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 P 
odcasten ”Musikliv” er med til at af-
spejle dansk musikkultur. Den hand-
ler om elevernes oplevelser og om 

det ofte lidt skjulte musikpædagogiske ar-
bejde bagved spilleglæde og præstationer, 
som musikskolerne løfter over hele landet. 
”Lolland Musikskoles ønske med podcasten 
er at dele og synliggøre vores opsamlede 
viden fra projektet ”Musik-
liv” i en let tilgængelig form 
og på en let tilgængelig 
platform”, siger Musikskole-
leder Karina Fredensborg. 
Videre siger hun: ”Målet er, 
at podcasten kan videre-
give faglige metodeovervejelser samt re-
fleksioner fra både elev- og lærerperspekti-
vet, hvilket vi håber giver inspiration og tips 
til kolleger rundt i landet. Pointerne fra 
elevperspektivet håber vi også kan være 
med til at synliggøre og italesætte det, som 
eleverne selv siger, at musikskolen giver 
dem med videre i livet. At dele vores viden 
musikskoler i mellem er et strategisk værk-
tøj og et redskab til at styrke vores fælles vi-
densflow, så vigtig viden og erfaringer cir-
kulerer og kommer mange til gavn. Dermed 
skabes større grobund for inspiration, læ-
ring, innovation og udvikling.” 

Kreativ vidensdeling i ørerne
På Lolland Musikskole har vi kørt et musik-
pædagogisk projekt om motivation og en-
gagement i musikundervisning, og podca-
sten “Musikliv” samler den viden og erfa-
ring, vi har høstet. Grunden til, at vi har 
valgt at bruge podcastmediet, er, at vi øn-
sker at bidrage til vidensdeling mellem lan-

dets musikskoler 
m.m. Podcastmediet 
muliggør dynamisk 
og levende formid-
ling. Podcasten gør 
brug af reportage-
klip fra undervis-

ningslokalerne, samtaler mellem lærere og 
interviews af elever, og disse klip er flettet 
sammen med en speakerstemme, som ta-
ger lytteren i hånden. Det kreative medie 
afspejler også den kreativitet, der gennem-
væder det musiske fag ,vi til dagligt under-
viser i. En podcast kan desuden høres, mens 
man er på farten eller ordner sine gøremål.

Projekt om elevers motivation  
og engagement
Hvordan gøder og nærer vi musikinteressen 
og stimulerer vores elevers lyst til at lære? 
Det er et centralt spørgsmål for 

PODCAST 
synliggør musikskolelivet

AF SIGNE MARIE  
SVENNUM 

podcastproducent

”  Musikliv” samler 
den viden og  

erfaring vi har indsamlet

“Musikliv” er navnet på en musikskolepodcast, der sætter spot på,  
hvad der skaber motivation og engagement i musikskoleundervisning. 
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FAKTA

Musikskoleleder Karina Fredensborg fik ideen til, at 
Lolland Musikskole skulle have en podcast, som for-
midler skolens musikpædagogiske arbejde. Musiksko-
lelærer Signe Marie Svennum har stået for arbejdet 
med at tilrettelægge, interviewe og producere.
Podcasten har udover en uges arbejde til produktio-
nen kostet en engangsinvestering i en god håndholdt 
mikrofon. Eventuelt skal man iberegne studieleje i 
budgettet. Klippeprogrammet Hindenburg koster 
også et engangsbeløb. Tjek evt. IT-FIX om podcast på 
side 20.

musikpædagoger, og derfor har motivation og engage-
ment været hovedtemaerne på Lolland Musikskoles pro-
jektforløb. Hvornår er det sjovt at gå til musik? Hvordan kan 
musikskolen være katalysator for det lokale musikliv? Vi har 
spurgt os selv, hinanden og naturligvis eleverne, som 
man møder i podcasten. Victor fremhæver fx vi-
den, fællesskab og det at kunne bruge mu-
sikteori i praksis, mens Elise giver udtryk 
for sin fascination  af at skabe musik ud 
fra enkle musikalske byggeklodser: 
“Jeg synes, det sjoveste ved at gå til 
musik det er nok at være sammen 
med de mennesker som også 

Karina Fredensborg, 
musikskoleleder
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interesserer sig for musik [..] til solo-
sang kan jeg godt lide at lære nogle 
nye ting, nogle nye metoder [..] Til kla-
ver der spiller jeg med Gaya (red. an-
den elev på skolen). [..] Jeg kan bruge 
de ting, jeg lærer i musikteori til, når 
jeg skal spille klaver- når jeg skal læse 
noder og lave akkorder.”  Victor, 13 år. 
“Jeg synes det er rigtig sjovt, at man 
kan skabe en hel masse bare med få 
akkorder.” Elise, 13 år. Anette, som går 
til kor og solosang, nævner ligesom 
Victor det sociale fællesskab, som eksi-
sterer i koret, og fornøjelsen ved at 
vokse med de m usikalske udfordrin-
ger: “De fleste har sunget i koret i man-
ge år, så vi er sådan en lille familie og 

catcher op på hinanden hver onsdag 
[..] det er et højt niveau, synes jeg, så 
der er nogen gange, hvor vi alle sam-
men skal stå rigtig meget på tæer - og 
det er jo der, vi allesammen bliver dyg-
tigere, når vi rækker op. Så det kan jeg 
godt lide, jeg kan godt lide når der er 
udfordringer.” Anette, 59 år.

På ugentlige teammøder diskuterede 
vi i en lærergruppe motivationsteori og 
forskellige cases, hver uge delte teamet 
en god undervisningsoplevelse fra den 
forgangne uge med hinanden, mens 
der blev sparret om musikpædagogiske 
problemstillinger. Vi lavede idégenere-
ring og forsøgte at kortlægge, hvilke 
metoder og tilgange man kan bruge til 

at imødekomme forskellige motivati-
onsorienteringer i læringssituationer. 
Ved siden af møderne blev der prøvet 
ting af i undervisningslokalerne med 
både soloelever og hold, således at 
praksis og teori talte sammen gennem 
hele projektet. Sidnan Dedic fortæller i 
podcasten om, hvordan den menne-
skelige relation viste sig at have betyd-
ning for nogle elevers motivationer.

Sådan blev podcasten til
Praktisk blev podcasten udarbejdet 
ved, at jeg som skolens podcastprodu-
cent indledningsvist gik rundt på mu-
sikskolen med en håndholdt mikrofon 
og indsamlede lyd. Mikrofonen var “på 
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besøg” hos violinlæreren Xenia Savery, i ba-
slaboratoriet med Sidnan Dedic, til musik-
skolejam m.m. Mikrofo-
nen var med til lærer-
gruppens føromtalte 
musiklivsmøder og blev 
brugt til at lave inter-
views med skolens ju-
niorkor og soloelever. 
På den måde blev der indsamlet en masse 
lydoptagelser, samtaler og reportage. Ud 
fra dem satte jeg mig ned og skabte et 
overblik over, hvordan klippene skulle flet-
tes sammen, hvad der skulle bruges, og 
hvornår. På den måde blev podcastens dra-
maturgi udarbejdet – dvs. strukturen for, 
hvordan de forskellige klip og dialoger me-
ningsfuldt kunne danne en helhed. Jeg la-
vede grovklipning i podcastredigeringspro-
grammet Hindenburg. Dernæst skrev jeg et 
manuskript for, hvad der skulle siges i 

speaken. Speaken blev indtalt af undertegnede i musikskolens 
studie og klippet sammen med de øvrige lydfiler. Derefter finklip-

pede jeg hele programmet 
og lavede en let masterering. 
Som coverbillede til podca-
sten brugte vi et af musiksko-
lens fotos og lavede en grafik 
med podcastens titel. Ende-
lig oprettede vi en profil på 

Podbean, hvor vi udploadede podcasten og linkede den op til 
iTunes.

