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Jubilarelever får overrakt
deres gave af
borgmesteren i Horsens

Forestilling
om et liv med
musikken
En enkel måde at løse problemet med
elevrekruttering er at få de elever, der
allerede går til spil, til at fortsætte.

E
AF GRETE GRANERUD,
musikskolelærer
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levmangel er et problem på flere
10 års jubilæum, 15, 20…
musikskoler. En af løsningerne på
I Horsens Musikskole har vi en tradition, hvor
problemet er måske i virkeligheden
vi fejrer de elever, der har gået i musikskolen i
at få de elever, der allerede går til spil, til at
10,15 og 20 år. Skulle der komme en 25 års jufortsætte med at spille. Det giver på den
bilar, bliver det naturligvis også fejret. “Vores
lange bane dygtige elever, og det er dejligt
fejring af elever, der har gået lang tid i musikat være dygtig til noskolen, er et velforget. Det skulle også
tjent skulderklap for
Det
er
godt
at
vise
gerne have betydalt det, de giver tilbørn, at man kan dyrke bage til musikskolen
ning for det danske
musikliv, både det
og byen. Det er de
musik så længe, man vil
professionelle og
elever, der altid er
amatørorkestrene.
med, når der skal
Det giver også et mere musikfagligt interes- spilles koncerter, laves PR, og som får kor og
sant arbejde for musikpædagogen, men
orkestre til at hænge sammen og giver en
det er en sidegevinst.
hånd med, når der skal slæbes instrumenter.

”

BLÅ BOG
Grete Granerud er uddannet AM’er fra
DKDM og underviser i violin- og
bratsch. Er musikpædagogisk forfatter
til hele 36 musikpædagogiske bøger
ved Dansk Sang bl.a.
Violin-spillebogen 1, 2 og 3
Alle kan spille – sange med én akkord.
Fløjtebogen 1, 2, 3 og 4,
Spil på Kazoo m.fl.

Markeringen af jubilæet fungerer også
som en tak til de forældre, der i årevis bakker op om musikskolen,” siger Jørn Steffensen, leder på Horsens Musikskole. Oprindelig fik de unge jubilarer et nodestativ med
deres navn indgraveret som en hædersgave. Det var, da vi startede med 10 års

jubilarer. De sidste par år har spillelæreren i stedet købt noget særligt og nyttigt til lige den enkelte elev indenfor en
beløbsramme. Som violin/bratschlærer købte jeg fx en dyr
og fin harpiks til mine jubilerende elever. Min bratschelev
Robert, der havde 20-års jubilæum, fik den bratsch, som
han har spillet på, men det var også ganske særligt. Han
spiller på en “jungle”-bratsch, der ikke kan sælges i almindelig handel, men er et dejligt hjemmelavet instrument.
Og Robert har været særdeles aktiv ved alle musikskolens
arrangementer med alt det praktiske.

Det skal kunne ses og høres…
Vi holder en gallakoncert en gang om året i Horsens Ny Teater. Den ligger første søndag i marts. Gallakoncerten har
haft mange udformningerne, og det har været forskelligt
hvilke aldersgrupper og musikgrupper, der har været
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Musikskolejubilar Rasmus Bek Kordic og musikskoleleder Jørn Steffensen

overraskelse at blive inviteret til gallakoncerten for at
inviteret med, men det er en stor koncert, hvor vi
modtage en gave. Jeg synes, det er dejligt at fejre
en gang om året prøver at vise, hvad Musikskolen
musik, og så er det desuden godt at vise børn, at
kan. I 2020 var vi så heldige, at vi lige nåede at afman kan dyrke musik så længe, man vil.” fortæller
vikle koncerten inden nedlukningen. Det år eksperimenterede vi med en fast opstilling, hvor de man- musikskoleelev Rasmus Bek Kordic. Hvis man er begyndt til babyrytmik, så kommer jubilæet jo tidligt,
ge grupper hele tiden stod på deres plads klar til at
og for en elev på 11 år kan det
spille: Foran scene havde
godt betyde noget for at blive
vi vores Big Band og TaNår
de
mindre
elever
ser
ved: At man gerne vil have julentlinjen. På scenen
de store have jubilæum,
bilæum. Dog er hovedparten
stod kor og alle strygeraf vores jubilarer typisk 17 eller
ne. Forrest på scenen var
så ser de også nogle unge men18 år. For de større elever betydanserne. I salen og på
nesker, der har valgt et liv med
der det nok mindre, men hvis
balkonerne var så publimusikken og på musikskolen
de er glade for musikskolen,
kum, der er familie, vensnakker de om, hvornår de har
ner og andre interessejubilæum med hinanden, men hvis de ikke har lyst til
rede. Gallakoncert blev indledt med en lille tale fra
at spille mere, slutter de med det samme. Den store
borgmesteren. Efter talen blev jubilarerne kaldt op.
betydning ligger et andet sted. Når de mindre elever
Først 10 år, så 15 og til sidst Robert, der havde 20ser de store have jubilæum, så ser de også nogle
års jubilæum. De kom op og stod forrest på scenen
unge mennesker, der har valgt et liv med musikken
omgivet af alle de andre musikere og dansere, og
og på musikskolen, og de yngre får en forestilling
der blev klappet, hver gang borgmesteren overrakom et liv med musik. Musikskolen kan være et sted,
te en gave.
hvor man kan være og udfolde sig, også som et ungt
menneske. Det betyder noget. Det er så fint at have
Får det elever til at fortsætte i
en kerne af elever, der har valgt musikskolen som en
Musikskolen?
Det har været sjovt at se, at nogle år så var der måske stor prioritet i deres liv.
tre 10 års jubilarer, der var 11-12 år gamle. ”Efter at
have gået på musikskolen i 10 år var det en dejlig
Læs artiklen inkl. links her: https://bit.ly/3D9IdwU

