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Spil i
undervisningen
Jeg gør det ikke kun for sjov, men det ER sjovt at bruge spil i
sin musikundervisning. Samtidig giver det også mulighed for at
bruge flere sanser.

N
AF METTE
VENDELBO,
regionsreporter

spil-elementer med strygerelever fra 3 år og
år et spil fungerer godt, fungerer
i hvert fald op til skolernes mellemtrin. Jeg
det også på en række andre områhar også brugt nogle af spillene som komder end som ren underholdning.
pagnon-lærer i 0. klasse og i rytmik, og da vi
Eleverne skal helst få noget fagligt ud af
har integreret hørelære/teori på vores stryspillet. Det kan være indenfor et helt nyt
gersammenspils-hold, bruger jeg i høj grad
emne, eller det kan være gentagelse og
vedligeholdelse af kendt viden eller færdig- spil på disse hold. I solotimen kan det være
et afbræk på en træt dag for de yngste eller
heder. Der er en flydende grænse mellem
et af variationselementerne, når koncentraleg, spil og konkurrence. Her fokuserer jeg
på aktiviteter ud fra spille-materialerne: ter- tionsstrækket ikke er så langt. Det kan også
være en sjovere måde at øve gentagelser
ninger og spillebrikker. Når der er en god
på eller holde gammelt repertoire ved lige.
stemning, er eleverne mere parate til at
lære. Spil kan skabe et rum for at fejle og
turde prøve igen, og det kan være med til at Holdspil
skabe stor motivation for at lære fagudtryk,
Når vi er flere, der spiller spil, kan jeg godt
hvis det er vigtigt for at kunne vinde spillet.
lide at have to eller flere elever til at spille
Spil giver også en tydelig struktur for, hvorsammen på et hold. Dels gør det spillet hurnår hvem skal sige/
tigere at gennemføre, fx hvis
gøre noget. For indfærre brikker skal gennem
Et af de letteste
advendte elever bespillet, og dels fremmer man
steder at starte
tyder det, at de kan
den sociale relation mellem
med spil i undervisnin
forberede sig på,
dem, der spiller. De kan fx
hvornår det er deskiftes til at være den, der
gen er at bruge terninger
res tur, og det gør,
slår med terningen, og den,
at de faktisk bliver
der flytter brikken. Man kan
hørt, uden at de selv skal tage initiativ til at
også sætte en øvet sammen med en minrække hånden op for at svare på lærerens
dre øvet, så holdet hjælper og lærer ad hinspørgsmål, hvilket kan være svært for geanden. Derudover er det ofte lettere at
nerte børn. Jeg bruger spil eller
tabe, hvis man er på et hold frem for at

”
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være ”solo”-taber. Da jeg startede som musikskolelærer, lavede jeg en hel masse forskellige kort til lege og spil, som jeg laminerede. Det tog lang tid at lave, og de har
tjent mig godt, men man kan komme i
gang med spil med relativ lidt forberedelse.
Det er værd at overveje, hvor meget man
regner med at bruge spillet. Hvis det skal
bruges ofte, kan det godt betale sig at laminere, men andre gange kan det gøres til en
del af læringen at fremstille fx spillekort i
undervisningstiden. Nogle gange er det
vigtigt, at spillet er lavet i forvejen, så man
bruger mindst mulig tid på at gøre det klar.

Terninger
Et af de letteste steder at starte med spil i
undervisningen er at bruge terninger. De er
lette at skaffe, de fylder ikke meget i rygsækken, og de har mange anvendelsesmuligheder. I soloundervisningen er terninger
et godt øve-redskab til gentagelser. Jeg lader af og til eleverne låne en terning med
hjem. Hvis der er en svær passage eller rytme eller bare en teknisk øvelse, lader jeg
eleven slå med terningen om, hvor mange
gange de skal spille den. Det kan også være
hele sangen, hvis vi repeterer gammelt repertoire. Lektien er så at slå med terningen

fx 3 gange. Fordelen her er, at det ikke er fx forældrene,
som skal være bussemand og bede eleven om liiiige at prøve det svære sted en ekstra gang, men at terningen bestemmer. Samtidig er der et element af overraskelse og
held, som gør det sjovere at øve gentagelser. For begynderelever betyder det også, at de er nødt til at tage violinen op
og ned hver gang, og så bliver spillestilling også automatisk
øvet som en positiv bivirkning Man kan også bruge terningerne til transponering: 1 = 1# (g dur) 2 = 2# (d dur) osv.
Måske kan eleven ikke spille i E, H og fis dur, så er 6 = slå et
ekstra slag” og 5 kan være en fysisk aktivitet, fx hop 5 gange, 4 kan være ”vælg selv en toneart”. Det kan også være, at
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tallene på terningen viser den finger, man skal starte på,
eller hvilken streng. Jeg aftaler reglerne med eleven og
skriver dem i noden/lektiebogen.

”Bræt”-spil
FAKTA - OM MATERIALER
Når jeg bruger kort, vil jeg gerne bruge tid på at tegne dem flot, kopiere det på farvet karton og laminere
dem. Så holder de længere, og lækre kort gør spiloplevelsen federe. Man kan også købe et brugt vendespil med tykke pap-brikker og nogle hvide klistermærker og så klistre de originale billeder over. Efterhånden findes der mange musikrelaterede materialer,
som kan købes færdiglavede, fx flash-cards og ABCkort. Skal det gå hurtigt i forberedelsen, klipper jeg
bare et hvidt A4-ark (eller karton) i mindre stykker og
skriver på det sammen med eleven, mens vi taler om,
hvad der skal stå på kortet. Eleven lærer ofte mere af
at være med til at lave kortene, selvom resultatet ikke
er lige så æstetisk smukt.
Man kan finde almindelige og anderledes terninger i
en app eller søge det frem online, men det taktile element bliver klart bedre med fysiske terninger. Man
kan købe terninger online og i rollespilsbutikker, eller
man kan støvsuge genbrugsbutikkerne for spil.
Spillebrikker: Behøver ikke at være ludo-brikker. Man
kan også bruge det, man nu har ved hånden: sten,
pinde, viskelæder, papir-clips, lego-figurer, hårspænder, harpiksæsken. Bare man kan kende forskel.
Det er også sjovt at lave levende vendespil, hvor hver
elev er en ”brik” med fx et fagudtryk eller en tone.
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Man kan også gøre noden til et spillebræt. Det er især godt
til at forstå gentagelsestegn, volter, coda og andre formelementer. Vi lægger noden på gulvet og finder noget der
kan bruges som spillebrikker. Terningen viser, hvor mange
takter vi kan rykke ad gangen og brikkerne følger det der
står i noden. Man vinder ved at komme først i mål (nå over
dobbeltstregen). Hvis der er mange takter, bruger jeg mange terninger, så vi kommer hurtigere igennem. Det er værd
at overveje, om man behøver at spille, til alle brikker er
kommet i mål, eller bare efter første brik. Det er en afvejning af tid, og om eleverne har brug for flere gentagelser
for at forstå ruten. Måske lader jeg dem, som ikke kom først
i mål, ”flyve” brikken til mål uden terning, men stadig ad
den rigtige rute. Rollespilsterninger kan have flere/færre sider, fx 12 sider (et tal for hver tone) eller 8 sider (intervaller
op til oktav), eller andre talrækkefølger fx 1 - 2 - 4 - 8 - 16 32 (nodeværdier, bueinddeling, fraser), som kan variere
mulighederne. Man kan også få blanke terninger, som man
selv kan tegne på, fx tonenavne eller forskellige teknikker,
så terningen bestemmer, om man skal spille staccato eller
legato, forte eller piano, pizzicato eller arco osv.