Podcasten Musikliv som et IT- fix
Podcasten kan bruges til at få viden om forskellige motivationsori-
enteringer og inspiration til, hvordan man kan bruge forskellige til-
gange til at nære musikinteressen hos den enkelte elev. Som mu-
sikskole kan man bruge podcasten som afsæt for en diskussion af, 
hvordan man imødekommer forskellige elevtyper og hvilke tilbud 
og tiltag, der tiltrækker og engagerer hvilke elevtyper. 

”  Hvordan gøder og nærer vi 
musikinteressen og stimulerer 

vores elevers lyst til at lære?
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Om DMpF
Fagforening for musikere og
musikundervisere
Dansk Musikpædagogisk Forening - 
fagforening og interesseorganisation 
for alle musikpædagoger, musikskole-
lærere, musikskoleledere, musikere, mu-
sikstuderende og andre med interesse 
for det musikfaglige og musikpædago-
giske område.

DMpF’s vision  
– Musikskolen for alle 
Musikalsk dannelse og uddannelse star-
ter i musikskolen. Derfor arbejder DMpF 
for, at alle børn og unge, uanset indivi-
duelle 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 musik-
politiske 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  
musikpædagogiske område på konser-
vatorierne

For konservatoriestuderende er medlem-

skab gratis frem til 6 måneder efter studi-

ets afslutning
Om DMpF:  

https://bit.ly/2ZCxRrF
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Ny overenskomst 
er et kapløb mod bunden

LEDER

 A 
rbejdsmarkedet i Danmark er under forandring. 
Arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU, 
udbredt automatisering og digitalisering, out-

sourcing af opgaver til lavindkomstlande, nomadisk ar-
bejdskraft, globaliserede varestrømme kombineret med 
løbende arbejdsudbudsreformer om bl.a. højere pensi-
onsalder, ringere efterløn, kortere dagpengeperiode 
med højere genoptjeningskrav og en generel udhuling 
af dagpengenes og sociale ydelsers værdi tegner et bil-
lede af udfordringerne.

Som en del af udviklingen har den digitale platforms-
økonomi siden 00’erne bredt sig til hele verden. Her-
hjemme kender vi bedst Ubers mislykkede forsøg på at 
indtage hyrevognsmarkedet, mens Wolt og andre bud-
tjenester har indtaget cykelstierne i de store byer. Andre 
platforme tilbyder fx rengøring og havearbejde.

Mere kvalificeret arbejdskraft tilbyder deres ydelser 
som oversættere, programmører og designere hos fx Fi-
verr og kan levere fra et hvilket som helst sted på kloden. 

Også på instrumentalundervisningsom-
rådet i Danmark findes der tilbud, bl.a. 

platformen musikundervisning.dk.
Fælles for platformene er deres 

manglende vilje til at påtage sig 
et arbejdsgiveransvar.

Hos musikundervisning.dk 
giver det sig bl.a. udtryk i at un-

derviserne

stiller egne lokaler og instrumenter gratis til rådighed
ikke har reel sikkerhed i ansættelsen eller for ansættelsesgraden 
ikke kender deres arbejdstid længere end 24 timer frem,  
da eleven uden omkostninger kan aflyse
ikke har løn under sygdom og barsel
ikke har en arbejdsmarkedspension

Sammenholdes dette med en minimumstakst på 250 kr. for 60 mi-
nutters undervisning, bliver det mere end svært at nå op på en 
samlet årsindkomst på 200.000 kr.

Andre steder i den vestlige verden kan de dårligst betalte fuldtids-
jobs ikke forsørge et voksent menneske. Hvis løn og ansættelsesvil-
kårene hos musikundervisning.dk bliver normen risikerer musikere 
og musikundervisere i Danmark at komme i samme situation.

I DMpF mener vi ikke at det er en farbar vej, snarere et kapløb 
mod bunden for hele området.

Vi vil i stedet arbejde for, at den professionelle musikundervis-
ning på musikskolerne udbygges med de muligheder, dét inde-
bærer for sammenspil, kor, orkestre og samarbejde på tværs til 
glæde for det lokale musikmiljø, med kompetente veluddannede 
undervisere, udviklende læringsfællesskaber og ordentlige ram-
mer for de ansatte.

Platformstjenesterne opererer i en gråzone uden en regulering, 
der sikrer arbejdstagernes basale rettigheder. Det må en samlet 
fagbevægelse kræve, både på europæisk og nationalt niveau.

Dansk Musiker Forbund desværre valgt at gå den modsatte vej 
ved at indgå en overenskomst med musikundervisning.dk, der blå-
stempler tilblivelsen af et prekariat blandt musikere og musikun-
dervisere. 
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 R 
egeringen har afsat to gange 20 
millioner kr. til kommunale musik-
skoleforsøg i 2021 og 2022 og 27 

kommuner deltager i første runde. Fagbla-
det MUSIKSKOLEN følger de musik- og 
kunstrelaterede modelforsøg tæt. Fælles for 
dem er nemlig, at de skal danne grundlag 
for fremtidens musik- og kulturskole. ”Erfa-
ringer fra modelforsøgene og den efterføl-
gende faglige evaluering skal danne grund-
lag for at vurdere, hvordan lovgivning og 
andre indsatser kan udformes for bedst mu-
ligt at understøtte, at flere børn og unge 
deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter”, ly-
der formålet fra regeringen og forligsparti-
erne. Ud over at bringe musik og kunst ud 
til flere børn og unge skal forsøgene ind-
samle viden, som politikerne vil anvende i 

et kommende lov- og bekendtgørelsesar-
bejde på musikskoleområdet. MUSIKSKO-
LEN følger tre modelkommuneforsøg, som 
hver især giver deres bud på elevrekrutte-
ring, outreach, ungeinddragelse, pædago-
gisk udvikling og tværgående samarbejde. 

Kulturspor i Midtjylland går nye veje
I det midtjyske hedelandskab, hvor den kul-
turhistoriske perle Hærvejen har sit ud-
spring, møder vi Kulturspor. Viborg og Skive 
Kommune er gået sammen om et bredt an-
lagt modelkommuneforsøg, hvor mange in-
stitutioner bidrager, herunder initiativtager-
ne Kulturskolen Viborg og Skive Musikskole. 
”Byrådet bakker 100 procent op, fordi vi vil 
lave Danmarks bedste åbne skole, og her er 
musik og kunst vigtige elementer,” siger for-
mand for Kultur- og Fritidsudvalget Mads 
Panny, som er borgmesterkandidat for So-

cialdemokratiet. Han mener, at man via 
modelforsøget kan teste nogle ting i for-
hold til, at Kulturskolen skal nå bredere 

ud både socioøkonomisk og geografisk. 
Kulturspor skal også danne grundlag for en 

fremtidig musikskolemodel, hvor alle børn i 

Musikskoler 
griber entusiastisk 
regeringsudspil
Regeringen har igangsat modelkommuneforsøgene ”Grib  
engagementet”, for at fremme musik- og kunstaktiviteter blandt  
børn og unge. Men hvordan ser forsøgene ud, og finder de vejen  
til fremtidens musik- og kulturskole for alle børn og unge?

