse af musikskolen
I Hvidovre Musikskole har vi gennem årene 
arbejdet på, at skoleeleverne på alle kom-

munens ni skoler 
skulle være klar over,  
at musikskolen fin-
des. Vi har nogle år i 
træk haft En dag på 
Musikskolen for alle 
3. klasses elever, hvor 
hele klassetrinnet til-
bringer en dag hos 
os og afslutter med 

en koncert, hvor forældrene er indbudt. I 
kølvandet på disse dage er der mulighed 
for at få en gratis prøvetime. Vi har samtidig 
en lang række andre tiltag, såsom elleve 
trompetklasser og ni tromboneklasser og 
en række forløb af kortere eller længere va-
righed. En anden aktivitet er vores Åben 
Hus Dag, der efterhånden er blevet et til-
løbsstykke i en grad, så den næsten er druk-
net i sin egen succes med lange køer til at 

Rekrutteringsforhåbninger 
i coronaens 

KØLVAND

AF PER HILLEBRANDT 
EGHOLM, 

musikskoleleder i  
Hvidovre Musikskole ”  Selv den bedste fjer-

nundervisning kan 
ikke stå mål med den ægte 
vare, hvor det unikke og  
fantastiske netop er mødet 
med et andet menneske

I disse tider er rekruttering vigtigere end nogensinde. Flere musikskoler  
har en gentilmeldingskrise i kølvandet på corona og nedlukninger.



MUSIKSKOLEN  |  5

prøve obo og trommer. Dagen kaster dog 
ikke mange nye elever af sig, og der er også 
en fare for, at vi bliver til en familieforlystel-
se. Faget instrumentkarrusel har heldigvis en 
virkelig god tilslutning, og mange karru-
selelever vælger at fortsætte på et selvvalgt 
instrument. At disse elever fortsætter i mu-
sikskolen er måske ikke så overraskende, da 
de allerede er sluset ind i folden, når de har 
tilmeldt sig karrusellen. Dette forår har vi 
desværre ikke kunnet gennemføre Åbent 
Hus Dag i maj, så vi var klar over, vi måtte 
gøre noget andet. 

Musikskolevideo og  
frikvarterskoncerter
Da idéen om at lave en video først kom op, 
var jeg en anelse skeptisk. Det forekom mig, 

at nedlukningstiden havde været helt oversvømmet af 
livestream, webinarer og fjernundervisning – og jeg 
tænkte derfor, at endnu mere skærmtid måtte være det 
sidste, nogen som helst børn eller forældre kunne have 
lyst til eller brug for. Men da parret Johanna og Pelle Fri-
dell tog stafetten og komponerede en god sang med et 
arrangement, som 
eleverne kunne nå 
at lære på kort tid, så 
lod jeg mig gudske-
lov overbevise. Det 
har været et projekt, 
som blev virkelig for-
løsende på mange 
planer. Vi fik dispen-
sation til at måtte møde nogle udvalgte elever, som blev 
filmet enkeltvis eller sammen med læreren under over-
holdelse af alverdens forsigtighedsforanstaltninger. 

”  Videoen fik i den grad leveret 
det ønskede budskab, nemlig 

at musikskolen er et sted, hvor alle 
kan være trygge og glade, udvikle sig 
og have det fedt sammen
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Optagelserne og den efterfølgende redige-
ring og mixning blev foretaget så virtuost og 
musikalsk, at det endelige produkt er blevet 
en sand fornøjelse. Vi fik lov til at lade vide-
oen tilgå alle hjem gennem 
skolernes Aula. Vi kunne 
umiddelbart aflæse en til-
strømning af nye elever. Vide-
oen fik i den grad leveret det 
ønskede budskab, nemlig at 
musikskolen er et sted, hvor 
alle kan være trygge og gla-
de, udvikle sig og have det fedt sammen. 
Johanna er danselærer, så der er forholdsvis 
meget fokus på nogle gode moves, som gi-
ver et skønt liv i videoen. Som musikskole 
er det værd at overveje, om man ikke skulle 
lave en PR-video hvert år, selvom det er en 
dyr fornøjelse. Da det endelig blev muligt at 

besøge skolerne igen, besluttede vi at lave skolegårdskoncer-
ter. Vi måtte endnu ikke holde indendørskoncerter, så derfor 
blev det til lærerkoncerter i frikvartererne. Men det havde den 
store fordel, at koncerterne var korte og musikken blev asso-

cieret med den feel-good fornemmel-
se, der er i skolefrikvarterer. Skolerne 
var meget glade for vores frikvarters-
koncerter og har ønsket, at musiksko-
len gør det oftere. Om vi fik viftet nok 
med musikskolefanen kan vi være i 
tvivl om, men mange børn, som ikke 
plejer det, fik lyttet til musik af enhver 

slags. I forhold til skolerne er vi også stærkt hjulpet af et godt 
samarbejdende lærerteam, som er fine musikere alle sammen. 
Disse to tiltag, som opstod under nedlukningen, video og sko-
legårdskoncerter, er begge ting, vi vil fortsætte med fremad-
rettet, når verden bliver normal igen. 

”  Skolerne var 
meget glade for 

modellen og håber, vi vil 
gøre det meget oftere

Se  Hvidovre Musik skoles  
PR-video her: https://bit.ly/3judgMg

 



Hedevig Quidings Legat
Ikke mange af vore medlemmer er måske klar over, at det 
er muligt at ansøge om et stort beløb fra Hedevig Quidings 
Legat. Legatet uddeler til 6 forskellige kategorier lidt over
1 mio. kr. i alt, og hele 250.000 kr. går til én musikpædagog. 

DMpF har haft kontakt med advokat Jens Rysgaard, der 
siden 1995 har bestyret Hedevig Quidings Legat, der er 
stiftet helt tilbage i 1938. Legatet har indtil efteråret 2017 
ejet en ejendom, hvor afkastet var så lavt at uddeling ikke 
var muligt i mange år. Legatets formue er nu placeret i vær-
dipapirer og det har medført, at der hvert år i december 
uddeles legatportioner til en række forskellige formål. 

Udlodningen svinger med renterne og udbytterne af lega-
tets værdipapirer, og legatets plan er at udlodde årligt om-
kring 200-250.000 kr. til én heldig musikpædagog. Beløbet 
er skattepligtigt, men kan så bruges frit – videreuddannel-
se, studierejser, deltagelse i master class, instrument, samt 
helt private formål som at forsøde tilværelsen eller måske 
lægge fra til pensionen.  

Musik, kvinde og over 50 år
Hedevig Quiding døde i 1938 og var selvlært operasanger 
med en stor international karriere. Hun var også sanglærer 
for tidens talenter, bl.a. Liva Weel, og hun bestemte i ved-
tægterne, at ”en trængende Musiklærerinde, fortrinsvis 
Sanglærerinde, der er fyldt 50 Aar” skal have en legatportion.

Legatet bestyres af advokat Jens Rysgaard sammen med 3 
andre advokater, der til DMpF oplyser, at vedtægterne skal 
forstås og følges tæt. Derfor uddeles der kun et legat til én 
sanglærer, der skal være fyldt 50 år på uddelingstidspunkt 
og kvinde. Selv i disse ligestillingstider slår de gamle ved-
tægter og stifterens tanker altså igennem.