Fra abstrakt til konkret
En af de ting, jeg elsker ved fysiske
spil, er, at det giver mulighed for at
bruge flere sanser i undervisningen.
Det visuelle med spilleplade, kort og
sjove terninger. Men også det taktile:
man rører ved brikkerne, slår med terningen, man lytter til toner, rytmer,
fagudtryk, og det virker godt, når man
kan få kropslig bevægelse ind også. At
spille spil i det fysiske rum kan gøre
noget abstrakt til noget konkret. Hvis
eleven har flyttet sin spillebrik fysisk
gennem en kompliceret node, vil det
være lettere at følge ruten med øjnene
bagefter, når man skal spille det på instrumentet. Når eleven får et ønske
om at vinde et spil, er de motiverede
for at lære de fagudtryk, der skal til for

at kunne gennemføre spillet og vinde. Min erfaring
er, at informationen hænger ved længere hos eleverne, end hvis jeg bare forklarer det mundtligt. Jeg
bruger ikke spil i hver eneste undervisningstime, for
det må gerne være noget eleverne ser frem
En af de ting jeg elsker
til, og som de synes er
ekstra hyggeligt. Det
ved fysiske spil er, at det
er nemlig med til at
giver mulighed for at bruge flere
øge motivationen for
sanser i undervisningen
at lære om lidt tørre
emner eller gentagelser i øvningen derhjemme. Hvis man spiller spil hver gang, kan det miste noget af glæden og interessen.
Glæd dig til opfølgeren Spil i undervisningen LIVE i
den kommende udgivelse af MUSIKSKOLEN om spilDu kan læse artiklen
lene bingo og vendespil, og hvordan du selv kan udinkl. links her:
vikle dine helt egne spil.
https://bit.ly/3E32cyJ

”

Uddannelse til organist,
kirkesanger og kirkekorleder
Undervisning på basislinjer
og eksamenslinjer
Basislinjer:
• Sang
• Orgel

Eksamenslinjer:

• Kirkemusiker med orgel og korledelse
• Kirkemusiker med sang
• Kirkemusiker med sang og korledelse

Find mere information og tilmeld dig på:

www.kirkemusikskole.dk

Løgumkloster Kirkemusikskole
lkms@km.dk
Tlf. 74 74 40 70
Sjællands Kirkemusikskole
sjkms@km.dk
Tlf. 46 32 03 08
Vestervig Kirkemusikskole
vvkms@km.dk
Tlf. 97 94 16 85

rist:
dingsf
l
e
m
l
i
T
s 2022
1. mart

Om DMpF
Fagforening for musikere og
musikundervisere
Dansk Musikpædagogisk Forening er fagforening og interesseorganisation for alle
musikpædagoger, musikskolelærere,
musikskoleledere, musikere, musikstuderende og andre med interesse for det musikfaglige og musikpædagogiske område.

Medlemsfordele, særligt for studerende
Runa studieforsikring EKSTRA - indbo- rejse og
ulykkesforsikring fra 165,- kr./md
Studiekonto hos Lån & Spar med 3 % rente af de
første 20.000 kr.
Gratis medlemskab i AKA, Akademikernes
A-kasse, hvis du er under 30

Medlemsservice:
Medlemsfordele
Runa Forsikring - gang på gang kåret
”Bedst i Test” af Forbrugerrådet Tænk
Danmarks billigste og bedste all-risk instrumentforsikring
Lønkonto hos Lån & Spar med 3 % i rente af de første 50.000 kr. også til samlever/ægtefælle
Mulighed for medlemskab af Forbrugsforeningen, hvor du kan spare penge på
en lang række indkøb
Ret til optagelse i AKA, Akademikernes
A-kasse
Fagbladet MUSIKSKOLEN

Faglig vejledning og sparring fx omkring
• løn og ansættelsesforhold
• kontrakter ved spillejobs, privat musikundervisning og anden indkomst
• skatteforhold
Individuel sagsbehandling med fast kontaktperson og landets højeste ekspertise indenfor musikskoleområdets arbejdsforhold
Tovholdersystem hos sagsbehandlerne, som
sikrer indgående kendskab til forholdene på alle
landets musikskoler
Musikfaglig ekspertise, som sikrer direkte
forståelse af vilkårene som musikunderviser og
musiker
For konservatoriestuderende er medlemskab
gratis frem til 6 måneder efter studiets afslutning
Læs videre her: https://bit.ly/3p47FAj
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LEDER

Bestyrelser professionaliserer
de kunstneriske uddannelser

I

foråret 2021 nedsatte den daværende kulturminister, Joy Mogensen, Udvalget for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser.
Det skete på et bagtæppe af MeToo- og andre krænkelsesberetninger, mistrivsel på skuespillerskolen, utilfredshed med akademiseringen af uddannelserne på
bl.a. filmskolen og bustetyveriet på Kunstakademiet.
Dertil kom udfordringerne med at bevare uddannelsernes kvalitet trods de skrumpede budgetter, forårsaget af en årrække med besparelser.
Efter et grundigt analysearbejde afleverede udvalget
d. 29. november 2021 deres rapport til kulturminister
Ane Halsboe-Jørgensen med en lang række anbefalinger.
Udvalget skal have ros for, modsat Sveidahl-rapporten fra 2017, at fastholde vigtigheden af at bevare de
nuværende syv meget forskellige selvstændige uddannelsesenheder, og for deres anbefaling af, at de
får hver deres bestyrelse.
Når musikskolerne i hele landet skal aftage
dimittender fra konservatorierne, er det af
væsentlig betydning, at uddannelserne
ikke centraliseres yderligere.
På musikkonservatorierne vil en
bestyrelse, der sammen med rektor
varetager den strategiske ledelse,
og som rektor ansættes af og referer til, langt være at foretrække

fremfor som nu, hvor rektor er udpeget af ministeren med
en kulturministeriel embedsmand som nærmeste chef.
Den nye struktur giver både armslængde mellem ledelse
og ministerium og en stærkere, mere professionel ledelse.
Udvalget foreslår en bestyrelse bestående af fire ministerudpegede medlemmer, der sammen skal dække et meget bredt felt af relevante kompetencer. Fra institutionens
side udpeger underviserne, TAP’erne, og de studerende
hver et medlem.
Stemmevægten til fordel for de ministerudpegede medlemmer og ønsket om at holde størrelsen på et minimum
giver mening, men, som påpeget af de studerendes repræsentanter i udvalget, ville det være hensigtsmæssigt at
have to studerende i bestyrelsen, hvoraf den ene evt. kunne have observatørstatus.
Akademisering af kunstuddannelserne har været et angrebspunkt for mange aktører i debatten, idet de frygter, at
en sådan kan fratage den kunstneriske praksis tyngde. Den
frygt imødekommer udvalget med en række tiltag.
DMpF’s synspunkter om udvikling af musikpædagogikken
og betydningen af forskning i feltet finder også klangbund.
Udvalget opfordrer bl.a. til mere præcise definitioner af
både det kunstneriske og det pædagogiske udviklingsarbejde, og til, at det kunstpædagogiske element tænkes ind
i de øvrige uddannelser.
Tak til udvalget for et sobert og velfunderet arbejde med
bred inddragelse af området, naturligvis også de studerende.

Simon Junker Tang, næstformand
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Musikken

skal med i bagagen
Hvordan fastholdes endnu flere musikskoleelevers motivation for at spille,
så de bliver ved i musikskolen? I 2022 sætter fagbladet MUSIKSKOLEN fokus
på elevfastholdelse fra både lærer-, elev- og lederperspektiv.