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN,  

medieredaktør

Mads Panny, 
Anja B. Højgaard, 
Palle F. Kjeldgaard



Viborg og Skive Kommune i løbet af deres skoletid møder 
musikfaget, billedkunst, teater, animation og tegning som 
aktive deltagere. ”Det mest omfattende forløb er musik-
klasserne,” fortæller Palle Friborg Kjeldgaard, leder på Kul-
turskolen Viborg. Han er in-
spireret af ”Haderslev-mo-
dellen”, hvor målet er, at 3. 
og 4. klasse får instrumental-
undervisning en time om 
ugen i to år på alle kommu-
nens folkeskoler. Kulturspor 
handler også om elevrekrut-
tering og outreach, som det hedder på nydansk. Mads Pan-
ny går ind for, at alle børn og unge i løbet af den kommen-
de byrådsperiode skal have mulighed for at lære at spille et 
instrument på deres folkeskole via Kulturskoletilbuddet. 
”Jeg vil håbe, vi kan finde midler til at følge op på Kultur-
spor, men vi kommer nok også til at snakke omstrukture-
ring for at komme bredere ud i så stort et geografisk områ-
de som Viborg Kommune,” siger han. Borgmesterkandida-
ten håber meget, at regeringen vil satse på musikskoleom-
rådet og fx øge reservationsbevillingen, som lige nu er 

halvdelen af det mulige. ”Det kan da kun være i regerin-
gens interesse, at langt flere børn får mulighed for at spille 
et instrument, end tilfældet er i dag,” siger han til MUSIK-
SKOLEN. I Skive og Viborg kommune oplever man, at børn 

fra de mindre byområder hidtil i 
mindre grad har benyttet sig af 
musik- og kulturskoletilbuddet. 
”Da vi inviterede til samarbejde 
omkring Kulturspor, var der straks 
respons fra flere oplandsskoler. 
Det synes jeg er ganske interes-
sant, for det vidner for mig om, at 

der i oplandet er en stor interesse for at give børn og unge 
mere kunst og kultur i deres hverdag,” fortæller Anja Brejner 
Højgaard, musikskoleleder på Skive Musikskole. Lige nu er 
flere end 30 daginstitutioner og skoler involveret i Kultur-
spor, fortæller de to musik- og kulturskoleledere.  

”  Det havde været klogere med 
en periode på to til tre år, frem 

for det halve år regeringens modelfor-
søg løbervores elevers lyst til at lære?

FAKTA OM MODELKOMMUNEFORSØG

På Finansloven 2020 blev afsat 20 mio. kr. i hhv. 2021 og 
2022 til kommunale modelforsøg, som skal få flere børn 
og unge til at møde kunst og kultur. I første runde har 14 
projekter, som involverer 27 kommunale musik- og kultur-
skoler, fået tilskud. Ansøgningsrunde nummer to løber til 
og med den 10. november 2021. Der er krav om mini-
mum 25% kommunal medfinansiering. 
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Hvad oplever I udfordrer Kulturspor lige nu? 
”Kalenderøvelsen” er pt. den største udfordring. Det hand-
ler om koordineringen mellem folkeskolernes faste skema-
er og alle de kunst- og musikaktiviteter, som nu via Kultur-
spor skal passes ind. Hertil kommer logistikken. Et eksempel 
er de 85 nyindkøbte el-klaverer, som skal fordeles på skoler-
ne.

Hvad tænker I om, at der ikke er tale om blivende midler?
Modelforsøget er overordnet set en god mulighed for inve-
stering i musikinstrumenter og i at øge samarbejdet. Des-
værre har ”Grib engagementet” en usædvanlig kort tidsho-

risont i forhold til at 
kunne lave pædago-
gisk udviklingsarbej-
de. Det havde været 
klogere med en peri-
ode på to til tre år 
frem for det halve år, 
regeringens model-

forsøg løber. Der har ligeledes været en ekstraordinært kort 
ansøgnings- og etablerings fase. Omvendt oplever vi, at 
Kulturspor har medvirket til at etablere nye samarbejder, og 
samtlige skoler har taget imod tilbuddet med åbne arme. 
Den øgede tilstedeværelse ude på skolerne giver også mu-
sikskolerne en langt bedre forankring.

Hvad håber I forsøget vil vise?
Vi håber, det vil være med til at synliggøre, hvor stor betyd-
ning lettere adgang til kultur har for børn, og at forsøget på 
sigt får betydning for regeringens prioritering, tildeling og 
fordeling af midler. Lige nu og her understøtter projektet 
anskaffelser og giver os direkte adgang til et udvidet sam-
arbejde med skolerne. Det har en enorm betydning for os.

Hvad glæder I jer allermest til lige nu?
Vi kan mærke, at det summer derude, og vi glæder os til 
udstillinger, koncerter og tilbagemeldinger fra de forskelli-
ge forløb. Alle disse forskellige musiske og kunstneriske ak-
tiviteter er forhåbentligt med til at gøre en forskel i mange 
flere børn og unges hverdag.

Kulturklubber vil engagere unge  
østjyder kunstnerisk
I Silkeborg har leder af Den Kreative Skole Knud Mortensen 
allieret sig med sin kolleger i Hedensted, Odder og Skan-
derborg Kommuner. Sammen har de udviklet projektet: 
Grib kreativiteten - Unge skaber engagement. Forsøget hand-
ler om at opdyrke de unges interesser og evner for det 
kunstneriske og kreative via kulturklubaktiviteter. Vi samar-
bejder med de unge 13-18- årige om at definere nye ram-
mer for deltagelse i kunstneriske og kreative aktiviteter. 
”Konkret bruger vi fokusgruppeinterviews, aktionslæring 
og workshops i arbejdet med at involvere både deltagere 
og undervisere,” forklarer projektleder Louise Frøkjær Car-
stens og leder Knud Mortensen.

Hvorfor kulturklubber?
Vores afsæt var, at hvis vi skal række ud til en ny målgruppe, 
må vi også gøre noget andet end vi plejer. Netop derfor op-
stod ideen med et kulturklubtilbud, hvor de unge i høj grad 
er med til at præge indholdet. 

Hvorfor er netop den gruppe vigtig?
De 13-18-årige er selektive, og vi skal som musik - og kultur-
skoler opsøge og afprøve helt nye tiltag for at gøre de kunst-
neriske fag attraktive og ”selvfølgelige” for især de målgrup-
per, som ikke i forvejen dyrker ét eller flere kunstneriske fag. 

Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til valg af  
samarbejdspartnere?
Vi har valgt at samarbejde med ungdomsskolerne, fordi de-
res viden og erfaringer er et værdifuldt supplement til den 

FAKTA OM KULTURSPOR

Formål
Alle børn og unge skal møder et varieret udbud af kunst-
neriske udtryk og få mulighed for selv at udtrykke sig heri-
gennem. 
Målgruppe 
0.-10. klasse.  
Samarbejdspartnere
Kulturskolen Viborg, Skive Musikskole, Kulturprinsen Vi-
borg, The Animation Workshop og VIA læreruddannelsen i 
Skive m.f. 
Kunstarter
Musik, billedkunst, scenekunst, tegning og animation. 
Økonomi
Modtager et tilskud på 2.250.000 kroner.