”
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Hvad har
DMpF med
dit valg af
bank at gøre?

3% i rente* på din lønkonto
Ud over de økonomiske fordele er vi en bank
som alle andre. Du kan bruge os til det hele
– fra lønkonto til investering. Alt fra opsparing
til realkredit og rådgivning om boligkøb.
Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i vores DNA.
Lån & Spar tager klima, bæredygtighed og etik
alvorligt. Godt hjulpet på vej af en engageret
bestyrelse, som også ønsker at give medlemmer
af Dansk Musikpædagogisk Forening særligt
favorable vilkår
Giver det mening?
Ring 3378 2000 – eller gå på
lsb.dk/bankfordele og book et møde.

* 3% i rente på op til 50.000 kr. kræver medlemskab af
Dansk Musikpædagogisk Forening og afsluttet uddannelse.
Indestående over 50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal
betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger
100.000 kr. Du skal samle hele din privatøkonomi hos
Lån & Spar (LSBprivat er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).
Rentesatserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019. Du
behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer
og nye realkreditlån skal gå gennem Lån & Spar og
Totalkredit – se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.

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

Lån & Spar er ejet af bl.a.
Dansk Musikpædagogisk
Forening. Det betyder jo ikke,
at du absolut skal vælge os.
Bare at det er en god ide
lige at tjekke de fordele,
du får som medejer.

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

DMpF’s vision
– Musikskolen for alle
Musikalsk dannelse og uddannelse starter i musikskolen. Derfor arbejder DMpF
for, at alle børn og unge, uanset individuelle forudsætninger, får mulighed for
at spille med i musikskolens kreative
fællesskab.
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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 konservatorierne
For konservatoriestuderende er medlemskab gratis frem til 6 måneder efter studiets afslutning

Læs videre her:
https://bit.ly/3t1iaGx
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Ny formand og
bestyrelse i DMpF

M

ens krigen raser og en tragedie
udspiller sig i Ukraine, som vil
præge vores verden i lang tid
fremover, kan en valghandling i en fagforening forekomme som en bagatel. Hvor lille
begivenheden end er, set i det store billede,
er den ikke desto mindre et eksempel på en
demokratisk proces, hvor magten overdrages fredeligt.
DMpF har tre arbejdsudvalg: Lærerudvalget, bestyrelsen for Lederforeningen og TRudvalget. De to førstnævnte indstiller henholdsvis 9 og 2 kandidater til bestyrelsen.
Formanden vælges direkte af medlemmerne, mens bestyrelsen af sin midte vælger en
næstformand og yderligere tre medlemmer
til forretningsudvalget, der sammen med
formanden udgør foreningens daglige ledelse.
Alle kandidater er tidligere blevet præsenteret for DMpF´s aktive medlemmer,
som senest 1. marts havde mulighed for
at opstille yderligere kandidater. Da det
ikke har været tilfældet, kan vi konstatere, at alle de foreslåede kandidater er valgt. Dermed kender vi
det hold af politikere, der på
DMpF´s landsmøde 30. april