L

ærerens fornemste opgave må være
at åbne sit fag, så elevernes nysgerrighed og lysten til at lære vækkes.
Helt eminent er det, når interessen bibeholdes, også efter at eleven har vinket farvel til
den sidste undervisningslektion. For mange
musikere og musikundervisere opleves det
AF DAVID EFRAIM
derfor som noget af det smukkeste at få lov
POULSEN,
til at formidle glæden ved musikfaget til anmedieredaktør
dre. Den samhørighed, som opstår fx i øvelokalet mellem musikskolelærere og elever,
udløser både spilleglæde og motivation. Interaktionen mellem lærer og elever inspirerer og skaber brændstof til mange fremtidige timers øvning, koncerter og forberedelse. Man kan måske lidt flot sige, at lærer og
elev udveksler livskraft,
fordi begges bidrag er
Følelsen af at blive vigtige for, at undervisningssituationen lykkes.
bedre til noget og
blive anerkendt for det, set Dynamikken i samspillet
mellem elev og lærer er
og hørt betyder allermest
derfor helt nødvendig
for, at både elev og lærer
kan udvikle sig henholdsvis musisk og musikpædagogisk. Rigtig mange musikskoleelever inspireres på den baggrund til at
fortsætter deres livsrejse med musikken
som en fast del af bagagen. Men det er ikke
hele historien, for desværre oplever vi også,

”

10 | MUSIKSKOLEN

at nogle elever stopper deres musikalske
rejse, før de for alvor er blevet selvhjulpne.

Et lille stik i faghjertet
”Vi synes, du er en fantastisk lærer, men Peter overvejer lige nu, om han vil fortsætte,
da han går til flere fritidsaktiviteter og har
svært ved at nå det hele”. Mange musikskolelærere kan nok nikke genkendende til
dette fiktive citat. Vi ved alle, at det at spille
musik kræver en ret stor indsats og forudsætter både tid og engagement. Det er netop engagementet, der kendetegner musikere og musikskolelærere, da personligheden og hjertet er med på arbejde hele tiden.
Musikskolelærere og musikere er ambassadører for musikfaget, og mange kender
derfor også til det lille stik, hvis en elev
uventet vælger at stoppe. ”Kunne jeg have
gjort noget anderledes?”, tænker man måske. Oftest er det helt almindelige årsager
som skiftende interesser, logistiske udfordringer eller slet og ret tidsmangel, men
nogle gange er det desværre motivationen,
som er forduftet. Som faglærer, der brænder for sit fag, stiller man sig sårbar overfor
(selv)kritik. Derfor er det vigtigt at tale om
sine erfaringer med elevfastholdelse – gode
som mindre gode. Det giver en mulighed

for at stoppe op, reflektere med gode kolleger og finde nye løsninger. Fagbladet sætter i 2022 fokus
på, hvordan muEt tydeligt tegn på, sikskoleelevernes
spirende musikinat elever måske er
teresse fastholved at miste motivation,
des. I dette interer gentagen fravær uden
view deler to ersærlig grund
farne musikskolelærere ud af deres
viden om og erfaringer med, hvad de oplever motiverer musikskolelever, så spilleglæden fastholdes
også bagefter musikskolelivet.

”

Ole Schouenborg - fagottist
Hvordan arbejder I med motivation og elevfastholdelse på
dine arbejdspladser?
Vi skaber musikalske og sociale fællesskaber, der styrker
sammenholdet og motivationen til at blive i musikskolen i
mange år.
Hvilke forskelle oplever du, der er mellem de forskellige aldersgrupper?
Hos de allermindste, fx forældre/barn-hold, er det meget
forældrenes lyst til at komme, der er afgørende. I forbindelse med instrumentalundervisning af de før-pubertære
børn er det en kombination af børnenes lyst og forældrenes ambitioner om musisk udvikling hos barnet, der er afgørende for, om de bliver ved. Hos de større børn og unge
er der en bred vifte af faktorer, der afgør, om de bliver ved
med at gå i musikskolen. Hos de større børn og unge handler det fx meget om, man kan håndtere de øgede krav fra
skole og uddannelse sideløbende med musikaktiviteterne.
Hvad, oplever du, styrker elevernes motivation?
Hos de allermindste handler det om tryghed og genkendelse i aktiviteterne. Hos de præ-pubertære børn er det de samme elementer samt følelsen af at ”mestre” et instrument.
Hos de større børn og unge handler det mere om at man
føler sig som en ”musikalsk og social succes”.
Hvad oplever du betyder allermest for elevernes
spilleglæde på langt sigt?
Nogle elever trives bedst ved at opleve en støt stigende
mestringskurve med den deraf følgende udvidelse af de
musikalske udfoldelsesmuligheder. Disse elever investerer
derfor gerne tid og målrettet øvning over mange år for at

BLÅ BOG
Ole Schouenborg er klassisk musiker. Han er uddannet fagottist og kor- og ensembleleder samt musiklærer ved
Det Fynske Musikkonservatorium.
Han har undervist i musikskoler, folkeskoler og dagtilbud siden 1988 og arbejder pt. med sang, fagot (solo og
hold), orkestre samt dagtilbud på Nordfyns - og Odense
Musikskole.
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opnå dette. Andre er tilfredse med at ”hyggespille”, uden at
der nødvendigvis skal ske den store udvikling. Elever i begge kategorier kan blive ved længe – men også pludselig
stoppe. Størst og
mest vedvarende
Størst succes
succes oplever
oplever man oftest
man dog oftest
hos elever, der
hos elever, der holder af
selve processen med at øve rent faktisk holder af selve processen med at
øve! Derfor er der meget at hente ved i undervisningen at
fokusere mere på øveteknikker og glæden ved de små
fremskridt frem for et stort flot slutresultat.

”

Hvordan lykkes du med at inspirere elever, som har mistet motivationen?
Igen kan der være forskel i de forskellige aldersgrupper. Fx
kan det for teenageres vedkommende nogle gange være
en god idé at ”lade dem være” og fokusere på at gøre timerne til en god oplevelse med en positiv stemning i relationen frem for at bebrejde dem den evt. mangelfulde arbejdsindsats derhjemme, hvor der er rigtig mange andre
dagsordener end lige musikalsk udvikling. Hvis potentialet
er i orden, skal de nok komme på banen igen senere.

forsigtigt ind til elevens ønsker og drømme og i fællesskab
lægge en plan. Forventningsafstemninger skal foregå med
jævne mellemrum, da samarbejdet mellem elev og lærer er
en dynamisk størrelse med mange ubekendte.
Hvad har haft den største betydning for din egen motivation
som musiker og som underviser?
Glæden ved musik og hvad den kan gøre ved én og som
underviser at dele denne glæde med eleverne.

Michael Strange - trommeslager
Hvordan arbejder I med elevfastholdelse på din musikskole?
På min musikskole er lærerne i dialog med elever og forældre ift. at sikre overgange mellem holdundervisning og instrumentalundervisning, især ved sæsonafslutning og -start.
Vi har fokus på at finde sammenspilsmuligheder til så mange
elever som muligt, og vi har en talentlinje for de mest motiverede elever. Fastholdelse i instrumentalundervisning og på
hold bliver derudover grebet meget individuelt og personligt an af den enkelte lærer.