”  Hvis vi skal række 
ud til en ny mål-

gruppe, må vi også gøre 
noget andet end vi plejer
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viden, som findes på musik- og kultursko-
lerne. I fællesskab har vi samtidig bedre 
mulighed for at kvalificere og målrette vo-
res fælles indsatser. Samarbejdet med VIA 
University College bidrager til at ramme-
sætte undervisningstilgange.

Hvad er det bedste, I har oplevet indtil nu  
omkring ”Unge skaber engagement”?
Det har givet os en masse at tage de unge 
med i kvalificeringen og konceptudviklin-
gen af kulturklubberne. Det har bekræftet 
os i, at når vi skal udvikle aktiviteter for 
unge, så er det en rigtig god ide at involve-
re de unge selv.  

Kreative Containere i Syddanmark 
inviterer til musikalsk skaben
Nordfyns Musikskole har i samarbejde med 
Musik- og Billedskolen Varde kreeret mo-
delforsøget Kreative Containere. Fire contai-
nere agerer fysiske rum, hvori børn kan ar-
bejde, lege, skabe og eksperimentere med 
musik og kunst. ”Vi ønsker at fremme flere 

børns engagement og skabertrang i de kreative fag,” fortæl-
ler projektleder og souschef Monica Schmidt Andersen på 
Nordfyns Musikskole. Containerne kommer til at stå ude på 
folkeskolerne og vil være fyldt med gear og musikinstru-
menter. Målet er, at de skal anvendes i undervisningen i fol-
keskolen, i musikskoleundervisningen og til øvning i og ef-
ter skoletid. ”Nordfyns- og Varde Kommune, musikfaget og 
kunsten skal sætte rammerne og skabe et miljø, hvor børn 
og unge mærker en anden ramme end i skolebygningerne 
og tager ejerskab ind i det,” siger musikskoleleder på Nord-
fyns Musikskole Lars Konrad Mortensen.

Anja Lund, viceborgmester for venstre og formand for 
Børne og Ungeudvalget i Nordfyns kommune, bakker op 
om projektet. ”Jeg syntes, 
de kreative- og musiske 
fag er vigtige elementer i 
børns udvikling, både på 
den korte og lange bane. 
Og med dette nye projekt 
har vi ekstra gode mulig-
heder for at tage dette 
aspekt med ind i vores un-
dervisning,” siger hun til MUSIKSKOLEN. Nordfyns Børn- og 
Ungepolitik sætte netop fokus på, at børn og unges leg og 
læring skal ske gennem en mangfoldighed af aktiviteter. 
”Jeg mener, at det er vigtigt, at vores børn og unge så tid-
ligt som muligt får mulighed for at blive aktive udøvere i 
musik og kulturlivet,” siger Anja Lund. Hun vil dog ikke give 
et bud på, hvordan kommunen vil følge op på modelforsø-
get, når perioden udløber. Sideløbende med opsætningen 

”  Jeg mener, at det er 
vigtigt, at vores børn 

og unge så tidligt som muligt 
får mulighed for at blive aktive 
udøvere i musik og kulturlivet

FAKTA OM UNGE  
SKABER ENGAGEMENT 

Formål 
Ungedrevne kulturklubber, hvor ram-
men er de kunstneriske og musiske fag. 
Målgruppe 
Unge i alderen 13 - 18 år. 
Samarbejdspartnere
De kommunale musik- og kulturskoler 
i Silkeborg, Hedensted, Odder og 
Skanderborg, ungdomsskolerne i de 
fire kommuner, Institut for X i Aarhus, 
Læreruddannelsen på VIA University 
College samt lokale kunstnere fra de 
fire kommuner.  
Kunstarter
Musik, dans, billedkunst og drama. 
Økonomi
Modtager 1.050.000 kroner.

Workshop med undervisere bag modelforsøget: Unge skaber engagement
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af containerne samarbejdes der med Syddansk Musikkon-
servatorium om pædagogisk udvikling. ”Vi vil udvikle nye 
pædagogiske tilgange til musikken i feltet mellem skole og 
musikskole, hvor de fysiske rum er i centrum,” forklarer mu-
sikskolelederen og projektlederen bag Kreative Containere.

Hvad er jeres vision?
For det første vil vi gerne sikre, at alle børn og unge i videst 
muligt omfang får mulighed for at skabe fysiske fællesskaber 
omkring musikken. For det andet håber vi, at flere børn og 
unge stifter bekendtskab med musikskolen. Det er vores visi-
on på sigt at skabe et attraktivt musikmiljø for de 16-25 årige.

I er med til at opsamle ny viden til politikernes revidering af 
områdets lovgivning. Hvad tænker I om det?  
Det er spændende at være en del af en evalueringsproces, 
hvor der ikke er fokus på kontrol og resultater, men på ind-
sigt og viden, og på hvad der virker. På stort set alle skoler 

har børn og unge fri adgang til udendørs idrætsaktiviteter 
som fodbold og basket. Derfor er det interessant at følge, 
hvad der sker, når man giver børn og unge fri adgang til et 
kreativt musikmiljø. Kreative Containere kan være med til at 
skabe indsigt og viden, som på sigt kan danne grobund for 
at integrere kreative øvelokaler som en del af skolebygnin-
ger generelt.

Hvordan har I oplevet ansøgnings- og etableringsfasen?
Det er klart, at der har været meget kort tid til ansøgnings-
proces og planlægningsfase. Det har i den grad udfordret 
projektet, at evalueringen nærmest skal udføres, inden pro-
jektet rigtigt er gået i gang. Det har også været en kæmpe 
udfordring, at bevillingen først kom i juni måned, hvor feri-
en stod for døren. De første tre måneder er gået med ind-
køb, levering og myndighedsbehandling. Heldigvis er der 
megen opmærksomhed omkring projektet og velvilje 
blandt de involverede samarbejdspartnere.

Hvad er det sjoveste, I har oplevet?
Det mest komiske lige pt. er, at vi efter måneders leverings-
ventetid pludselig blev ringet op af en lastvognschauffør, 
som fredag eftermiddag var på vej ned gennem Jylland 
med en container til os. Han skulle aflevere den hos kom-
munens Vej og Park-afdeling, men de var gået på weekend. 
Jo, musikskoleledelse er nogle gange det kreatives kunst. 

Hvad glæder I jer allermest til omkring Kreative  
Containere lige nu?
Vi glæder os til at indrette containerne sammen med mu-
siklærere fra folkeskolen, musikskolelærere, studerende fra 
SDMK og elever fra folke- og musikskolen. Når rammerne er 
på plads, bliver det fantastisk at opleve åbningen af contai-
nerne og følge, hvordan et kreativt musikalsk miljø vokser 
frem. Et sted hvor flere børn og unge får adgang til musi-
kalsk skaben. 