Ansøgningen
Legatet kan ikke oplyse til DMpF, hvordan de 
enkelte ansøgninger bliver vurderet, men alle 
ansøgninger skal ske via www.fruhedevig.dk, 
hvor der kun er plads til 1.000 tegn i en ansøg-
ning. Der er derfor ikke plads til at skrive meget 

eller for vores medlemmer at lægge links, lyd- eller video� -
ler med sange eller musiknumre op.  

”Det er et helt bevidst valg, at vi ønsker korte og klare an-
søgninger i ren tekst. Hedevig Quiding var nemlig også 
journalist med en skarp og præcis pen, og derfor skal an-
søgningerne i hendes ånd også være på denne måde. Det 
tror vi, at hun ville have syntes om”, udtaler Jens Rysgaard.

Kvindelige musikpædagoger
over 50 år kan få tildelt stort 
legat – husk at søge

Du kan finde de tidligere års glade legatmodtagere på legatets facebookside 
– søg efter fruhedevig eller  www.facebook.com/fruhedevig. 

H E D E V I G  Q U I D I N G S L E GAT

21931 Hedevig Quidings Annonce 195x260mm Rev 2.indd   121931 Hedevig Quidings Annonce 195x260mm Rev 2.indd   1 19.08.2021   12.0419.08.2021   12.04
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Om DMpF
Fagforening for musikere og mu-
sikundervisere
Dansk Musikpædagogisk Forening - er 
fagforening og interesseorganisation 
for alle musikpædagoger, musikskole-
lærere, musikskoleledere, musikere, mu-
sikstuderende og andre med interesse 
for det musikfaglige og musikpædago-
giske område.

Medlemsservice:
• Faglig vejledning og sparring fx om-

kring
løn og ansættelsesforhold
kontrakter ved spillejobs, privat mu-
sikundervisning og anden indkomst
skatteforhold

• Individuel sagsbehandling med fast 
kontaktperson og landets højeste 
ekspertise indenfor musikskoleområ-
dets arbejdsforhold

• Tovholdersystem hos 

sagsbehandlerne, som sikrer indgående 
kendskab til forholdene på alle landets 
musikskoler 

• Musikfaglig ekspertise, som sikrer direk-
te forståelse af vilkårene som musikun-
derviser og musiker

Medlemsfordele
• Runa Forsikring - gang på gang kåret 

”Bedst i Test” af Forbrugerrådet Tænk
• Danmarks billigste og bedste all-risk in-

strumentforsikring
• Mulighed for medlemskab af Forbrugs-

foreningen, hvor du kan spare penge på 
en lang række indkøb

• Ret til optagelse i AKA, Akademikernes 
A-kasse

For konservatoriestuderende er medlem-

skab gratis frem til 6 måneder efter studi-

ets afslutning Læs videre her: 
https://bit.ly/3mIlV0R
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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.  
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Skiftedag i Kulturministeriet

LEDER

 D 
en 16. august 2021 overtog Ane Halsboe-Jør-
gensen posten som kultur- og kirkeminister 
efter, at Joy Mogensen valgte at trække sig fra 

politik efter godt og vel to år som minister i den Social-
demokratiske mindretalsregering.

Det giver anledning til et tilbageblik.
Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og Kulturløf-

tet på 437 millioner var to hjørnestene i perioden. At 
der delvist var tale om tilbagerulning og afskaffelse af 
kommende besparelser er også fortællingen om, at ar-
bejdet med at opnå  en bred politisk anerkendelse af, 
at penge til kultur skal ses som en investering, ikke er 
tilendebragt.

Den afgående ministers stærkeste vision, at Alle børn 
skal have mulighed for at spille et instrument, 
der flugtede DMpFs egen Musikskolen For Alle, førte i 
første omgang til afsættelse af 2*20 millioner kr. til de 
meget bredt anlagte modelkommuneforsøg i Grib en-
gagementet, der afsluttes ved udgangen af 2022

Da regeringen tiltrådte i sommeren 2019, havde in-
gen - af gode grunde - nogen anelse om, 

hvilken gennemgribende påvirkning Co-
vid-19 pandemien ville få på hele ver-
dens befolkning. 

Det blev  Joy Mogensens nærmest 
umulige opgave at skulle håndtere 

restriktioner, der ustandseligt blev afløst af andre, op- og 
nedlukninger og en strøm af varierende hjælpepakker til 
et stærkt nødlidende kunst- og kulturliv i et overbelastet 
ministerium. At det slider på en minister er indlysende.

Det kom tilsyneladende som en overraskelse for politi-
kerne på Christiansborg, at krisen afdækkede et prekariat 
af kulturarbejdere, herunder mange musikere og musik-
undervisere, der med ét slag mistede hele eller dele af de-
res livsgrundlag uden at kunne gøre sig fortjent til hjæl-
pepakker, fordi deres indtægt fra kunstnerisk betinget 
virksomhed blev vurderet værende for lille. For mange var 
det medlemskab af en A-kasse, der gav dem til dagen og 
vejen. Det bør være en bunden opgave for Ane Halsboe-
Jørgensen at skabe et bedre overblik over, hvordan kunst- 
og kulturarbejders indkomster er sammensat.

Den nye minister træder ind i et ministerium, der kan se 
fremad mod en tid uden restriktioner. 
I DMpF håber vi, at arbejdet med at bringe kunst- og kul-
tur ud til alle, særligt børn og unge, får forøget styrke un-
der Ane Halsboe-Jørgensen, der vil kunne bruge sin erfa-
ringer fra uddannelses- og forskningsministeriet. 
Vores opfordring skal være: Gå i gang med en revision af 
musikloven og bekendtgørelse om musikskoler, der  
forpligter den enkelte kommune til at nå flere børn og 
unge, og giv musikskolerne større muskler til at løfte  
opgaven. 
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”Spørger” man Google, er det foreningsakti-
viteterne badminton og skoleskak, der ran-
gerer øverst for den nu 70 årige Jørn Loren-
zen. I sit otium i Faaborg ved Det Sydfynske 
Øhav er han både deltager, underviser og 
formand inden for disse sportsaktiviteter. I 
2021 blev han kåret som årets borger og 
ildsjæl for sit formandskab i den lokale bad-
mintonklub, som vandt DM i foreningsud-
vikling. Scroller man vi-
dere ned over listen af 
googlehits, dukker no-
deforlaget MUFO op. 
Musikskoleforlaget 
(MUFO) blev oprettet i 
DMpF, men drevet vide-
re af ildsjælen for egen 
regning. Fortsætter man 
søgningen, afdækkes 
glimt af hans lange arbejdsliv tilbage fra en 
tid, hvor musikskolerne etablerede sig. Fag-
bladet er taget til Faaborg for at få en gui-
det tur ned ad en musikskolepioners Me-
mory Lane.  