Hvilke forskelle oplever du, at der er mellem de forskellige
aldersgrupper?
At arbejde hen mod en koncert er en god motivationsfaktor på kort og mellemlangt sigt. En koncert kan både være
et større arrangement, hvor eleverne spiller i band/hold, elHvad er der på spil for dig, hvis en af dine elever stopper?
ler det kan være en “solo-koncert” med blot en elev og mig
Når en elev vælger at stoppe, vil det hver gang – også for en
som akkompagnatør for elevens nærmeste familie. Mine
erfaren underviser – være en anledning til at granske, om
ældste elever, der har forladt folkeskolen, spiller ofte i friman skulle have grebet tingetidsbands og er meget selvmotiverene anderledes an. Og i nogle
de. Der har vi mere fokus på stilkendNogle gange ved eleverne
tilfælde vil svaret sikkert være
skab og teknik, og de musikstykker,
”ja – det kan såmænd godt
ikke selv, hvad de forventer vi spiller, fungerer mere som genrevære”; men som i alle livets foreksempler end som mål i sig selv.
hold gælder det, at hvis man
ved, at man har gjort sig umage, kan man godt ranke ryggen Hvad oplever du betyder allermest for elevernes motivation for
og komme videre – nu blot med denne ekstra erfaring i baat spille musik på langt sigt?
gagen. Hvis man ved, at man ikke har gjort sig umage – og
At eleverne oplever udvikling - musikalsk og personligt. Følelgenerelt har svært ved at finde den daglige motivation og
sen af at blive bedre til noget og blive anerkendt for det, set
arbejdsglæde – skal man hurtigst muligt søge hjælp.
og hørt, betyder allermest. Det sociale ved at spille sammen
med andre betyder også meget. Endelig er det væsentligt, at
Hvad er det vigtigste i arbejdet med elevfastholdelse?
undervisningen er lige så musikalsk som musikken selv, dvs.
Engagement og gode relationer til eleverne, men forventnærværende, varieret, tilpas udfordrende, ikke kedelig.
ningsafstemning er også vigtig. Nogle gange ved eleverne
ikke selv, hvad de forventer, når de starter, eller har i hvert
Er du lykkedes med at inspirere en elev, som var ved at give op?
fald ofte svært ved at sætte ord på det. Læreren kan spørge Et tydeligt tegn på, at elever måske er ved at miste

”
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BLÅ BOG
Michael Strange er trommeslager og underviser ved Københavns Kommunes Musikskole. Han har musikpædagogisk diplomeksamen fra Rytmisk Musikkonservatorium i København, og har siden 2002 undervist i slagtøj, sammenspil, musikkarrussel o.a. på musikskoler i Danmark og England.

motivation, er gentaget fravær uden
særlig grund. I de situationer kontakter jeg forældrene eller eleven for at
høre, om alt er ok, og om de synes, der
er noget i undervisningen, der med
fordel kan justeres. Ofte kan en dialog
og nogle ændringer i vægtningen af
de forskellige elementer i min undervisning få eleven tilbage på sporet.
Andre gange fører dialogen til en afklaring af, at eleven ganske enkelt er
blevet så optaget af andre fritidsaktiviteter eller ungdomsliv, at en udmeldelse eller pause fra musikundervisning er det rigtige. De sjældne tilfælde, hvor eleven stopper, uden at jeg
får at vide hvorfor, ærgrer mig. Det
sker heldigvis sjældent, men det er
utilfredsstillende og lidt en gætteleg
at evaluere på. Uanset om det lykkes
at beholde eleven eller ej, så giver dialogen mig anledning til refleksion over

ubevidst - nu kan stå på egne musikalske ben i de sammenhænge, de spiller
i. Så er de “færdiguddannet” hos mig.
Jeg ønsker dem tillykke med det, og vi
siger begge tak til hinanden for den
tid, vi har tilbragt sammen gennem en
årrække.

min undervisning, og hvad der motiverer den pågældende elev mest. LøsHvad mener du, er de vigtigste elemenninger kan for eksempel være at give
ter i arbejdet med elevfastholdelse?
eleven bedre mulighed for sammenDen personlige kontakt og relation
spil, eller at jeg for en ældre elev i en
periode skruer lidt ned for ambitioner- mellem elev og lærer er meget vigtig.
At jeg som lærer er en autentisk og
ne i forhold til teknik og teori. De færnærværende voksen, som møder elereste elever går videre i retning af en
verne i øjenhøjde,
professionel musikser og hører dem
karriere, og som
ung/voksen fritidsDe sjældne tilfæl og drager omsorg
for deres musikalmusiker er det derde, hvor eleven
ske og personlige
for almindeligt, at
stopper, uden at jeg får at
udvikling. Og så er
man stopper med
vide
hvorfor,
ærgrer
mig
det væsentligt, at
instrumentalunjeg bruger alle
dervisning på et
mine evner som
tidspunkt. Jeg glæmusiker, så der skabes musik og musider mig derfor på mine ældre elevers
kalske rammer i musiklokalet. Kvalitevegne, når de en dag kommer og siten i det, jeg selv spiller sammen med
ger, at de stopper: ikke med at spille
musik, men med at gå til undervisning eleverne, skal gerne gøre, at de, uanset deres egen kunnen, oplever
hos mig, fordi de - bevidst eller

”
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musikkens magi, hver gang de kommer til
undervisning.

spiller på et andet instrument derhjemme, end de gør på
musikskolen.

Hvad har haft den største betydning for din egen motivation
Er der noget, som du mener, musikskolerne
som underviser og musiker?
kan blive bedre til omkring elevfastholdelse?
Det er flere ting: At opleve min egen musikalske og personDet er, som i dette interview, altid lærerigt
lige udvikling, siden jeg som barn startede som elev i muat sætte ord på og dele sine erfaringer og
sikskolen. Det er en meget stor gave, jeg har
overvejelser med
fået gennem læring af fantastiske lærere og
andre. Den øvelse
Det er væsen
musikere, jeg har haft og mødt på min vej. At
kunne vi fint udbretligt, at undervis musikken er så stærkt et middel til at bringe
de på musikskolermennesker sammen og få os til at føle samne. Onlineundervisningen er lige så musi
hørighede. At jeg som underviser og musiker
ning under coronakalsk som musikken
får mulighed for at udtrykke mig og blive
nedlukninger lærte
både set og hørt. Det giver meget mere, end
mig fx, at jeg har
det tager, selvom det også er et krævende arbejde. For min
behov for mere dialog med forældrene i
fortsatte motivation er det vigtigt, at jeg bliver ved med at
forhold til at hjælpe de yngste elever med
at få skabt bedre muligheder for at spille og udvikle mig, både som underviser og musiker, så min passion for og evne til at spille musik af høj kvalitet næres og beøve sig hjemme. Det er en særlig udforvares. Det er kilden til det hele.
dring for slagtøjselever, fordi eleverne

”

Læs artiklen inkl. links her: https://bit.ly/3xC9gzJ

Drømmer du om et
gymnasieliv med
masser af musik?
RY T M I S K
Kom til vores
informationsaften
den 17. januar kl. 19.30
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LÆS MERE OM STUDIELINJERNE
PÅ WWW.SAG.DK/MGK

K L A SS I S K

LY D

MGK

MUSIKALSK GRUNDKURSUS
SANKT ANNÆ GYMNASIUM
SJÆLØR BOULEVARD 135 · 2500 VALBY

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

Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

Før min ansættelse som musikskolelærer har jeg haft mindre ansættelser under andre overenskomster, hvor der for
hver af dem er oprettet en pensionsordning. Jeg har derfor en
række små pensionsordninger stående med mindre beløb, og jeg
er bange for, at pengene bliver spist af administrationsomkostninger, inden jeg får glæde af dem. Hvad kan jeg gøre ved det?
Din arbejdsmarkedspension som musikskolelærer indsættes
på en pensionsordning i Sampension. Vi kan derfor anbefale
dig at tage kontakt til dem for at få hjælp til at finde den bedste
måde at bevare værdien af dine passive små-pensioner, evt. ved at
overføre dem til pensionsordningen i Sampension.