FAKTA OM KREATIVE CONTAINERE 

Formål 
At fremme børns engagement i de musiske og kreative fag. 
Samarbejdspartnere
Musik- og Billedskolen Varde, Nordfyns Musikskole og 
SDMK  
Målgruppe 
Alle elever på deltagende folkeskoler og studerende ved 
Syddansk Musikkonservatorium. 
Kunstarter 
Musik. 
Økonomi 
Modtager et tilskud på 1.055.000 kroner.

Monica S. Andersen, 
Lars K. Mortensen, 
Anja Lund
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Op til politikerne 
Lige som flere veje fører til Rom, er der tydeligvis 
også flere veje til fremtidens musik- og kultur-
skole, hvis man spørger aktørerne bag de tre mo-
delkommuneforsøg. Alle er de spillevende ek-
sempler på musikskole-
områdets store diversi-
tet, kreativitet og evne 
til samarbejde. Men lige 
som Rom ikke blev byg-
get på én dag, er der 
også konsensus i de tre 
forsøg om, at ting tager 
tid, men at tiden helt klart er inde til at give flere 
børn og unge mulighed for at deltage i de kom-
munale musik- og kulturskoletilbud. Om kreativi-
tet og entusiasme er nok til at gøre modelforsøg 
permanente, eller om korte forsøg kan finde fag-
ligt holdbare veje, vil tiden vise. MUSIKSKOLEN 

genbesøger derfor modelforsøgene i 2022 og afdækker, 
hvilken ny viden man har gereneret, og hvilke erfaringer 
og tiltag politikerne vil agere på. Afslutningsvis må man 
konstatere, at musik- og kulturskolerne med stort enga-
gement har opfyldt regeringens og kulturministeriets 

politiske opdrag. Nu er det op til poli-
tikerne, om de vil sætte seriøse hand-
linger bag deres pæne kulturpoliti-
ske formuleringer. Det er uomtviste-
ligt, at rammeforbedringer skal på 
bordet, hvis alle børn og unge skal 
have muligheden for at tage del i 
musik- og kulturskolernes tilbud i 

hele landet. De danske kulturpolitikere kunne også med 
fordel lade sig inspirere af Norges og Finlands visionære 
kulturpolitiske udviklingsarbejde på musik- og kultursko-
leområdet. 

”  Når vi skal udvikle 
aktiviteter for unge, 

så er det en rigtig god idé at 
involvere de unge selv

S Y D D A N S K DANISH NATIONAL ACADEMY
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Musikskoler griber entusiastisk 
regeringsudspil: https://bit.ly/3oQp0Nb
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Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

Jeg har nået den alder, hvor jeg har ret til seniordage. 
På min arbejdsplads bliver dagene forlods fratrukket 

min årsnorm, inden arbejdet tilrettelægges. Er det korrekt?

Nej. Dagene afholdes som hele eller halve dage, og det 
kan på arbejdspladsen aftales, hvordan seniordage be-

regnes, bl.a. ift. skiftende arbejdstider, men du kan ikke pålæg-
ges at afholde dem ved et fradrag i din årsnorm.  

Jeg venter barn i januar 2022 og 
går på barselsorlov 8 uger tidli-

gere. Jeg forventer at være på barsel i 
hele 2022: Hvad sker der med omsorgs-
dagene for 2022 – for det nye barn og 
for dets søskende?

Hvis du pga. barsels- eller foræl-
dreorlov ikke har mulighed for at 

afholde omsorgsdage, skydes dagene til 
det efterfølgende år, så omsorgsdagene 
for 2022, hvor du er på orlov hele året, 
overføres til 2023 for alle dine børn. Husk 
dog at afholde omsorgsdagene for 2021 
for de store søskende, inden du går på 
barsel.

Hvordan fastsættes min løn som musikskolelærer? 

Den fastsættes på to forskellige måder: Kollektivt og individuelt.
Kollektivt: I overenskomsten er der fastsat en grundløn, som er den 

mindst mulige aflønning af musikskolelærere: pt. trin 28 + et årligt grundløn-
stillæg på ca. 1457 kr. Grundlønnen dækker de funktioner, man kan varetage 
som nyansat/nyuddannet/uerfaren. Efter 6 års ansættelse efter overenskom-
sten – på den samme eller på forskellige musikskoler – kan du ikke lønnes un-
der trin 34 + grundlønstillægget, efter 10 år trin 40 + grundlønstillægget. 

Individuelt: Din løn forhandles mellem leder og TR, så vidt muligt inden du 
påbegynder arbejdet, og helst inden du tager stilling til, om du vil tiltræde 
stillingen og evt. siger op et andet sted. I forhandlingen aftales det, hvilken 
løn du skal tilbydes, ud fra dine kompetencer og erfaring, stillingens funktio-
ner, den lokale lønpolitik og lønfordelingen hos de øvrige lærere. 

Derefter foregår lønfastsættelsen ved de årlige lønforhandlinger mellem 
leder og TR, hvor der forhandles for alle lærere på skolen – både indenfor 
de første 10 år og i resten af ansættelsen. Ikke alle vil får tildelt lønforbed-
ringer hver gang, men der bør være en rimelig og sammenhængende ud-
vikling i lønnen.

I forbindelse med de årlige lønforhandlinger kan du komme med be-
grundede forslag til lønforbedringer, som kan indgå i forhandlingen mel-
lem din leder og TR. 

Du kan altid finde den aktuelle løntabel på DMpF’s hjemmeside.  

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

Godt at vide:  
https://bit.ly/3vUcNsr
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Som MIX abonnent får du:
Frit valg af 4 nye bøger 

   Adgang til digital sangbank  

Altid 50 % på lagerførte bøger uanset antal

Et abonnement tegnes til musikskolen, hvilket 
giver alle ansatte mulighed for at anvende bøger, 

sangbank og rabatter

(Dansk Sang/Morgensangbogen: 25 %)

dansksang.dk
admin@dansksang.dk

Tlf. 5070 2667

LÆS MERE:
dansksang.dk/mixinfo

MIXAbonnement

Oplev en VERDEN til forskel 
med både analoge og 

digitale undervisningsmaterialer!

Forfatter: Linda Vilhelmsen
Hvad gør vi med børn, der synger falsk og  hvordan 
har synet gennem tiderne været på børns sang?  
Teori, sange og praksiseksempler i samme materiale. 

Der rettes fokus på kulturelle aspekter af den sang-
lige udfoldelse samt konsekvenser heraf i relation til 
musiklæreres, sangpædagogers,  korlederes og pæda-
gogers rolle. Bogen inddrager væsentlige områder af 
den nyere forskning inden for børns sanglige udvik-
ling, intonationsudvikling og falsk-syngeri. Der indgår 
24 sange med idéer til praksis. Materialet udgør en 
omfattende revidering af bogen Når børn synger, 
hva’ så, der udkom i 2003. Denne nye udgave er 
mere lettilgængelig og indeholder flere praksisek-
sempler og aktiviteter. Bogen giver adgang til en di-
gital ressourceside med indspilninger af alle sangene 
samt flere illustrative aktivitetseksempler på video.

Målgruppe: 0.-4. klasse, musikskolen og  
videregående uddannelser
Kr. 240,- (300,-) • ISBN 978-87-7178-155-7

Når børn synger, hva’ gør vi
– i virkeligheden?