indsættes i bestyrelsen og i udvalgene til at varetage foreningens og medlemmernes interesser frem til landsmødet
i 2024.
Som nyvalgt og dermed kommende formand vil jeg gerne takke for valget og for den tillid, man viser mig. Sammen med den kommende bestyrelse og de tiltrædende udvalg, der repræsenterer både fornyelse og kontinuitet og
består af yderst kompetente politikere, der favner meget
bredt, vil DMpF fortsætte arbejdet for:
gode rammevilkår for musik- og kulturskolelærere og -ledere
ordentlige forhold for alle musikere og musikundervisere
at give alle børn og unge muligheden for at lære at spille
et instrument i musikskolen
at styrke foreningens synlighed og relevans ved fortsat at
have fokus på medieplatformene og samspillet mellem
de politiske udvalg
at styrke den musikpædagogiske forskning og dermed
de musikpædagogiske uddannelser, ikke mindst på landets konservatorier
Som arbejdende næstformand siden 2017 føler jeg mig
klædt på til opgaven gennem deltagelse i foreningens drift,
politikudvikling, sagsbehandling for medlemmerne og
kontakt med samarbejdspartnere.
Afslutningsvis vil jeg med en god portion ydmyghed takke Ole Helby for hans store og uvurderlige arbejde for foreningen og i særdeleshed for at have været min mentor og
tætte samarbejdspartner igennem mange år.

Simon Junker Tang, kommende formand

Nyhedsbrevet E-MUSIKSKOLEN
udkommer: ultimo april

Annoncer:
musikskolen@dmpf.dk

Annoncedeadline E-MUSIKSKOLEN:
Ret henvendelse

Tryk og layout:
Jørn Thomsen Elbo A/S

Forside: Jørn Thomsen Elbo A/S
Forsidefoto: Tommy Frost

Jørn Thomsen Elbo A/S har
følgende certificeringer:
ISO 14001, ISO 9001, FSC®-certificering
og Svanemærket.

Synspunkter i MUSIKSKOLEN udtrykker
ikke nødvendigvis foreningens eller redaktionens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage redaktionelle rettelser/forkortelser i indsendt materiale.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
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En samtale med
Ole Helby
”Med hjerteblod som brændstof”
Efter 30 år som formand for Dansk Musikpædagogisk Forening har Ole Helby
valgt ikke at genopstille. I den anledning har fagbladet MUSIKSKOLEN haft en
samtale med foreningens mangeårige formand om fortid, nutid og fremtid.

Helt overordnet: Hvorfor har du valgt at stoppe
dit arbejde som DMpF-formand lige netop nu?
Af flere grunde føles tidspunktet helt rigtigt:
På det personlige plan har jeg et ønske
om at indlede og udfylde en ny, arbejdsfri
tilværelse som pensionist, mens jeg fortsat
AF DAN JOHNSEN,
er fuld af energi og ved godt helbred.
regionsreporter
På det professionelle plan som formand
for DMpF har jeg altid befundet mig som en
fisk i vandet i forhold til de opgaver, jeg har
varetaget – ikke mindst når det kommer til
mulighederne for at tage initiativer og på
den måde være med til at påvirke udviklingen på musikskolerne og forbedre vilkårene for vores medlemmer.
Det har været meget
medrivende
og meningsDer må skabes
fuldt for mig.
mulighed for, at
Man kan sikkert forestilALLE børn kan komme
le sig, at arbejdet ind imeltil at lære at spille!
lem byder på hektiske perioder, eksempelvis overenskomstforhandlinger uden ret megen nattesøvn, eller politiske initiativer, man meget
hurtigt skal forholde sig til.

”
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I en fagforening falder opgaverne ikke
sjældent oveni hinanden. Det har været et
bekræftende arbejdsliv for sådan én som
mig, men jeg vil på den anden side gerne
stoppe, mens jeg fortsat føler mig sikker på
at kunne leve op til ansvaret.
Derfor ser jeg også frem til DMpF´s landsmøde d. 30. april, hvor opgaven overdrages til
DMpF´s nyvalgte formand, Simon Junker Tang.
Har du fået alle dine mål opfyldt?
Jeg glæder mig naturligvis over, at der i min
tid som formand er opnået mange forbedringer og efterhånden mere ordnede forhold for landets musikpædagoger. Målene
har flyttet sig undervejs i takt med samfundsudviklingen og den specifikke udvikling på vores område.
Det er meget vigtigt, at musikundervisere
får den nødvendige status og en aflønning,
der er passende for den vigtige opgave, det
er at undervise i musik. Her er vi langt fra i
mål. Lønnen for musik- og kulturskolelærere
og -ledere afspejler ikke uddannelsesniveauet på området, så selv om vi har opnået meget, er der fortsat meget at kæmpe for.

Ole Helby, DMpFs landsmøde 1998,
100 års jubilæum, arkivfoto

Ole Helby 2022, fotograf: Tommy Frost

BLÅ BOG
Ole Helby
1979 Musikpædagogisk eksamen (guitar).
1981-1998 Musikskolelærer
1985 Kursusleder for DMpF´s landsdækkende
efteruddannelsesaktiviteter.
1987 Næstformand for DMpF
1992 Valgt som formand for DMpF
Pt. den længst siddende fagforeningsformand i Danmark.