Pioner i musikkulturens tjeneste 
”Er tilbage om 5 minutter”, står der med 
hurtig skråskrift på lappen, som er påkli-
stret husdøren. Kort efter svinger en grå-
sprængt herre benene ud af en netop 

parkeret Ford Focus og inviterer indenfor i 
parcelhuset. En strømafbrydelse har forpur-
rer frokostplanen, men ikke Jørn Lorenzens 
humør. ”Løsningen er fundet”, smiler han - 
sandwich fra FAKTA ledsaget af CARL’s Spe-
cial. På terrassen fortæller Jørn med indle-
velse om, da han flyttede til Fyn i 1978. Som 
nyuddannet musiklærer fra Haderslev læ-
rerseminarium fik han job på Søndersø Sko-

le på Nordfyn. Musikken 
og foreningslivet har altid 
ligget som en grundtone i 
hans liv. I sin barn- og 
ungdom i Sønderjylland 
tilbragte han adskillige ti-
mer i Sønderborg Musik-
skole og senere i Flens-
burg Musikskole’s orkester 
Erste Accordeon Studie Or-

kester Flensburg. ”Niveauet var højt, og der 
skulle øves mange timer hver dag, men det 
var spændende, og fælleskabet var fanta-
stisk”, fortæller han fra havestolen. Jørn fort-
satte musikstudiet på lærerseminariet. ”Vi 
fik en hel times soloundervisning på hoved-
instrumentet hver uge og dertil kom solo-
sang, satsarbejde, teori, hørelære, bladspil, 
bifagsklaver, kor, sammenspil, musikhistorie 
osv.”, remser han energisk op. Jørn har al-
drig brugt ret mange timer på søvn, og en 

Ned ad en pioners  
Memory Lane
70-årige Jørn Lorenzen har i en menneskealder udviklet områder, der har 
vækket hans interesse. Hænderne har været begravet i musik, musikskole, 
fagforening og forlagsvirksomhed. Men hvad driver ildsjælen?  

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN,  

medieredaktør

”  Jeg siger dig, 
nord for hoved-

veje A1 på Fyn forgik 
der ikke musikkultur 
tilbage i 70-erne



typisk dag allerede dengang begyndte med seminarieun-
dervisning klokken otte, og sluttede ofte først klokken 24, 
efter at håndbold, skoleskak og akkordeonøvning var over-
stået. ”Det gav mig øvedisciplin og viste mig, at hvis jeg ar-
bejdede seriøst med tingene - jeg var ikke noget superta-
lent - kunne jeg opnå mine mål”. Jørn brændte for musik-

undervisning, og i seminarietiden spurgte flere medstu-
derende, om han ikke ville lave en musikskole. Det lag-

de kimen. 
Om sin ankomst til Søndersø fortæller Jørn: ”Jeg 

var overrasket over, at der ikke fandtes en musiksko-
le i kommunen, det var jeg jo vant til hjemmefra. 
Jeg siger dig, nord for hovedvej A1 på Fyn fandtes 
der ikke musikkultur tilbage i 70-erne”. Han fik 
grønt lys fra kommunen, og Søndersø Musikskole 

tog form under den 27 åriges målrettede ledelse.  
Jørn Lorenzen, 
tidligere musikskoleleder

”  Jeg synes, det er uartigt ikke at 
tage hensyn til deltidsansatte



”To af mine studiekammerater og jeg havde, før vi skiltes, siddet i se-
minariets kantine og revet en tikroneseddel i tre dele og skrevet hin-
andens telefonnumre ned. De var de første, jeg ringede til, da jeg 
skulle finde lærerkræfter”, husker han. Nu skulle der skabes opmærk-
somhed omkring den nye musikskole, og Jørn hyrede et professio-
nelt orkester fra Odense til at lave introduktionskoncerter på folke-
skolerne. ”Vi startede i landsbyen Hårslev, men der kom kun én pub-
likum til koncerten, så videre til Særslev, hvor det gik lidt bedre. 
Ugen efter var det Skamby uden en eneste publikum, da koncerten 
faldt sammen med en lokal gymnastikopvisning, men vi fik alligevel 
indmeldt 250 musikskoleelever det første år”. Jørn havde sikret sig 

gode relationer til de folkeskolelærere, som varetog §3, stk. 3. un-
dervisning - datidens instrumentaltilbud. ”Jeg ville gerne kana-

lisere disse elever over i musikskolen, og det lykkedes”, op-
summerer han. 

Fagforeninger er et must 
Hvorfor blev du egentlig medlem af fagforeningen DMpF?

Jeg har altid haft den opfattelse, at DMpF var fagforeningen 
for de musikskolean-

satte, fordi man i DMpF har 
en stor viden om området og 
overenskomsten. Samtidig er 
jeg en meget stærk tilhæn-
ger af den danske arbejds-
markedsmodel. Personligt 
synes jeg, at medlemskab af 
en overenskomstbærende 
fagforening burde være obli-
gatorisk. Når man fravælger sin fagforeningen, så kan man jo ikke 
forvente, at nogen vil slås for én. Desværre tror jeg, at de, der fravæl-
ger, ikke forstår modellen og heller ikke har gennemskuet, at alle de 
goder, som fagforeninger gennem årtier har tilkæmpet sig, ikke er 
kommet af sig selv og kan forsvinde igen. 

”  Jeg er rystet over, 
at politikerne ikke 

vil finde de småpenge, 
der skal til for at får at få 
musiklivet op at stå
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Hvordan var det fagpolitiske arbejde dengang?
Jeg sad i Lederforening, Forretningsudvalg og Bestyrelse i 
DMpF på et tidspunkt, hvor økonomien skrantede. Fagbla-
det, som dengang hed Modus, gik fx ikke godt, men vi fik 
rettet op og udviklet bladet. Vi udarbejdede flere målsæt-
ninger i de år, og det er afgørende for at opnå resultater. 
Foreningen fik fx lavet en musikskoleoverenskomst, og selv 
om der i starten var nogle, som mente, at aflønningen var 
for lille, fortsatte vi det fagpolitiske arbejdet. Der kom for-
bedringer som fx reduktioner, ulempegodtgørelse, pension 
osv., og pludselig forstummede de negative røster.

Hvorfor er det fagpolitiske arbejde stadig vigtigt?
Jeg kan give dig et eksempel fra før musikskolerne fik over-
enskomst: Jeg er til møde med kulturudvalget, og så siger 
udvalgsformanden: ’Vi har problemer med økonomien, kan 
du ikke snakke lidt med dine musikskolelærere om at gå 
ned i løn?’ Jeg blev helt paf, men spurgte så: ’Er der nogle af 
musikskolelærerne, der ikke fortjener deres løn?’ Og det 
vidste politikerne jo reelt ikke noget om. Så fortsatte jeg: 
’Ved I hvad, I kan nøjes med at udtale jer om det, I har for-
stand på, for det giver mislyde i musikskolen’. Samtidig me-
ner jeg ikke, at medarbejderne altid skal stå med hånden 
fremme. Jeg har været en barsk, men, synes jeg selv, retfær-
dig leder. Jeg var fx med til at lave den første fællesansæt-
telse på Fyn tilbage i 1990 for at fastholde lærere og skabe 
samlede ansættelser. Dengang skulle man have ca. 12 un-
dervisningstimer for at blive ansat som månedslønnet.

I dag er man gået væk fra fællesansættelserne, hvad tænker du 
om det?
Jeg synes, det er uartigt ikke at tage hensyn til deltidsansat-
te med flere ansættelsessteder og ikke koordinere deres ar-
bejdstid. Vi lavede fx en undersøgelse i DMpF for år tilbage, 
som viste eksempler på lærere med sideløbende ansættel-
ser på helt op til seks og syv forskellige musikskoler. Sådan 
er det heldigvis ikke længere.