   Prøv en 

  lytter på din

     streamingtjeneste 

MUSSKOLE_ANN_OKT_21.indd   1MUSSKOLE_ANN_OKT_21.indd   1 19.10.2021   09.1519.10.2021   09.15
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Vil du have 
overblik over din

ARBEJDSTID?
 D 

MpF har udviklet en række skemaer, som giver den 
enkelte musikskolelærer – eller TR eller musiksko-
leleder – mulighed for at opgøre musikskolelære-

res konkrete, præsterede arbejdstid. Formålet med skema-
erne er bl.a. at give hver enkelt lærer mulighed for et større 
overblik over, hvor meget man rent faktisk arbejder. 

Skemaerne kan anvendes, uanset om du kender reglerne 
– du skal bare skrive ind, hvornår du påbegynder og slutter 
dit arbejde. 

Til hvert skema findes en kort video, som viser, hvordan 
det udfyldes og anvendes, ligesom DMpF’s sekretariat na-
turligvis står til rådighed for vejledning. 

Her kan du beregne din ulempegodtgørelse, dvs. det tillæg, 
du får for arbejde i tidsrummet kl.17-6, i weekender og hellig-
dage, grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter kl. 14. 

Ulempegodtgørelsen udbetales løbende måned for måned, 
så skemaet kan bl.a. bruges til at se, om din og skolens regi-
strering og beregning af ulempegodtgørelse stemmer over-
ens. Du kan også udfylde det for længere perioder – det vil fx 
være aktuelt, hvis du har aftalt med din leder at afspadsere 
ulempegodtgørelsen i stedet for at få den udbetalt. 

Her kan du beregne din arbejdstid i  
weekends og på helligdage. 

Beregning af 
ulempegodtgørelse:

Beregning af  
weekendgodtgørelse:



Dette skema kan du bruge til at holde øje 
med din samlede arbejdstid. Du kan enten 
udfylde det fra årets start med den tid, der er 
planlagt, og rette til, hvis arbejdstiden æn-
dres i løbet af året, eller løbende hen over 
året, hvis du har aftalt med din leder, at du 
selv planlægger dele af arbejdstiden – f.eks. 
forberedelse og egen øvning. For at få det 
samlede overblik kan du anvende de øvrige 
skemaer i serien og overføre relevante resul-
tater til dette skema, så du får alle aktiviteter 
med i opgørelsen af den samlede arbejdstid. 

Her kan rejsetiden på tjenesterejser beregnes. En tjene-
sterejse er en rejse – med eller uden overnatning, men 
uden elevdeltagelse – i forbindelse med musikskolear-
bejdet og med en anden destination end musikskolens 
sædvanlige mødesteder. Her beregnes kun selve rejseti-
den; arbejdstiden under opholdet beregnes som helt al-
mindelig arbejdstid. Ved tjenesterejser i weekends og 
på helligdage anvendes i stedet skemaet til beregning 
af weekendgodtgørelse, både hvad angår rejse- og op-
holdstid. 

I dette skema kan du beregne arbejdstid og tillæg for ture 
med overnatning og elevdeltagelse. 

Beregning  
af tjenesterejser: 

Beregning af tid og tillæg ved 
øveture og koncertrejser iht.  
Arbejdstidsaftalens § 6, stk. 1, nr. 7. 

Beregning og 
opgørelse af den  
præsterede arbejdstid:

Vil du have overblik  
over din arbejdstid: 

https://bit.ly/2XT9Rj7



20  |  MUSIKSKOLEN

Annonce Danske OrkesterdirigenterIT-FIX
LYDOPLEVELSE

Podcast

AF SIGNE MARIE  
SVENNUM 

sang- og korlærer samt 
podcastproducent

Ordet podcast er en sam-
mentrækning af ordene 
pod, der betyder Perso-
nal On Demand og bro-
adcasting. En podcast er 
en lydoplevelse i form af 

et radioprogram, som enten er live eller redi-
geret. Podcast’s findes fx på hjemmesider el-
ler platformene Podimo, Spotify eller Pod-
cast.  

Det du skal bruge for at lave din  
egen podcast
For at man får den bedste lyd i sin podcast 
og det bedste flow, er man nødt til at forhol-
de sig til det tekniske. I virkeligheden kan 
man blot optage sin podcast med sin mobil-

telefon og et par hørebøffer, så længe ind-
holdet er godt. Husk, at indholdet stadig er 
altafgørende for, om podcasten bliver en 
succes. Udover timeløn til selve produktio-
nen koster dét at lave podcast nogle en-
gangsinvesteringer. Først og fremmest skal 
man have en god håndholdt mikrofon. Der 
findes mange forskellige typer og prisklas-
ser, og vi valgte en mikrofon fra Sony, som 
hedder pdm-d100 til Podcasten Musikliv 
(pro.sony/en_CA/products/portable-digital-
recorders/pcm-d100). Eventuelt skal man 
også medregne studieleje i budgettet samt 
køb af klippeprogrammet Hindenburg (hin-
denburg.com). Podcasten Musikliv om Lol-
lands Musikskole varer en halv time og har 
taget cirka 40-45 arbejdstimer at udarbejde 
og lægge op. 

Gode tips
Man kan finde mange gode tutorials på 
youtube, som instruerer i, hvordan man 
klipper podcast. Internettet er i det hele 
taget fyldt med information om, hvordan 
man laver podcast og udgiver den. Der 
findes også kurser i, hvordan man laver 
podcast eksempelvis hos centerforpod-
casting.dk. På hindenburg.com findes li-
geledes en række gode tutorials, som in-

struerer i, hvordan man klipper 
podcast. 

 IT-FIX: 

https://bit.ly/2OLLkYf
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Som medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening er du 
medejer af Lån & Spar og får særlige fordele. Danmarks 
højeste rente på din lønkonto er en af dem. Du får  
også en økonomisk helhedsrådgivning af din personlige  
bankrådgiver, der har sat sig ind i arbejds- og lønvilkår  
for medlemmer af Dansk Musikpædagogisk Forening. 

Det sidste er især vigtigt, når det gælder din bolig.  
Uanset om du skal købe, sælge eller leje, kan du regne  
med kvalificeret rådgivning fra en, der kender din  
økonomi. Køb af villa, lejlighed eller andelsbolig er  
nok den største økonomiske beslutning, du kommer  
til at træffe, så hvorfor ikke udnytte alle dine fordele?

Skal du  
handle bolig? 

Ring 3378 2000, 
book på  

lsb.dk/bankfordele 
– eller skriv til:
 lsb@lsb.dk

Boligøkonomi 
bliver nemmere, 
når du ejer 
din bank

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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At opnå det harmoniske overblik
I september måned 2021 færdiggjorde jeg 
som underviser på Syddansk Musikkonser-
vatorium (SDMK) mit andet Pædagogiske 
Udviklingsprojekt (PUV): “Akkord, Melodi, Im-
provisation”. Som PUV-projektet skred frem, 
ændredes mit sigte med produktet. I be-
gyndelsen lød formuleringen af mit mål 
med projektet: “At udvikle en mere harmo-
nisk orienteret metodik for guitarister” - en 
teknisk orienteret samling af materiale, lig-
nende “Chord chemistry” af Ted Green eller 
“Harmonic mechanisms for guitar” af Ge-
orge van Eps. I løbet af min tid som guitar-
lærer på MGK, div. talentlinjer og SDMK, har 
der været en stor efterspørgsel på materiale 
af den art fra eleverne. Heldigvis udviklede 
mit projekt sig til at blive mere undervis-
ningsorienteret, bl.a. via en uvurderlig spar-
ring med Jesper Nordal, som er musiklærer 
på Musikhøjskolen på Frederiksberg Musik-
skole og Musikskolen i Københavns Kom-
mune. Nu blev det nye sigte med PUV-pro-
jektet: ”At opnå det harmoniske overblik”, 
både hvad angår akkorder og improvisati-
on.