Jeg havde 2 års deltidsansættelse som lærer på
en kommunal musikskole under konservatoriestudierne. Nu er jeg færdiguddannet og har fået en større
ansættelse på en anden kommunal musikskole. Hvornår
skal den nye arbejdsgiver indbetale pension til mig?

På musikskolen skal jeg holde en øveweekend lørdag og søndag med nogle af mine
elever, men vi tager hjem og overnatter. Skal tiden
beregnes efter reglerne om øveture og koncertrejser?

Når du én gang har været ansat som månedslønnet
efter Overenskomst for musikskolelærere i 10 måneder, har du ret til at få indbetalt pension på al fremtidig
musikskoleansættelse efter overenskomsten. Din nye
arbejdsgiver skal derfor indbetale pension, fra du bliver
ansat.
Fra d. 1. april 2022 ændres reglerne, så der kun kræves 5
måneders ansættelse som månedslønnet efter overenskomsten for at opnå ret til at få indbetalt pension.

Nej, når turen ikke er med overnatning, kan
reglerne om arbejdstid ved øveture og koncertrejser ikke anvendes. Tiden skal i dette tilfælde
beregnes efter reglerne om weekendgodtgørelse.

Find alle spørgsmål og svar her:
https://bit.ly/3H7GlHB
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AKUSTISKE
MUSIKANTER

har succes

På Næstved Musikskole har man stor succes med projektet Akustiske
Musikanter, som er i fuld gang med sin fjerde sæson og nu er blevet et
af musikskolens flagskibe.

P
AF DAN JOHNSEN,
regionsreporter

å fagbladet ”MUSIKSKOLEN” ønsker vi at Oplevelsen er, at eleverne bliver gode til
nodelæsning, da alle arrangementer også
synliggøre de danske musikskoler,
indeholder en let spillelig ”A-stemme”, dvs.
blandt andet gennem en artikelserie
en spillestemme udelukkende på tonen A.
om ”instrumental holdundervisning”. Vi er taEleverne skal også gå til instrumentalunderget til Næstved Musikskole, som har haft stor
visning eller faget Prøv Instrumentet. Orkesucces med et projekt, der er i fuld gang med
sin fjerde sæson, og som nu er blevet et af mu- strets prøver bliver jævnligt filmet og lagt
ud som lukkede links på YouTube, som elesikskolens flagskibe. Projektet kaldes Akustiske
Musikanter - samme navn som det orkester, der verne kan øve til hjemme.
er centrum for det hele. Akustiske Musikanter
er et orkester, der rummer alle de yngste eleAkustiske Musikanter
ver (på akustiske instrumenter) - helt fra bePå en smuk sensommerdag i september begynderniveau, hvor eleverne spiller med på én
søgte fagbladet Næstved Musikskole, hvor
tone, indtil de avancerer og efterhånden spiller vi fik mulighed for at stille spørgsmål til tre
sværere og sværere
centrale undervisere og
stemmer, så de kan
grundlæggere af projekt
deltage i andre af
Akustiske Musikanter: proEt meget vigtigt
musikskolens orkejektleder Maria Dynesen
element er, at alle
stre. Orkesteret be(blokfløjte og sammenspil),
satser
indeholder
en
spille
står af instrumentSofia Gundersen Kayaya
stemme med kun én tone
karruselholdene
(tværfløjte) og Maja LindPrøv Instrumentet 1
holm Damberg (violin).
+ 2, samt begynder- og letøvede instrumentalelever, der går til Hvorfor er dette projekt vigtigt?
almindelig soloundervisning. Elever på blokUdgangspunktet var et ønske om at få femfløjte/accordeon (harmonika)/klaver/tværfløjårsbørn fra forskoleholdene til at fortsætte
te/violin/klarinet og guitar spiller sammen.
til instrumentalundervisning. Vi ville gerne

”
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FAKTA

forsøge at fortælle om forskellige instrumenttyper, få tilmelding til nogle specifikke instrumenter – og styrke de
”klassiske” instrumenter. Det hele startede med en snak om
det faktum, at mange af eleverne fra småbørnsholdene og
forældre-/barn-holdene ikke gik videre til instrumentalundervisningen; de ”forsvandt bare” – selv efter forskellige
charmeoffensiver og forsøg med gratis undervisning. Og vi
ved jo, hvor luksuriøst det er som instrumentallærer at
”overtage” de elever, som har gået til musik, fra de var 0 år.
Eller fra 5 år. Det ærgrede os, når vi hørte forældre sige: ”Nu
har vi gået til musik i tre år; nu vil vi prøve noget andet”.
Derfor tænkte vi, at vi ville prøve noget nyt, der kunne fastholde eleverne og samtidigt styrke de klassiske instrumenter. Vi kan nu konstatere, at projekt Akustiske Musikanter virker og har fået meget stor opbakning fra elevernes forældre; de får julelys i øjnene, når det går op for dem, hvor
mange forskellige instrumenter, deres barn kan prøve.
Hvad er det optimale antal deltagere?
I øjeblikket er der ca. 40 deltagere i Akustiske Musikanter,
men vi vil gerne have flere – og vi har de nødvendige lokaler til det.

Otte lærere, underviser hver tirsdag i samme tidsrum
på skift ca. 40 børn i alderen 5 til ca. 13 år. Lærerne vikarierer for hinanden, så der meget sjældent aflyses. Lærerne har møde hver uge, hvor undervisningen i det
store sammenspilsorkester planlægges ud fra hensyn
til kommende koncerter, instrumentbytte, fraværende
elever etc.
* Det store orkester, Akustiske Musikanter, øver hver
uge. Orkesteret består af instrumentallever, eleverne
fra PI 2, samt lejlighedsvis eleverne fra PI 1. PI 1 har
hver uge deres eget sammenspilshold.
• 5-7-årige (PI 1): Børnene stifter i efterårssemesteret
bekendtskab med trommer/bas/keyboard/klaver/
percussion/ukulele/mikrofonsang/blokfløjte/og i
forårssemesteret violin/klarinet/harmonika og
tværfløjte. De fem sidstnævnte instrumenter lånes
med hjem – på skift.
• 7-9-årige (PI 2): Børnene prøver disse 4 instrumenter: violin/tværfløjte/harmonika og klarinet i rotations-/karruselundervisning på små hold indtil vinterferien. Indtil vinterferien lånes instrumenterne
med hjem på skift. Omkring vinterferien vælger
eleverne det instrument, som de spiller på resten
af sæsonen - og ofte vælger at fortsætte på.
• De 9-13-årige går allerede til instrumentalundervisning og deltager desuden i Akustiske Musikanter.
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Maja Lindholm Damberg
med strygerelever i orkesteret
Akustiske Musikanter