30 år med musikskoleforlaget MUFO  
Den første MUFO-udgivelse, Violinistens opslagsbog, kom i 
1990. ”Jeg sagde ja til forlagsopgaven, men anede faktisk 
ikke, hvordan jeg skulle få omsat alle de håndskrevne no-
deark til en færdig udgivelse”, griner Jørn. Det gik heldigvis 
godt, og snart efter kom udgivelse nummer to, som var 
hørelærerpædagog Inge Bjarkes velkendte Musikalske Be-
greber. Jørn tog kurser i nodeprogrammet Finale og 

indkøbte applecomputer og printer. Forla-
get MUFO satsede på udgivelser inden for 
hørelære og sammenspil. ”På det tidspunkt 
besluttede vi, at alle børn i musikskolerne 
skulle have sammenspil, fordi det udvikler 
én menneskeligt, når man får ansvar og læ-
rer at være en del af en større helhed. Men 
der fandtes ikke et udgivet undervisnings-
materiale”, siger 
han. Mange mu-
sikskolelærere 
havde heldigvis 
gode arrange-
menter liggende 
i skuffen, og dis-
se blev udgivet 
på MUFO. Over-
skuddet fra forlaget blev anvendt til de 
smalle udgivelser, fx instrumentalskoler. ”Er 
der bare fem lærere, der kan bruge en 
MUFO-udgivelse, så er det en succes”, fast-
slår han. 

Hvad var din drøm med forlaget MUFO?
Min drøm var at skabe et økonomisk over-
skud til DMpF, men det lykkedes ikke. Min 
anden drøm var at højne niveauet på musik-
skolerne med undervisningsmaterialer af høj 
kvalitet, og det mener jeg, at MUFO har væ-
ret med til. Min egen favoritudgivelser er Ole 
Thranes livsværk Tromboneskolen.

Fortidstoner og fremtidssnak 
”Det var vigtigt for mig, når eleverne forlod 
musikskolen, at de fortsat kunne tilegne sig 
musik, og det kræver, at man kan læse no-
der”, fastslår Jørn Lorenzen. Han har selv 
gemt alle nodehæfter fra barndommens 
musikskoletid og lover beredvilligt fagbla-
det at spille fra et af dem, når interviewet er 
slut. ”Jeg møder tit gamle elever, som siger: 
’Hvor har det været godt, at vi lærte noder, 
for vi kan stadig sætte os ned og spille di-
rekte fra sangbogen’”. Kvalitet og niveau er 
centrale begreber for Jørn, også når talen 
falder på musikskolernes fremtid.  

”  Det handler om at 
øge samarbejdet 

på tværs af musikskoler, for 
sammen kan vi meget mere
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”Jeg havde jo håbet, da man nedlagde amterne i nullerne, 
at man ville lave 98 ambitiøse stormusikskoler med højt ni-
veau. I stedet brugte politikerne reformen som spareøvelse. 
Før strukturreformen var der 232 musikskoler fordelt på 
Danmarks 271 kommuner mod de nuværende 100. Jørn 

mener, at en konsekvens af reformen blev, at mange børn og 
unge i dag ikke modtager musikskoletilbuddet. Det skyldes, at 
der ikke længere er ressourcer til kontinuerligt at være til stede 
på alle folkeskoler og daginstitutioner i kommunen. ”I Nord-
fyns Musikskole (sammenlægning af Søndersø og Otterup Mu-
sikskole) var vi på et tidspunkt helt oppe på 3500 musikskole-
elever, fordi børn i alle dagplejer og børnehaver og fra 0. til 3. 
klasse gik til musik gratis”, siger han med stolthed i stemmen.  

Hvad ser du som musikskolernes udfordring i fremtiden?
Mange børn og unge er blevet mindre tilbøjelige til at deltage 
i sociale aktiviteter og sidder i stedet hjemme og spiller com-
puter eller bruger tiden på sociale medier. En anden 

problematik er den manglende opmærk-
somhed og forståelse fra politisk hold for, 
hvad en musikskole er. Jeg er rystet over, at 
politikerne ikke vil finde de småpenge, der 
skal til for at får at få musiklivet op at stå i 
kommunerne. Der ødsles så meget væk, tag 
fx de mange konsulentundersøgelser. Jeg 
kan begræde, at kommunalreformen øde-
lagde alle de store stævner og de mange 
orkestre på tværs af kommunerne, fordi po-
litikerne ikke var i stand til at overtage am-
ternes forpligtelser. 

Har du selv planer for fremtiden?
Musikskolerne er stadigvæk virkelig gode 
og har fantastisk dygtige og engagerede 
undervisere, så musiklivet dør jo ikke. Men 
der er nogle områder, som kan blive meget 
bedre, og det vil jeg stadig gerne bidrage til 
ved at bringe nogle idéer i spil. Lige nu ar-
bejder jeg på at udvikle kurser for ledere og 
lærere for at få delt viden mellem de fag-
folk, der har et mål og en vision med deres 
undervisning. Det handler om at øge sam-
arbejdet på tværs af musikskoler, for sam-
men kan vi meget mere. Mit andet musik-
projekt er 14 nye børnesange, som videregi-
ver nogle erfaringer med, hvordan der ska-
bes en sammenhængende musikfaglig pro-
gression fra vuggestue og op gennem fol-
keskolen. De ligger nu tilgængelige på 
MUFO’s hjemmeside. 

Turen ned ad Jørn Lornezens Memory Lane 
er forbi, og akkordeonets brusen har afløst ta-
lestrømmen. Idémagerens evne til at fokusere 
fornægter sig ikke: Fingrene omformer målret-
tet nodebladets mønstre, og i et nu væves 
barndom og alderdom sammen gennem trå-
de af minder og oplevelser udtrykt i et lysle-
vende lydbillede.  

  Jørn Lorenzen anno 1990

Læs artiklen inkl. links her:  

https://bit.ly/3jxSuv9
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Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

 I sidste skoleår viste det sig, at jeg havde arbejdet 20 timer 
og 30 min. timer mere, end jeg er ansat til (jeg er ansat på 

fuld tid). Hvad sker der med timerne?

Når de 20 timer og 30 min. ligger ud over din fuldtids-
årsnormen, skal der tillægges 50 %, så de bliver til 30 timer 

og 45 min. Hvis din leder ikke udbetalte løn for timerne, da skoleåret 
var slut, skal timerne afspadseres i indeværende skoleår, enten ved 
at trække dem fra det samlede timetal i skoleåret eller ved, at du af-
spadserer timerne på hele dage.

I sidste skoleår viste det sig, at jeg havde arbejdet 15 timer 
mindre, end jeg er ansat til. Skylder jeg skolen de 15 timer?

Nej. Ikke afviklet arbejdstid forsvinder ved skoleårets afslut-
ning, dvs. d. 31. juli. 

Hvad sker der, hvis jeg har  
afspadsering til gode, når jeg  

fratræder min stilling? 

Så vil timerne blive regnet med som 
præsteret arbejdstid og dermed 

tælle med, når det skal gøres op, om du har 
arbejdet mere, end du var ansat til, og der-
for have resterende arbejdstid udbetalt. 

Jeg skal på weekend med mit orkester til november.  
Hvor megen arbejdstid skal jeg have til turen? 

Du og din leder kan drøfte, hvor megen tid du skal have af-
sat til forberedelse osv. inden turen. Tid og tillæg til selve 

turen kan du beregne i DMpF’s skema til beregning af tid og tillæg 
ved øveture og koncertrejser. 