God guitarundervisning  
drejer sig mest om: 
HVORFOR? 
I september måned 2021 færdiggjorde jeg mit pædagogiske 
udviklingsprojekt: “Akkord, Melodi, Improvisation”. Jeg begyndte med 
Hvordan, men endte med Hvorfor. 

AF MORTEN NORDAL,  

guitarist og adjunkt ved 
SDMK

FAKTA 

PUV-projektet ”Akkord, Melodi, Impro-
visation” præsenterer en metode, der 
forener akkorder og skalaer med me-
lodi og improvisation med henblik på 
at knytte melodi- og solospil til kon-
kret spillede akkorder og voicings.
Materialet er henvendt til guitarlære-
re, der ønsker nye tekniske indfalds-
vinkler og inspiration til at fordybe sig 
yderligere i området.
”Akkord, Melodi og Improvisation” er 
progressivt opbygget ud fra en fleksi-
bel niveaumæssig inddeling i følgen-
de 5 niveauer:
• Begynder
• Avanceret begynder
• Kompetent udøver
• Dygtig udøver
• Ekspert
Til de fleste af materialets eksempler 
og øvelser følger videodemonstratio-
ner. 
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Guitaristerne Uffe Steen Jensen  
og Jørgen Ehlers 
Som en del af vidensindsamlingen til PUV-
projektet interviewede jeg guitaristerne 
Uffe Steen Jensen og Jørgen Ehlers. De er 
begge kendt for stort harmonisk overblik, 
og ingen af dem 
er så forankrede i 
en specifik genre, 
at et svar på, hvor-
dan man opnår 
dette, ville lyde: 
“Sådan gør man 
bare indenfor traditionen…” De har begge i 
deres arbejdsliv forholdt sig pædagogisk til 
emnet i både bogudgivelser og særdeles 
velformuleret undervisning, som jeg selv 
har nydt godt af. Jeg spurgte dem: Hvordan 
har I lært at spille over og igennem akkorder, 
og hvordan har I øvet det? Her svarede både 
Uffe Steen Jensen og Jørgen Ehlers, at be-
vidstheden og den tekniske kunnen kom 
som følge af et behov for at kunne spille 
over kompliceret harmonik i konkrete sam-
menhænge. Det interessante i forhold til 
mit projekt var, i hvor høj grad fagligheden 
– det harmoniske overblik – kom ud fra et 
ønske om at eftergøre originaler, at lære 
ved at lytte af og siden selv stykke en “musi-
kalsk virkelighed” sammen. Jeg interviewe-
de også guitarist David Efraim Poulsen, 
medforfatter på undervisningsmaterialet 
Guitarbogen 1, 2 og 3, for at få en indsigt i 
klassisk guitarmetodik. Her er der en tek-
nisk afklarethed, som bygger på flere 

hundrede års tradition, hvor improvisation og intuitivt spil 
også indgår som en del af begynderundervisningen. 

Almindelige betragtninger om at spille guitar
En guitarist starter typisk med at lære at akkompagnere 
med simple akkorder, der ikke kræver stor harmonisk for-

ståelse. Rytmen er det primære fokus, 
klang etc. kommer lige bagefter. Den klin-
gende musik kommer hurtigt til at virke, 
og det går som regel stærkt med at udvik-
le repertoiret af akkorder, rytmemønstre, 
riffs, etc. Det er derfor helt naturligt, at 
guitaristen hurtigt starter med at improvi-

sere og dermed træder ind i en mere teknisk betonet ud-
vikling; her ligger den primære interesse i at spille solo, el-
ler guitar-idiomatiske riffs.

To fokusområder bliver til ét
Mit sigte med PUV-projektet og det efterfølgende materia-
le er at kombinere akkord/skala med melodi/improvisation, 

”  Målet er at skabe en 
større forståelse af 

de harmoniske virkemidler

Uffe Steen Jensen tv., 
Jørgen Ehlers th.
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så de to fokusområder bliver til ét. Altså at knytte me-
lodi/solo til konkret spillede akkorder, at integrere 
begge kompetencer med særligt fokus på improvisati-
on. Målet er en større forståelse af de harmoniske vir-
kemidler baseret ligeligt på ørets genkendelse og en 
guitar-idiomatisk teoretisk bevidsthed. Indholdet i mit 
materiale bygger på konkrete eksempler, der med det 
samme kan omsættes til musik. Alt fagligt stof munder 
ud i konkrete lektioner, der inddrager “den nye faglig-
hed” på begynderniveau - avanceret begynder - kompe-
tent udøver og dygtig udøver, i det omfang det er reali-
stisk at gennemføre. Her var sparringen med kolleger 
fra musikskoler etc. særdeles givende. Samtidig var det 
meget givende at se ideerne omsat til praksis - navn-
ligt på begynder niveau/avanceret begynder - i forbin-
delse med “kanin-undervisningen” på SDMK. Her ind-
villigede Alexander Bergmann, Simon Mogensen og 
Dennis Iversen, som alle er guitarstuderende på SDMK 
Odense og Esbjerg, i at prøvekøre de dele af materia-
let, der var relevant i forhold til deres elever i pædago-
gikforløbet.

SDMK-studerende Alexander Bergmann  
om sine undervisningsforløb 
Begynder: Jeg inddrog gradvist det at spille melodi, 
riff og/eller solo i hver guitarlektion. Det meste af un-
dervisningen blev dog brugt på at lære at skifte imel-
lem spanske akkorder. Sideløbende var der så et lille 
riff eller en melodistump fra sangen, som eleven skulle 
lære. Eleven kunne også få nogle udvalgte toner, der 
skulle bruges til at improvisere en solo.

Avanceret begynder: Metoden med at kombinere 
akkord, melodi og improvisation viste sig, at være god 

til at se forbindelsen mel-
lem skalaens position og 
akkordens greb. Jeg tror 
også, at det var vigtigt at 
sætte det ind i en musi-
kalsk sammenhænge, 
som “kaninen” kunne for-
holde sig til, nemlig 
blues. Her viste jeg en 
pentatonskala, men 
knyttede den samtidig til 

en akkord, så eleven kunne se tilhørsforholdet mellem 
de to. Tror der var noget, som gik op for ham der…
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SDMK-studerende Simon Mogensen 
om sine undervisningsforløb 
Begynder: I forløbet arbejdede vi med at akkompagnere 
egen sang og melodispil i “Leaving on a Jetplane”. Som 

det første lærte eleven ak-
korderne i sangen og at 
synge, mens hun spillede 
til. Herefter lærte jeg eleven 
en lille intromelodi til san-
gen, som ligger rigtig me-
get op af de specifikke ak-
kordgreb, som hun spillede. 
At lære melodispil var ikke 
et decideret ønske, hun selv 
kom med, men sammenfat-

ningen af akkorder og melodier gav hende en bedre for-
ståelse af guitaren og de enkelte sange, vi gennemgik.