Fællesprøve i
Akustiske Musikanter

FAKTA
Akustiske Musikanter er et begynder- og
mellemniveauorkester for aldersgruppen
0 - til 6. klassetrin på Næstved Musikskole.
Eleverne spiller blokfløjte/accordeon
(harmonika)/klaver/tværfløjte/violin/klarinet
og guitar, og alle spiller sammen. Alle
arrangementer indeholder en let spillelig
”A-stemme”; dvs. en spillestemme udelukkende på tonen A. Eleverne skal samtidig
gå til instrumentalundervisning eller faget
Prøv Instrumentet. Orkestrets ugentlige
prøver bliver jævnligt filmet og lagt ud
som lukkede links på YouTube, så eleverne
nemt kan øve sig hjemme.
succesen er, at de fire instrumenter: violin, klarinet, tværfløjte og harmonika kan lånes på musikskolen. Der er tale om
særlige begynderinstrumenter; eksempelvis tværfløjter
med en blokfløjteformet mundplade, så det er muligt at få
lyd i instrumentet fra første lektion.
Hvordan foregår undervisningen?
Alle begynder-& let øvede instrumentalelever fra ca. 9-13
Prøv instrumentet 1 (PI 1) er en ”instrumentkarår, der modtager soloundervisning på deres instrument,
rusel” for 0. klassetrin (kun de elever, som har
kan gå direkte i Akustiske Musikanter-orkesteret. Inden vingået i musikskolen i forvejen), og 1. klassetrin
terferien har alle i Prøv Inudefra. Har man gået på et forstrumentet 2 lært alle fire inældre/barn hold, kan man som
Det er inspirerende at
strumenter at kende, og
0. klasses elev komme på PI 1.
derefter skriver vi til hjemAlle andre ”udefra kommende”
arbejde sammen med
mene, at nu skal det instruelever kan først komme med i
mange kolleger hver uge
ment vælges, som man skal
projektet fra 1. klassetrin.
spille resten af sæsonen. For
Prøv Instrumentet 2 (PI 2) er
en ”instrumentkarrusel” for 2.-5. klassetrin. Alle det første for at ”trække” eleverne over i instrumentalunderspiller fra første lektion - et vigtigt grundlag for visningen, men også for at kunne teste fx deres motorik, så

”
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de kan få den bedst mulige oplevelse. Lærerne kan så, gennem elevernes afprøvning af de fire forskellige instrumenter, observere deres motoriske udvikling og guide dem til
det instrument, den enkelte elev har de bedste naturlige
anlæg for. Dernæst følger ”1 til 1-samtaler” med hvert barn,
hvor vi lægger vægt på, hvilket instrument vi vil anbefale,
efter at have lyttet til elevernes ønsker. Eleverne kan efterhånden avancere i de stemmer de spiller i orkestret, hvilket
giver mulighed for at fortsætte i Akustiske Musikanter gennem flere år. Dette skaber et miljø, hvor de ældre elever bliver rollemodeller for de yngre, og der er altid er nogle at se
op til og noget at stræbe efter.

Det praktiske arbejde: Ro, fokus og elevinddragelse
Arbejdsro og fokus opnås blandt andet gennem en festlig
og legende undervisning, ligeledes er der indlagte lege i en
pause, hvor eleverne inddrages via instrumentale og rytmiske opgaver. Det er derfor meget vigtigt, at lærerne har megen fælles forberedelsestid hver uge, hvis undervisningen
skal lykkes. I Prøv Instrumentet-undervisningen præsenterer
hver elev sit instrument, når der er instrumentbyttedag;

spiller for de andre og fortæller, hvad man har lært. Under
det sædvanlige navneopråb til Akustiske Musikanter skal
hver elev, i stedet for at sige ja, spille et rytmisk tema fra
tavlen. Improvisationsøvelser sørger for en legende tilgang.
En vigtig øvelse er, at alle elever skal lære at være ”Spilleklar”. Ordet indikerer, at leg og snak slutter, alle ser mod dirigenten - klar til at spille. Alle involverede lærere mødes
ugentligt 15 minutter til fælles evaluering/planlægning.
Hvad er fremtidsplanerne for de Akustiske Musikanter?
Vi vil gerne inddrage forældrene i endnu højere grad; muligvis i form af et forældreorkester.
Der er også tanker om at udvide projektet med Akustiske
Musikanter 2.
Hvor finder I inspiration til det fortsatte arbejde?
Det er inspirerende at arbejde sammen med mange kolleger hver uge; vi er ret forskellige og underviser på vidt forskellige måder, så det er udfordrende at arbejde på tværs af
fagene - og rigtig godt.

Vil man vide mere om projektet kan
man læse den elektroniske udgave
med links her: https://bit.ly/31t5mxk

BLÅ BOG
Maria Dynesen, projektleder på
Akustiske Musikanter.
Underviser i blokfløjte, babymusik,
forældre/barn musik, dagplejegrupper og børnehaver.
Uddannelse: Almen Musiklæreruddannelsen (AM) på Det kgl. Danske
Musikkonservatorium (DKDM) med
speciale i babymusik og rytmisk
blokfløjte. Tidligere elev hos Michala
Petri.

Maja Lindholm Damberg
Underviser i violin, Næstvedstrygerne, Fokuslinjen + Boblerne, Prøv Instrumentet og Akustiske Musikanter.
Uddannet Suzuki violinlærer fra Det
Danske Suzuki Institut.

Sofia Kayaya
Underviser i tværfløjte, Boblerne, Fokuslinjen, Prøv Instrumentet og Akustiske Musikanter. Er desuden koordinator for den klassiske Fokuslinje.
Uddannelse: Kandidat i fløjte fra
DKDM, og debuterede fra Solistklassen ved Syddansk Musikkonservatorium. Har desuden studeret to år ved
Sibelius Akademiet i Helsinki, og har
sin pædagogiske uddannelse herfra.
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Siden Sidst
PÅ DEN KULTURPOLITISKE SCENE

Bestyrelser skal professionalisere kunstuddannelserne
Et ekspertudvalg har undersøgt kunstuddannelserne, herunder musikkonservatorierne, og anbefaler oprettelse af bestyrelser. I rapporten anbefales det endvidere,
at der skal skabes mere trygge klageveje for de studerende. Anbefalingerne er
blevet overrakt til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). ”Flere af de kunstneriske uddannelser har været plaget af uro de seneste år. Nu skal vi have skabt ro
og tryghed på uddannelserne, så kunsten igen kan komme i fokus. Jeg vil gerne
takke udvalget for et grundigt arbejde og for at komme med nogle væsentlige
anbefalinger, som jeg ser frem til at drøfte med partierne,” siger ministeren.

Coronahjælp til kulturlivet
Et flertal af Folketingets partier genåbner en lang række kompensationsordninger med et krav om en omsætningsnedgang til mindst 30 procent. Blandt
de genåbnede kompensationsordninger, som branchen kan søge fra 1. december, er blandt andet kompensationsordningen for faste omkostninger,
kunststøtteordningen og arrangørordningen. ”Når smitten stiger, og vi må
sætte ind med tiltag til at dæmpe aktiviteten i samfundet, så skal vi stå klar
med hjælp,” udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en pressemeddelelse. Ordningerne gælder indtil videre til 28. februar.