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

Find skemaet her: https://bit.ly/3g6ZZrl
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 D 
MpF har med sit udspil 
”Musikskolen for alle” tilba-
ge i 2016 peget på beho-

vet for en øget demokratisering af 
adgangen til professionel musik-
undervisning. Den netop afgåede 
kulturminister Joy Mogensen tog 
tråden op, da hun kort efter sin til-
trædelse udtalte, at alle børn skal 
have mulighed for at lære at spille 
et instrument. Foreløbig er denne 
udmelding imidlertid ikke blevet 
fulgt op af ret megen konkret poli-
tik. 

Engagement er ikke nok
På Finansloven for 2021 
og 2022 er der i alt af-
sat 40 millioner kr. til 
modelkommuneforsøg 
under overskriften ”Grib 
engagementet”. Hensig-
ten med forsøgene er, 
at de skal skabe mere 
viden og erfaringer om, hvad der 
vil give flere børn og unge lyst til 
at udfolde sig inden for teater, 

dans, design, poesi, musik og billedkunst. Hvis de danske 
musik- og kulturskoler skal kunne imødekomme fremtidens 
udfordringer, er der imidlertid behov for et væsentligt mere 
grundlæggende og langsigtet udviklingsarbejde. Et sådant 
arbejde foregår i øjeblikket i Norge, og der er megen inspi-
ration at hente hos vore norske kolleger. 

Nordisk musiksamarbejde i NUMU
I DMpF er vi gennem vores deltagelse i NUMU (Nordisk Uni-
on af Musikundervisere) blevet bekendt med projektet 
”Fremtidens Kulturskole”. Initiativtagere til projektet er KS 
(Kommunesektorens Organisasjon – svarende til Kommu-
nernes Landsforening i Danmark) og Norsk Kulturskoleråd 
(svarende til DMK i Danmark). De to organisationer igang-
satte i efteråret 2016 et toårigt projekt, og for at kortlægge 
og identificere kommunernes og amtskommunernes be-

hov inden for kulturområdet 
blev der i første omgang gen-
nemført en stor dialogproces 
blandt medlemmerne i KS 
med deltagelse af repræsen-
tanter fra kommuner og fyl-
ker (= amtskommuner) og fra 
KS-storbynetværk (ordførere 

fra de syv største kommuner i landet). Derudover har der 
været gennemført 11 konferencer, ligesom der indkom 30 
digitale input.

Hvordan skal fremtidens musik- og kulturskole se ud? Dette spørgsmål 
er i stigende grad kommet på dagsordenen i de nordiske lande. 

Fremtidens 
kulturskole 
– et norsk udviklingsprojekt

AF TROELS LUND  
NIELSEN 

regionsreporter  

”  Der er megen inspi-
ration at hente hos 

vore norske kolleger
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Alle aktører inddrages 
I det videre forløb har man inddraget 
et bredt udsnit af aktørerne inden for 
kulturskoleområdet, herunder ledere, 
lærere, og repræsentanter for såvel 
det politiske som det administrative 
niveau i kommunerne. I dialogerne har 
man arbejdet meget med fremtidsbil-
leder: Hvordan ser det ud, når kultur-
skolen har den rolle og position, som 
er ønskelig? Hvordan opleves kultur-
skolen, som den er nu, i forhold til 
fremtidsbilledet? Hvad skal der til for 
at fylde gabet mellem de to billeder? 

Omfattende udviklingsarbejde
Arbejdet har resulteret i flere delrap-
porter og i en samlet rapport fra janu-
ar 2021 (”På vei mot fremtidens kultur-
skole”). I rapportens indledning ud-
trykkes kulturens betydning på føl-
gende vis:

”Kultur og kulturskolen har både en 
viktig egenverdi, og en sterk samfunns-
skapende kraft. Kultur gir verdifulle opp-
levelser og mening i menneskers liv, ska-
per fellesskap og sterke lokalsamfunn. 
Som arena for frie ytringer kan kultur-
sektoren også bidra 
til å styrke demokra-
tiet. Gjennom ulike 
kulturelle utrykk vi-
ses ulike tradisjoner, 
identitet, tanker og 
følelser på en måte 
som bidrar til tole-
ranse for mangfold 
og dermed inklude-
ring. På denne måten kan kultursekto-
ren og kulturskolen bidra til tillit og sam-
hold som styrker samfunnets sosiale bæ-
rekraft, i tråd med FNs bærekraftsmål.”

En problemstilling, der har været 
central i arbejdet, handler om, hvilke 

værdier kulturskolen skal repræsente-
re i forhold til at bidrage til god op-
vækst og gode liv i lokalsamfundet. 
Der peges på, at kulturskolen skal 
være: attraktiv og relevant – inklude-
rende og mangfoldig – udviklende og 

skabende – betyd-
ningsfuld og me-
stringsorienteret. 
Blandt de temaer, der 
behandles i rappor-
ten, kan nævnes det 
helhedsorienterede 
opvækstmiljø, som 
handler om, hvordan 
man i højere grad kan 

se børnehave, skole, SFO og kultursko-
le som et sammenhængende økosy-
stem med fælles ansvar. Et andet tema 
er begrebet Kulturskole 3.0/Kommune 
3.0, som handler om ”samskabelse” – 
hvordan kulturskolen bedst muligt 
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”  Hvordan ser 
det ud, når 

kulturskolen har den 
rolle og position, som 
er ønskelig?

Illustrationer Esther Buchmann
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kan interagere med andre interessenter og borgere. Der fo-
kuseres også på kulturskolen som lokalt resursecenter og 
på kompetenceudvikling - hvilke kompetencer hos ledere 
og lærere er vigtige for at kunne imødekomme de fremtidi-
ge udfordringer? På baggrund af rapporten har KS og Kul-
turskolerådet udarbejdet tre temapakker, som kan bruges 
lokalt i kommunerne til at drøf-
te de spørgsmål, der behandles 
i rapporten. Endvidere har man 
igangsat et pilotprojekt med 
deltagelse af 16 kommuner, 
hvor målet er at indhente erfa-
ringer og succeskriterier i for-
hold til udviklingen af Kultur-
skole 3.0. Et så omfattende ud-
viklingsarbejde som det oven-
for beskrevne kræver store resurser, og i den forbindelse er 
det vigtigt at fremhæve, at Kulturskolerådet i Norge modta-
ger en ret omfattende statsstøtte til sin virksomhed. 

Politisk ejerskab er nødvendigt
Det er i Norge lykkedes i højere grad end herhjemme at få 
politikere på såvel lokalt som nationalt plan til at forholde 
sig aktivt til kulturskolen. I 2019 udarbejdede kunnskapsde-
partementet strategien ”Skaperglede, engasjement og 

utforskertrang”, som omhandler de praktiske og 
æstetiske fag i børnehave, skole og læreruddannel-
se, og hvori der er et stort afsnit om kulturskolen. 
Senest fremlagde regeringen i marts 2021 en så-
kaldt stortingsmelding om børne- og ungdomskul-
turområdet (”Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur 

for, med og av barn og unge”). En stor-
tingsmelding er regeringens hensigtser-
klæring eller strategiplan inden for et be-
stemt politikområde. Også her behand-
les kulturskolen meget grundigt med 
sagsfremstilling og med formulering af 
politiske pejlemærker. Set med danske 
øjne er det bemærkelsesværdigt, så 
langt man i Norge er kommet i forhold til 
at få politikere på alle niveauer, lokalt 

som nationalt, til at tage ejerskab for kulturskolen. 
Udfordringerne og problemstillingerne for musik- 
og kulturskoleområdet er langt hen ad vejen de 
samme i de nordiske lande, men i Norge har man 
valgt ikke at lade det blive ved snakken. 