Avanceret begynder: Det gjorde forberedelserne til 
hver undervisningstime meget overskuelig. Hvis nogle af 
øvelserne ikke passede med forløbet, kunne de let tilpas-
ses, så det ramte det, vi arbejdede med i timerne.  Jeg la-
vede f.eks. lidt om på nogle af de nedskrevne riffs og te-
maer, så vores fokus på tertser og sekster i rytmeguitar 
indgik.

SDMK-studerende Dennis Iversen om  
undervisningsforløb med en dygtig udøver
Jeg sprang lidt frem i materialet og brugte blandt andet 
afsnittet om sekster og tertser til at skabe et overblik over 
gribebrættet. Det blev omsat i praksis over de jazzstan-
darder, vi spillede, f.eks. ”Out of Nowhere”, ”Alone To-
gether”, ”Beautiful Love” m.fl. Måden, jeg gjorde det på, 

var først at sætte eleven ind 
i systemet/øvelsen og der-
efter overføre det til de ak-
korder, der var i standar-
den. Materialet fungerer i 
øvrigt udmærket til online 
”papegøje” undervisning: 
Først viste jeg ham, hvad 
han skulle gøre, dette imite-
rede han. Mit indtryk er, at 
materialet virker i det om-

fang, eleven kan forstå, hvad øvelsen går ud på, efter en 
forklaring. Det var muligt i denne sammenhæng, da ele-
ven havde et højt fagligt niveau. 

Afsluttende refleksioner  
over mit PUV-projekt
Først og fremmest er det vigtigste i al un-
dervisning, at eleven kan forstå Hvorfor et 
emne behandles og Hvad det skal føre til. 
Motivationen til at øve sig, og lære nyt skal 
komme indefra. En af mine gode kollegaer 
fortalte mig under en lang biltur, at han var 
nået til den erkendelse, at god undervis-
ning i dag drejer sig mest om Hvorfor, og 
ikke så meget om Hvordan. En anden kolle-
ga sagde: “Selvlært er vel lært, så har man 
ejerskab over det lærte”. Den store udfor-
dring med mit PUV-projekt var at skabe en 
fyldestgørende motivation til et selvstudie 
af bogens kapitler, så “hvorfor” og “selvlært” 
kom i fokus. 

Jeg har forsøgt at lade friheden råde i for-
hold til anvendelsen af mine tekniske anvis-
ninger: I materia-
let findes en del 
nedskrevne im-
provisationer, som 
skal inspirere til at 
spille noget, der er 
let at få til at lyde 
godt og nemt at 
videreudvikle på. 
Hvis materialet 
ikke virker efter 
hensigten, er ar-
bejdet med im-
provisationerne ikke så tidskrævende. De 
konkrete øvelser i kapitlerne skal ikke være 
store projekter, der skal øves i 12 tonearter, 
etc., men konstruktive udfordringer og mo-
tiverende idéer, som skaber kreative rum, 
man kan være i, lige så længe man vil.  

”  En af mine gode 
kollegaer fortalte 

mig under en lang biltur, 
at han var nået til den 
erkendelse, at god under-
visning i dag drejer sig 
mest om Hvorfor, og ikke 
så meget om Hvordan

God guitarundervisning  
drejer sig mest om: 

Hvorfor? : https://bit.ly/3iDFvbH
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Opgørelse af arbejdstid ved  
til- eller fratræden undervejs i 
skoleåret (forkortet normperiode)

Dage Dage Timer

Antal kalenderdage  212 1568,8
Antal lørdage, søndage og søgnehelligdage 68 503,2
Timer i den forkortede normperiode før fradrag af afholdt ferie, fuld tid 1065,6
Timer i den forkortede normperiode før fradrag af afholdt ferie, 30/37 864 timer

Eksempel 1: En musikskolelærer tiltræder en stilling med ansættelsesgrad 30/37 pr. 1. januar 
2022. Timetallet skal beregnes for perioden d. 1/1-31/7 2022, begge dage inkl.

LØN & VILKÅR

Hvis der afholdes 4 ugers ferie i perioden, fratrækkes der yderligere 4*30=120 timer, før arbejdstiden plan-
lægges og afvikles. Den reelle, præsterede arbejdstid bliver således 744 timer.  

Eksempel 2:
En lærer med ansættelsesgrad 25/37 fratræder sin stilling pr. 30/11 2021. I forbindelse med fratræden skal 
timetallet beregnes og opgøres for perioden d. 1/8 til d. 30/11 2021, begge dage inkl. 

I ansættelsen på 25/37 lander timetallet i perioden på 435 timer, før evt. afholdt ferie fratrækkes.  
Hvis læreren har afviklet flere end 435 timer (inkl. ferie) i perioden, udbetales de som merarbejde ved an-
sættelsesforholdets ophør. Hvis der er afviklet færre timer, foretages der ikke noget løntræk.

Eksempel 3:
En lærer nedvarsles fra 23/37 til 18/37 med virkning fra d. 1/1 2022. Normen beregnes og afvikles som to 
separate normperioder.

 I  den nye arbejdstidsaftale pr. 1/8 2021 er det præciseret i § 6, stk. 2, hvordan man beregner arbejdsti-
den ved tiltrædelse eller fratrædelse på andre tidspunkter end ved overgangen fra det ene skoleår til 
det andet, hvorved normperioden bliver kortere end 1 år. Hvis ansættelsesgraden ændres i opad- eller 

nedadgående retning i løbet af skoleåret, f.eks. hvis man bliver varslet ned i ansættelsesgrad, må årsnor-
men beregnes ud fra to forkortede normperioder.  

Beregning af arbejdstiden i en forkortet normperiode
Timetallet i den forkortede normperiode beregnes ved at opgøre antallet af kalenderdage i perioden, fra-
trække weekenddage og søgnehelligdage og gange med 7,4 timer. Derefter tilpasses timetallet den aktu-
elle ansættelsesbrøk. Ferie, som afholdes i perioden, tæller med i det samlede timetal.  
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Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Perioden d. 1/8 til d. 31/12 2021

I ansættelsen på 23/37 lander timetallet i perioden på 506 timer, før evt. afholdt ferie fratrækkes.  
Hvis der er afviklet flere end 506 timer inkl. afholdt ferie ved udgangen af den forkortede normperiode, 
udbetales de overskydende timer som merarbejde ved den forkortede normperiodes afslutning. Hvis der 
er afviklet færre end 506 timer, bortfalder resten ved den forkortede normperiodes afslutning. Der kan 
med andre ord hverken overføres over- eller underskydende timer imellem de to forkortede normperioder 
i forbindelse med nedvarsling. 

Perioden fra d. 1/1 2022 til d. 31/7 2022:

I ansættelsen på 23/37 lander timetallet i perioden på 518,4 timer, før evt. afholdt ferie fratrækkes.
Hvis der er afviklet flere end 518,4 timer inkl. afholdt ferie ved periodens afslutning, kan de enten udbeta-
les eller overføres til afspadsering i den efterfølgende normperiode. Hvis der er afviklet færre, bortfalder de 
ved normperiodens udløb. 
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Løn og vilkår:  
https://bit.ly/3qBg1N6
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