Nyt Projektstøtteudvalg for Musik 2022-2025
Kunstfondens Repræsentantskab har udpeget Ditte Fromseier Hockings, Jens
Jepsen, Mikkel Benn og Sine Tofte Hannibal. Kulturministeren har udpeget Rikke
Øxner (udvalgsleder), Bilal Irshed og Andreas Vetö. Næstformand i DMpF, Simon
Junker Tang, udpeget af DMpF og DMK til Kunstfondens repræsentantskab,
glæder sig over, at musiklivet er bredt repræsenteret, og håber, at især Musik- og
Kulturskoleleder Mikkel Benn og direktør for Danmarks Underholdningsorkester
Andreas Vetö med deres særlige forudsætninger kan medvirke til at præge udvalgets arbejde, så fokus på at give alle Danmarks børn og unge en vej ind i musikken, bliver endnu større. Projektstøtteudvalget for Musik uddeler ca. 128,5
mio. årligt, bl.a. til tilskud til koncertvirksomhed, rytmiske spillesteder, orkestre,
bands, kors og ensemblers virksomhed, amatørmusik, musikundervisning, aktiviteter for og med børn og unge samt internationale aktiviteter.
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Sundhedsfremmende kultur
Region Nordjylland bevilliger én
million kroner til nye initiativer, der
gennem kunst og kultur skal styrke
mental og fysisk sundhed. ”Jeg er
overbevist om, at kunsten kan inspirere sundhedssystemet til styrket
fokus på det hele menneske og den
enkelte patient eller borgers mental
sundhed og livskvalitet,« udtaler
Ole Stavad (S), regionsrådsmedlem
og formand for Udvalget for Regional Udvikling, i en pressemeddelelse. Et af de initiativer, som nyder
godt af bevillingen, hedder ’Glad
med sang’, et samarbejde mellem
tre specialklasser og tre kulturskoler
i Hjørring, Aalborg og Mariagerfjord
kommuner. Her vil man arrangere
ugentlig korsang for børn i specialklasserne og integrere flere musikaktiviteter i dagligdagen. Erfaringer viser ifølge pressemeddelelsen,
at sang og musik kan styrke børns
livsglæde, sociale færdigheder og
tilknytning til andre børn. ”Børnene
skal opleve at have succes i sangens
verden, for den oplevelse kan de
tage med sig videre, og det kan
give dem mod og lyst til mere. Det
kan for eksempel være lyst til mere
korsang og mod på at blive en del
af et fritidstilbud på lige fod med
andre børn,” siger Finn Svit, leder på
Mariagerfjord Kulturskole.
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Fotos: Øjvind Harkamp

Seks linjer:
Orkester, klaver og
kammermusik,
sang- og korledelse,
orgel, folkemusik,
guitar og blokfløjte.

Hele Danmarks
musikefterskole
for klassisk musik
og folkemusik

Soloundervisning
med konservatorieuddannede lærere
hver uge.

Hørelære og musikteori
på otte forskellige
niveauer.

Kammermusikundervisning for alle
instrumentgrupper.

Workshops med
professionelle
musikere.

Eget symfoniorkester,
harmoniorkester,
vokalensemble og kor.

Målrettet undervisning
til DIT niveau
– hvad enten du er
nybegynder eller
konservatorieparat.

9. og 10. klasse
samt camps
for 12-15-årige.

Bisgårdmark 18
7500 Holstebro

97 12 11 28
mail@orkesterefterskolen.dk

Besøg os på orkesterefterskolen.dk

Unge musikere er
med til at etablere et
unikt kulturmøde
Musik & Ungdom giver unge orkestre og bands mulighed for at
opleve, hvordan deres kreativitet og musik kan skabe glæde og
forandring for børn på asylcentre.

M
AF CHRISTINA
AL-AANI,
Sekretariatsleder,
Musik & Ungdom

usik & Ungdom rekrutterer i
samarbejde med Nødhjælpsorkesteret unge orkestre/bands fra
hele landet. De unge deltager på et par
workshops sammen med en mentor fra
Nødhjælpsorkesteret. De unge skal se videoer af, hvordan Nødhjælpsorkesteret griber
opgaven an og selv lære pædagogiske og
musiske metoder til inddragelse af publikum. De unge coaches i forhold til at finde
egen stil og tilgang og gøre opgaven til deres helt egen. Dernæst skal de med Nødhjælpsorkesteret ud på asylcenteret, hvor
de skal levere en blanding af koncertindslag og aktiv inddragelse i musikalsk leg.

MUSIK & UNGDOM
er en landsorganisation for musik- og kulturskoler samt for orkestre og
kor. Musik & Ungdom arbejder for at fremme musikalske og kulturelle
fællesskaber med unge som medskabere. Projektet Asylorkestre blev
etableret i starten af 2020, men grundet corona er det først blevet muligt at turnere i anden halvdel af 2021.
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Publikumsinddragende koncerter
Nødhjælpsorkesteret eller dele af Nødhjælpsorkesteret kommer med på asylcenteret for at vise de unge, hvordan de kan
benytte musikken som en inkluderende
pædagogisk metode under koncerten. Børnene på asylcenteret opfordres til at komme med musikønsker forinden eller under
koncerten, og de inddrages ved, at de skal
synge med, optræde, danse, lege og råbe.
På den måde benyttes musikken til at sanse, skabe fællesskab, regulere følelser, give
omsorg og til afslapning.
Anne-Sophie Dybdal, klinisk psykolog og
seniorrådgiver hos Red Barnet, siger: ”Den
måde, Nødhjælpsorkesteret arbejder på, giver
ikke bare børn en pause fra en stresset og
usikker hverdag. Den inkluderende stil, de har,
der tager hensyn til børns ønsker, niveau og
motivation, er med til at give et skub i retning
af mere livslyst, selvtillid og glæde ved at udtrykke sig og være sammen med andre i et inkluderende fællesskab”.
Projektet handler altså ikke om, at de
unge musikere skal levere en perfekt koncert fra en scene. De unge musikere skal

FAKTA
Nødhjælpsorkesteret er et orkester,
der arbejder for at styrke respekt,
gensidig medmenneskelighed og
empati på tværs af kulturer og gennem musikken. Projektet er finansieret af: Tuborgfondet, Nordea-Fonden,
Statens Kunstfond, Ville Heises legat
og Den A. P. Møllerske Støttefond

Raaberg spiller i bandet: TYPISK fra Charlottenlund. TYPISK
har spillet en koncert på Asylcenter Avnstrup. Sarah beskriver: ”Bare det at komme derud var tankevækkende, fordi centeret lå så gemt væk. Det føltes som at komme ind i en anden
verden med mennesker, der har oplevet værre ting, end man
overhovedet kan forestille sig. Oplevelsen fik os til at tænke
over, hvor privilegerede vi er”. Sarah beskriver også, hvordan
børnene var deltagende: ”Det var så sjovt, da nogle af børnene foreslog sange og kom op og rappede, alle børnene var
søde, og nogle af dem var nysgerrige efter at få lov at spille på
vores instrumenter”.

Et smil er den korteste vej mellem mennesker
derimod give børn, der har det svært i hverdagen, en stund med musik og glæde og
inspirere børnene til, hvordan musik kan
udgøre et glædesfyldt frirum i hverdagen
generelt.

Mulighed for at gøre en forskel
Målgruppen for projektet er unge musikudøvende 15- til 30-årige, der allerede spiller i
et etableret orkester/band. De unge skal
have lyst til at involvere sig i frivilligt socialt
og pædagogisk arbejde vha. deres musikkundskaber og deres egen passion for musik.
Hvorfor laver Musik & ungdom dette projekt? Fordi musik ikke bare er musik! Musik
finder de menneskelige følelser og giver en
følelse af glæde. Musik fungerer som socialt
bindemiddel, der styrker gruppefølelsen og
mindsker risiko for konflikt. Dette gør sig
gældende til alle tider alle steder i verden.
Vi er alle født med evnen til at indgå i ikkesproglige samspil, og musikken er allerede
fra starten af livet en uadskillelig del af det
at være menneske, der giver os muligheden
for at forbinde os med andre.
Og det er lige præcis, hvad der sker, når
de unge møder virkelighedens barske realiteter på et dansk asylcenter. Sarah Eilert

For Nødhjælpsorkesteret er det ofte sådan, at de i pausen
eller før koncerten prøver at lege lidt med børnene, spiller
fodbold eller løber om kap, så de
lærer børnene lidt at kende, og
Det er en fantastisk
børnene bliver mere trygge. Pefølelse at få mu
ter Kibsgaard, som er primus motor i Nødhjælpsorkesteret, fortællighed for at gøre en forskel
ler: ”Det er vigtigt at være udadmed musikken og gøre
vendt og smilende. Et smil er den
indtryk på hinanden
korteste vej mellem mennesker.
Vi spiller glade sange, sange børnene kender, eller sange med omkvæd, børnene hurtigt
kan lære. Børn, der har modet, kan komme op på scenen og

”
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SAZ

få en mikrofon og synge selv eller sammen med os”. Nødhjælpsorkesteret opfordrer altid børnene til at danse, og på
Østrup børnecenter for
uledsagede flygtningebørn
Vi spiller
var det noget af en overraglade sange skelse for Guldsazerne, da
en stor gruppe afghanske
drenge på 16-17 år slog sig
løs og dansede trin og bevægelser fra deres hjemland midt
om eftermiddagen.