Læs artiklen inkl. links og video 

om frem tidens kulturskole her: 

https://bit.ly/3j0ymTt 

”  Hvilke kompe-
tencer hos ledere 

og lærere er vigtige for at 
kunne imødekomme de 
fremtidige udfordringer?
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Annonce Danske OrkesterdirigenterIT-FIX
VIRTUELT SAMMENSPIL

Padlet er en digitale op-
slagstavle, hvor du og 
dine elever kan dele post-
it notes i form af tekst, 
billeder, links, musik, do-
kumenter, videoer m.m. 

Padlet kan være hjælpsom i undervisningen 
fx som lektiebog eller i forbindelse med dis-
kussioner, brainstorm, notater, quizzer, plan-
lægning osv. Padlet er ret velegnet til at 
strukturere undervisning og samarbejde, 
hvor kolleger og elever asynkront kan tilføje 
indhold til samme tavle. 

Lærerperspektiv
Med Padlet kan du skabe en digital ramme 
for din undervisning og elevernes øvning. 
Over tid kan du orientere dig i elevernes læ-
rings- og udviklingsforløb og afdække, om 
du kommer hele vejen rundt om faget. Du 
kan løbende give elever feedback på opga-
ver og give dem nye lektier eller øvelser for. I 
samarbejdssituationer med kolleger eller 
elever kan du bruge Padlet til at styre pro-
cessen og skabe mindmaps, der illustrerer 
og fastholder elevers, kollegers eller egne 
idéer. 

 
Elevperspektiv
Padlet giver eleven en asynkron mulighed 
for søge noder, øvelser eller musikeksempler 

i nye og gamle lektieopslag. Det giver eleven 
mulighed for at vende tilbage til tidligere 
øvelser eller opgaver for at repetere og ori-
entere sig i sit eget læringsforløb. Eleverne 
kan selv bidrage aktivt i undervisningen ved 
at løse opgaver på Padlet-opslagstavlen eller 
fx give sin lærer feedback. Eleven har mulig-
hed for at besvare opgaver med både illu-
strationer, lyd og video, således at skriftlig-
hed ikke er en begrænsning for faglighed. 

GDPR-bemærkninger
Du skal som lærer oprette en bruger for at 
kunne opsætte, indstille og dele en Padlet. 
Dine elever behøver ikke at oprette en bru-
ger for at tilgå og interagere med dit ind-
hold. Du skal blot give dem det unikke link 
til din Padlet. I forhold til databeskyttelse 
skal du være opmærksom på, at eleverne 
ikke må slå billeder eller videoer op af sig 
selv eller af deres venner eller bekendte. 
Samme opmærksomhed kræves i forhold til 
upload af taleoptagelser eller tekst med 
personoplysninger. Endelig bør alt naturlig-
vis slettes, hvis en elev stopper i musiksko-
len.

Sådan kommer du i gang
Padlet kan tilgås via computer, men kan 
også fås som app til smartphones og tablets. 
Det er gratis at oprettet en Padletbruger  

Læs artiklen inkl. Links her: 

https://bit.ly/3hW9qfC

Padlet

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN,  

medieredaktør
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 I  seks udvalgte vuggestuer i Dragør Kom-
mune møder Lili, Hr. Struganoff og Min 
Mormors Gebis komponisterne Chopin, 

Prokofiev og Saint-Saëns. Det sker, når bør-
nebibliotekaren og musikskolelederen med 
en uges mellemrum kommer på besøg med 
dialogisk læsning og musikalske sidefortæl-
linger til den samme billedbog. Projektet 
har fået navnet ”De små synger og taler”.

Fra bogkasser til relationer
Biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann tog i 
2018 initiativ til samarbejdet i forbindelse 

med et møde for alle kulturaktører i kom-
munen. Før da havde bibliotekets samar-
bejde med dagtilbuddene bestået i at pak-
ke bogkasser og sende dem ud til institutio-
nerne hver 4. uge. Efter et fagligt udvik-
lingsforløb om early literacy og i samklang 
med den nye dagtilbudsreforms pointe om, 
at dagtilbud skal samarbejde med fritidstil-
bud, valgte biblioteket at lave en indsats på 
0-3-årsområdet. 

Kommunens kulturaktører har et stående 
opdrag om at samarbejde med hinanden, 
og ”De små synger og taler” er et eksempel 
på, hvordan der med en ide, åbenhed hos 
aktørerne og uden store omkostninger kan 
skabes værdi for borgerne, mener Henriette 
Ritz Kylmann. 

Skarp på faglighed
Børnebibliotekar Isabel De Costa Grubbe 
står for bibliotekets del af projektet: Dialog 
med dagtilbudsledere, udvælgelse af en re-
levant børnebog, tilrettelæggelse af dialo-
gisk oplæsning og information til forældre 
samt selve besøget i dagtilbuddene og en 
inspirationsliste med litteratur til personalet. 
”For mig er det en fornøjelse at arbejde på 
et tværfagligt projekt som dette, fordi det 
betyder, at jeg skal være helt skarp på min 

I Dragør samarbejder bibliotek, musikskole og pædagogisk  
støttekorps om early literacy for de største vuggestuebørn.  
Børnene lærer sprog gennem dialogisk læsning og klassisk musik.

De små synger  
og taler i Dragør 

AF JULIE VANGSGAARD 
RAVN 

Børnebibliotekar Isabel 
De Costa Grubbe
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faglighed: At formidle litteraturen og 
skabe en oplevelse omkring den”, siger 
Isabel De Costa Grubbe. Hun bruger 
konkreter, bl.a. dyrefi-
gurer, til at skabe en 
ekstra oplevelse i den 
dialogiske læsning. I 
de perioder, projek-
tet kører, ser hun fle-
re vuggestuebørn på 
biblioteket end ellers, 
og hun får løbende henvendelser fra 
dagtilbud om at lave dialogisk læsning 
med nye temaer. 

Marcherende opera-appelsiner
På Dragør Musik- og Kulturskole ople-
ver leder Jacob Honoré, at partnerska-
bet med biblioteket ligger lige til høj-
rebenet, og at samarbejdet både bør 
og kan fortsætte videre i både børne-
have og skole. 

Musikskolelederen møder op i 

dagtilbuddene med en stor højttaler 
og en computer, hvor børnene kan se 
lydbølgerne fra musikken. Han læser 

op af den samme 
bog som børnebibli-
otekaren og tilføjer 
forskellige klassiske 
musikstykker under-
vejs koblet med be-
vægelse. Vuggestue-
børnene har for ek-

sempel marcheret som små appelsiner 
til Prokofievs operastykke ”Kærlighe-
den til de tre appelsiner”. 

Bortset fra en enkelt sang, de ken-
der og kan danse til, er Jacob Honorés 
mantra, at børnene skal præsenteres 
for musik, de ikke kender i forvejen. 
”Sprog er jo lyde, og vi lærer ved at 
imitere de lyde. Men det kræver, at vi 
virkelig kan lytte. Ved at spille ukendt 
musik for de små træner vi deres evne 
til at lytte, samtidig med at det 

udvider deres horisont”, fortæller mu-
sikskolelederen.

Støtter engagerede pædagoger
Hos kommunens pædagogiske støtte-
korps oplever man, at projektet under-
støtter pædagogerne i at arbejde 
mere med sprogstimulering i hverda-
gen, fordi det udover et spændende 
besøg også giver medarbejderne kon-
krete værktøjer at arbejde videre med. 
”Der er et stort engagement hos pæ-
dagogerne, men ikke meget tid at give 
af. Fordi biblioteket og musikskolen er 
opsøgende og kommer ud til dagtil-
buddene, bliver det lettere at deltage, 
og fordi projektet giver konkret inspi-
ration til dialogisk læsning og arbejde 
med klassisk musik til sprogindlæring, 
har det gjort en forskel for pædago-
gernes arbejde”, siger Linda Kofoed. 
Hun har sin daglige i gang i kommu-
nens institutioner, og her er hun siden 

”  Børnene skal 
præsenteres 

for musik, de ikke 
kender i forvejen

Fotos: Øjvind Harkamp
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projektets start stødt på mange samtaler 
om Lili og Hr. Struganoff. Et sted har børne-
ne også marcheret til Prokofiev efter musik-
skolens besøg. ”Bibliotekaren og musiksko-
len kunne godt være endt som dagens un-
derholdende højdepunkt på stuen, men i 
stedet har pædagogerne grebet projektet 
og fået det til at vokse”, siger Linda Kofoed. 

Fagligheder gør en fælles forskel
På biblioteket står Henriette Ritz Kylmann 
klar til endnu en sæson med ”De små syn-
ger og taler” – og til flere samarbejder. ”De 
små synger og taler” er en god historie, for-
di den viser og beviser, at det gør en reel 
forskel for både borgere og medarbejdere, 
når vidt forskellige fagligheder med vidt 
forskellige kerneopgaver samarbejder, siger 
bibliotekslederen, der er klar til at lade sam-
arbejdet gå fra projekt til fast tilbud.

Samarbejdet udvides i 2021
Samarbejdet om De små synger har vist sig 
at være begyndelsen på et samarbejde, 
som har udviklet 
sig til, at man i år 
har et fælles kata-
log over tilbud til 
skolerne. ”Dette ef-
terår sætter vi tur-
bo under arbejdet 
med at lave et Fæl-
lesskabernes Hus i 
Idræts- og Kultur-
knudepunktet i Store Magleby sammen 
med Hollænderhallen”, fortæller hun. Ambi-
tionen er, at man udover lokale- og admini-
strationsfællesskaber også har indholdsfæl-
lesskaber på tværs af bibliotek, musikskole 
og Hollænderhal.  Læs artiklen inkl. links her: 

https://bit.ly/2UNOq1y

”  For mig er det en 
fornøjelse at arbejde på 

et tværfagligt projekt som dette, 
fordi det betyder, at jeg skal være 
helt skarp på min faglighed

Musikskoleleder Jacob Honoré og biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann



Vil du være en vigtig del af Køben-
havnske børn og unges møde med 
musik og udvikling i musikalske 
fællesskaber? Har du ledererfa-
ring, visioner og musikpædagogisk 
indsigt? Kan du være en synlig le-
der for en stor medarbejdergrup-
pe af deltidsansatte og freelance 
musikere? Kan du forene kreativi-
tet, udvikling og sikker drift inden 
for kommunale rammer? Vil du 
sammen med forældre, elever og 
medarbejdere udvikle Musiksko-
len til en endnu mere central del af 
byens tilbud til børn og unge? Så 
har du nu muligheden for at søge 
stillingen som Musikskoleleder på 
Københavns Kommunes 
Musikskole.

Vi forventer at vores  
kommende leder:
• har en relevant musikfaglig ud-

dannelse og ledelseserfaring in-
denfor kulturområdet, gerne fra 
en anden musikskole i Danmark 
eller i udlandet

• er kommunikativ stærk, kan 
samarbejde, formidle og udvik-
le på alle niveauer samt har po-
litisk tæft og strategisk overblik

• vil udbygge det værdiskabende 
samarbejde med folkeskolen og 
med andre aktører i musik- og 
kulturlivet

• er ambitiøs og positiv på elever-
nes vegne med et energiniveau 
og en arbejdsglæde, der smitter

VISIONÆR 
OG EMPATISK 
leder til Københavns Kommunes Musikskole

• har blik for vigtigheden af, at alle 
kommunens børn og unge mø-
der musikken og samtidig kan 
tilgodese børn og unge, som er 
særligt talentfulde

• har administrative og økonomi-
ske kompetencer samt arbejder 
strategisk med musikskolens 
ressourcer

• er tydelig og kan skabe struktur 
og klare rammer i både organi-
sationen og den daglig drift  

• prioriterer både fællesskabet og 
giver plads til medarbejdernes 
forskellige måder at løse opga-
verne på

• vil styrke musikskolen som et 
samlet hele med fokus på trivsel 
og et godt arbejdsmiljø

Vi kan tilbyde: 
• en arbejdsplads, der kommuni-

kerer åbent og værdsætter en 
tillidsfuld samarbejdskultur 
præget af medindflydelse, med-
bestemmelse og medansvar

• en medarbejderstab og besty-
relse, der er optimistiske og am-
bitiøse på musikskolens vegne 
og engageret i undervisningstil-
bud til glæde for alle børn og 
unge i hele København

• samarbejde og sparring med 
andre ledere på skoleområdet

• en stor forvaltning, som samar-
bejder og bakker op med bl.a. 
mulighed for uddannelse, spar-
ring og supervision

Yderligere information
For yderligere information om stil-
lingen er du velkommen til at kon-
takte områdechef Kate Obeid 
på telefon 2777 0335, bestyrelses-
formand Helene Grube på telefon 
2337 1924 og souschef Peter Nor-
mann på telefon 3366 7074. 

Se også skolens hjemmeside www.
musikskolen.kk.dk 

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse den 1. november 2021 
eller snarest derefter. Løn ifølge 
overenskomst.
Der indhentes børneattest, straffe-
attest og referencer i forbindelse 
med ansættelsen.
 
Søg via nedenstående link se-
nest søndag den 12. septem-
ber 2021
https://bit.ly/3ztxbkU  
Første og anden samtalerunde af-
holdes henholdsvis den 20. og 27. 
september. I ansættelsesforløbet 
indgår en profiltest. Vi opfordrer 
alle kvalificerede til at søge stillin-
gen uanset etnisk baggrund, køn, 
alder, religion og seksuel 
orientering.
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MUSIKKENS ALFABET 1
Bogen beskæftiger sig med musikteori via 
sang, spil og leg. Der medfølger musikteoreti-
ske spillekort.  Materialets forskellige aktivitets-
forslag giver læreren værktøjer til at variere 
musikundervisningen i det daglige. Der er flere 
praktiske øvelser til både solo- og sammenspil, 
hvor eleverne kan fordybe sig i både aktive, og 
mere stillesiddende aktiviteter omkring musik-
teoriens mange facetter. Udover kortspil inde-
holder materialet også elevark. Bogens i alt 13 
nye sange er anført med melodi og becifring, 

og der er adgang til en digital ressourceside, hvor sangene kan høres både 
med og uden vokal. Herudover indgår mere end 35 illustrative videoer til 
aktiviteter, spil og lege. 

Udgivelser

BØRNEKOR 5 
- Kanondanse og satser 
med solmisation

Bogen indeholder både kendte og ukendte 
sange i forskellige stilarter, fx sangene Hello, 
how are you?,  Vi si’r goddag, og Kom lad os 
synge. Med udgangspunkt i musikken er der 
ved hver sats idéer til opstilling og indstude-
ringsteknik samt en dansebeskrivelse. Des-

uden er der et idékatalog med henvisninger til uddybende kommentarer i 
bogens sidste afsnit. Målgrupper: Korledere for spire- og børnekor i skole, 
kirke og musikskole samt folkeskolelærere i den obligatoriske musikunder-
visning fra 1.-5.klasse. 