”

Langhalsede strengeinstrumenter
Guldsazerne er en gruppe fra Goldschmidt Musikakademi,
der hver uge undervises i det langhalsede strengeinstrument saz af Fuat Talay. Guldsazerne er i alderen 10 - 23 år,
og seks af dem var med på tour i Jylland, hvor de sammen

krO

er betegnelse for en række langhalsede lutinstrumenter. Saz bruges blandt andet i tyrkisk,
aserbajdsjansk og balkanmusik.

med Nødhjælpsorkesteret lavede fire koncerter på
fire forskellige asylcentre. ”Det bliver en ordentlig luksustur”, mente Emir Aldemir, da de havde fået sat sig
til rette i tourbussen udstyret med drikkevarer, sandwich og müslibarer. Og det blev det! Udover at bandet hyggede sig på tværs af alder (de sang og spillede hele vejen frem og tilbage til Nordjylland), så fik
de en kæmpe oplevelse, som Helin Kart beskriver sådan her: ”Det er en fantastisk følelse at få mulighed
for at gøre en forskel med musikken og gøre indtryk
på hinanden”.
Læs artiklen inkl. links her:
https://bit.ly/3IpUtNK

Orkesterdirigent!

K

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

dirigentinstituttet.dk
v. Danske Orkesterdirigenter
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Boligøkonomi
bliver nemmere,
når du ejer
din bank

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

LØN & VILKÅR

Lokale
arbejdstidsaftaler

I

forbindelse med overenskomstfornyelsen 2021 er det
blevet præciseret, at der er mulighed for at indgå lokale
arbejdstidsaftaler – i daglig tale lokalaftaler. Muligheden har i og for sig eksisteret i samme omfang hidtil, men
den er nu særskilt nævnt i arbejdstidsaftalens § 14.

Når vi indgår i forhandlinger om lokale arbejdstidsaftaler, lægger vi i høj grad vægt
på, at aftalerne netop skal være: lokale - og
tage højde for lokale forhold, ønsker og behov.

Hvad er en lokal arbejdstidsaftale?

Dén holdning udmønter sig i, dels at aftalerne er forholdsvis forskellige i deres udformning og indhold, dels at de ikke umiddelbart kan kopieres til andre musikskoler,
men at vi i forhandlingerne tager udgangspunkt i lokale forhold i stedet for i eksisterende aftaler fra andre musikskoler.

I store træk er der tre niveauer, hvori musikskolelæreres arbejdstid kan udmøntes:
Lederens udmøntning, oftest i form af et udmøntningspapir, som definerer lederens tilgang til fordeling af arbejdsopgaver til lærerne. Udmøntningen er afgrænset af
overenskomstens arbejdstidsaftale og er, ligesom ledelsesretten generelt, omfatte af de gældende samarbejds-/MED-regler, hvor medarbejderne har krav på information og mulighed for drøftelse og for at tilkendegive deres holdning.
Et forståelsespapir, hvor tillidsrepræsentanten på vegne
af kollegerne tiltræder ledelsens udmøntning af arbejdstiden. Udmøntningen af arbejdstiden er ligeledes afgrænset af reglerne i overenskomstens arbejdstidsaftale
og vil til enhver tid falde tilbage på denne, hvis der skulle opstå uenighed eller tvivl om indholdet.
En lokal arbejdstidsaftale som nævnt i overenskomstens arbejdstidsaftale, § 14. Her skal sekretariatet forestå forhandlingerne på vegne af lærerne, naturligvis i
samarbejde med den lokale TR, og i sidste enden underskrive aftalen, idet forhandlings- og aftaleretten beror
centralt i organisationen. I en aftale på dette niveau gives der mulighed for at fravige eller supplere bestemmelserne i den centrale arbejdstidsaftale og således træde helt eller delvist i stedet for disse.
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Forhandlingerne om lokale arbejdstidsaftaler er derfor ofte både omfattende og tidskrævende, og vi tilstræber en åben og tillidsfuld dialog på alle niveauer for at sikre,
at alle er ”med ombord”, inden aftalerne underskrives.
I en lokal aftale indgår altid en bestemmelse om, hvordan hver af parterne kan opsige aftalen, men vi tilstræber samtidigt at
opnå enighed om og forståelse for, at dele
af aftalen kan vise sig uhensigtsmæssig, når
den bliver tryk-testet i det virkelige liv, og at
der skal være mulighed for sammen at revidere den undervejs, hvis der skulle opstå
behov for det.
Sagen er jo, at hverken kommunerne eller
vi er forpligtede til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, så det sker kun, når alle parter
oplever, at aftalerne forbedrer forholdene

Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

og er til gavn for musikskolen og dens ansatte – på begge sider af bordet.
Vi oplever, at aftalerne giver arbejdsro,
både for ledelse og medarbejdere, da man i
kraft af aftalen kommer ud over – ofte en
stor mængde – drøftelser og usikkerhed
omkring arbejdstid, omkostninger, administration, måske endda stress og konflikter,
og i stedet kan koncentrere sig om kerneopgaven:
At give kommunens børn og unge den
bedst mulige musikskoleundervisning.
Hvis I lokalt – ledelse, TR, forvaltning, lærere – går med tanker, om en lokal

arbejdstidsaftale kunne være en idé, er I
velkomne til at henvende jer til DMpF, så vi
sammen kan afsøge, om der er muligheder
for at nå til enighed om en aftale, netop på
jeres musikskole.

Find alle Løn & Vilkår her:
https://bit.ly/3qBg1N6:

MUSIK
MUSIK FØR
FØR NI
NI tilbyder
tilbyder kurset

"FORMIDLINGENS
MAGI"
INSPIRATIONSKURSUS
MED LEGENDE MUSIKTEORI
d. 11. marts 2022 kl. 9:30-15:30 på Kolding Kulturskole
d. 12.-13. marts 2021, fredag kl. 15-18 og lørdag kl. 9.30-15.30
d. 12. marts 2022 kl. 9:30-15:30 på Lejre Musikskole
MÅLGRUPPE: 4-9
0-9 årige
år UNDERVISER:
Patrick
Van Den
Boom12, 4330 Hvalsø
STED: Hvalsø
Kulturhus,
Skolevej
Kurset
støttes afCarsten
DMpF Viuf & Gitte Chren
UNDERVISERE:
LÆSMERE
MEREHER:
HER:
LÆS

MUSIKSKOLEN | 27

Dansk Musikpædagogisk Forening, Dronningensgade 68, 4. sal, 1420 København K

Godt
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Om pension og øveture
uden overnatning
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