Forfattere: 
Carsten Viuf og Gitte Chren, 

konservatorieuddannede musikere og 
musikpædagoger

Målgruppen: 
0. - 4. klasse.

Pris: 
280 kr.

Forlag: 
Dansk Sang

Forfattere: 
Margrethe Enevold og Pia 

Boysen, 
konservatorieuddannede 

musikere og musikpædagoger
Målgruppe: 
0. - 5. klasse.

Pris: 
300 kr.

Forlag: 
Dansk Sang
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MUSIKUNDERVISNING 
- en fagmetodik

Læs om udgivel serne inkl. links her:  

https://bit.ly/3yB0EsT

Forfatter: 
Annelise Dahlbæk, cand.pæd. og 

tidligere lektor på 
læreruddannelsen

Målgruppen: 
Studerende og lærere i 

musikfaget i grundskolen
Pris: 

225 kr.
Forlag: 

Hans Reitzels Forlag 

Bogen sætter fokus på, at elever i folkeskolen 
skal have større viden om musikkens kode-
sprog, fx noder, diagrammer etc., så eleverne 
selv kan udføre, forstå og skabe musik. ”Hvis 
eleverne ikke oplever, at de ved noget om mu-
sik og kan noget med musik, risikerer motivati-
onen for at vælge musik som valgfag at for-
svinde”, udtaler forfatteren Annelise Dahlbæk. 
Bogen indeholder: Metoder i musikundervis-
ning, Indhold som metode, Aktivitetsformer 
som metode, Sociale organiseringsformer, Pro-

gression og differentiering og Åben skole Praksisfaglighed. Alle metoderne 
bliver gennemgået med konkrete eksempler på, hvordan læreren kan 
planlægge og variere sin undervisning.

Annonce Danske Orkesterdirigenter
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Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

v. Danske Orkesterdirigenter
www.dirigentinstituttet.dk 

Mere info om uddannelse og kurser 
for dirigenter på 
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Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

v. Danske Orkesterdirigenter
www.dirigentinstituttet.dk 

Mere info om uddannelse og kurser 
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Orkesterdirigent!
Kurser og uddannelse

v. Danske Orkesterdirigenter
www.dirigentinstituttet.dk 

Mere info om uddannelse og kurser 
for dirigenter på 



 
 

26  |  MUSIKSKOLEN

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 bevægelser bliver børnenes fantasi og 
nysgerrighed stimuleret ved hjælp af illustrationer, som uddyber historien i musikken. De 
farverige og dynamiske tegninger, der udspringer af den musikalske idé, aktiverer børnenes 
kreativitet og giver dem ejerfornemmelse af musikken, så de spiller detaljeret og smukt. 
Metodikken og materialet har været brugt og præsenteret af Sascha Nedergaard ved kurser 
og foredrag ved EPTA. Klaverbogen dækker de første 2-3 års klaverundervisning og giver 
adgang til mere end 80 videoer samt knap 30 udvalgte lydfiler.
Målgruppe: Musikskolen
Kr. 240,- (300,-) • ISBN 978-87-7178-140-3

Ny dansk klaveskole
Klaverskole for børn og nybegyndere

dansksang.dk
admin@dansksang.dk

Tlf. 5070 2667

... af Sascha Nedergaard
Klaverskole for børn og nybegyndere

Sascha Nedergaard

Illustreret af Jan Mogensen

NY DANSK KLAVERSKOLE
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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
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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

&
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Toget ankommer

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

Elev

LærerLærer

Musik: Sascha Nedergaard

Musik: Copyright © 2021 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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 I  forbindelse med indgåelse af overenskomstforliget 2021 
forekommer der en række ændringer i arbejdstidsafta-
len for musikskolelærere. Èn af dem ser således ud:

”I arbejdstiden medregnes også arbejdstimer, som ikke er 
tidsmæssigt placeret af ledelsen. Leder og lærer aftaler den 
praktiske håndtering af, hvordan eventuel selvtilrettelagt tid 
medregnes i arbejdstidens opgørelse, herunder ved dage med 
ret til fravær med løn jf. punkt 2. 

Arbejdstimer, som er godkendt af ledelsen eller har været 
nødvendige af hensyn til en forsvarlig varetagelse af arbejdet, 
fx en akut opstået opgave i forbindelse med en elev, indgår i 
opgørelsen.”

Det har i årene siden arbejdstidsaftalens ikrafttræden i 
2016 vist sig, at opgørelse af musikskolelæreres arbejdstid 
er grebet meget forskelligt an rundt i landet – i en del til-
fælde, i enighed mellem ledere og lærere, uden fast tilrette-
læggelse af de dele af arbejdstiden, som omhandler forbe-
redelse, egen øvning osv. Dette lader sig stadig gøre med 
denne nye formulering, men der lægges dog op til, at op-
mærksomheden på, at alt musikskolelæreres nødvendige 
og relevante arbejde rent faktisk tælles med, skærpes. Fra 
sekretariatet støtter vi dette: På de skoler, hvor lærerne kla-

rer opgaverne uden den store, fælles til-
rettelæggelse og opgørelse af ar-

bejdstiden, og hvor både elever, 
lærere og ledelse er tilfredse 

med resultater og arbejdsfor-
hold, kan denne model funge-
re fint. På de skoler, hvor lære-

re og/eller ledere ønsker en 
mere præcis optælling af 

arbejdstiden, hører vi til gengæld ofte, at man savner 
egnede redskaber dertil.

Til brug det brug har DMpF udarbejdet en række 
skemaer, som den enkelte lærer, leder eller TR for-
holdsvis enkelt kan udfylde med henblik på opgørel-
se af den faktisk præsterede arbejdstid. Som lærer 
med en løsere tilrettelæggelse af arbejdstiden kan 
skemaerne bl.a. bruges til selv at holde øje med, om 
den lønnede tid og indsatsen stemmer overens, og 
til at give et bedre overblik over arbejdstiden.

Du kan finde disse skemaer på  
DMpF’s hjemmeside: 

 Beregning og opgørelse af den præsterede  
arbejdstid 
Beregning af ulempegodtgørelse 
Beregning af weekendgodtgørelse 
Beregning af tjenesterejser 
Beregning af tid og tillæg ved øveture og  
koncertrejser

Til hvert enkelt skema er der desuden udarbejdet en lil-
le instruktionsvideo, som du finder samme sted.

Skemaerne vil blive præsenteret mere grundigt i 
den kommende tid, og vi håber, at de vil blive et 
godt redskab til at sikre, at musikskolelæreres ansæt-
telsesgrad og faktiske arbejdstid hænger sammen. 

Spørgsmål rettes som altid til DMpF’s sekretariat. 

Opgørelse af den  
præsterede arbejdstid

Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

LØN & VILKÅR

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



- Om merarbejde, øveture 
og koncertrejser

Godt 
at vide

15

D
an

sk
 M

us
ik

pæ
da

go
gi

sk
 F

or
en

in
g,

 D
ro

nn
in

ge
ns

ga
de

 6
8,

 4
. s

al
, 1

42
0 

Kø
be

nh
av

n 
K