Min og DMpF´s vision om, at alle børn skal have mulighed for at beskæftige sig med musik og selv lære at spille
og synge, er en vision, som kommende generationer må
fortsætte med at arbejde på. Derfor er DMpF´s kampagne
med overskriften ”Alle børn skal lære at spille i musikskolen”
så central: Den afspejler egentligt det, som har været hovedsigtet med mit politiske arbejde i forhold til musikskolernes placering i samfundet.
Dengang, du i 1992 for første gang blev valgt som formand for
DMpF, var der kampvalg. Ved alle efterfølgende valghandlinger er du blevet genvalgt uden modkandidat. Har du efterhånden opfattet det som en selvfølge at fortsætte år efter år?
Jeg har bestræbt mig på at være ydmyg overfor opgaven,
så ved hvert eneste valg har jeg været opmærksom på den
lille tvivl, man kan føle - om nogen ønsker at stille spørgsmålstegn ved den måde, man udfører sit arbejde på; om
der vil være en opposition til ens handlemåde. Jeg har

aldrig bare lænet mig tilbage og taget et genvalg for givet.
Man kunne jo aldrig vide..
Hvad var din oprindelige bevæggrund for at gå ind i fagpolitisk arbejde?
Det hænger sammen med mit udgangspunkt som musikskoIelærer, hvor jeg ikke mente, at vi var rigtigt indplaceret;
en oplevelse af, at vi var sat i nogle lønrammer, som ikke var
retfærdige.
Desuden har jeg altid ment, at det skulle være en helt naturlig mulighed for alle børn at lære at spille og synge for
herigennem at opleve glæden ved musik og samtidig udvikle sig som mennesker.
Hvordan har DMpF forandret sig i din formandstid?
Da jeg tiltrådte i 1992, var DMpF kommet ganske langt i
transformationen fra at være en ”standsforening” for privatpraktiserende musikpædagoger til at blive en egentlig
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Ole Helby, DMpFs landsmøde 1997, arkivfoto

fagforening for kommunalt ansatte
musikskolelærere og -ledere med
overenskomst. Sekretariatet var dog
ikke helt kommet på plads i forhold til
den nye virkelighed. Derfor brugte jeg
i starten af min formandstid megen tid
på organiseringen af sekretariatet, da
det jo er foreningens kerne, hvor medlemmerne får rådgivning og sagsbehandling. Sideløbende fokuserede jeg
på at udvikle det organisationspolitiske arbejde, så det kom til at afspejle
udfordringerne på det arbejdsmarked,
hvor den altovervejende del af vores
medlemmer er ansat.
Hovedparten af medlemmerne er i
dag musikskolelærere/musikere og ledere, men blandt foreningens musikog kulturskolelærere er der nu også
undervisere i blandt andet billedkunst,
drama og ballet, ligesom vi forsat rummer privatpraktiserende og musikundervisere ansat ved anden musikundervisning, herunder konservatorier,
seminarier, aftenskole, høj- og efterskoler og lignende institutioner.

det praktiske, er der brug for nogle
dygtige udvalgsmedlemmer, der ved,
hvad der foregår ”ude i marken”, og
kontinuerligt bakker op omkring og
giver mod- og medspil til foreningens
politik.
Vi er jo en landsdækkende fagforening, så det vil ofte kræve en ekstra
indsats for de valgte udvalgsmedlemmer at deltage i de forskellige møder
Hvilken betydning har DMpF´s bestyrelrundt omkring i landet.
se og udvalg for foreningens arbejde?
En forening uden sådanne politiske
Jeg vil gerne, nu hvor jeg snart takker
organer vil lynhurtigt gå til grunde,
af, benytte lejligheden til at fremhæve
fordi ledelsen ikke kan blive korrigeret
alle de personer, der igennem tiderne
har modtaget valg til de mange tillids- af de valgte repræsentanter – ligesom
de er utroligt vigtige til
poster som næstforat yde opbakning, når
mænd, medlemmer af
Jeg har
der er behov for det.
bestyrelser, forretforsøgt
Det er vigtigt for mig
ningsudvalg og forat
udtrykke en stor tak til
eningens arbejdsudat være ydmyg
de frivillige; de kan simvalg. Uden dem og
overfor opgaven
pelthen ikke undværes!
deres frivillige indsats
Sidst, men ikke mindst,
og sparring havde det
er det mig også magtpåliggende at
aldrig været muligt at professionalisetakke alle vores trofaste medlemmer:
re DMpF politisk.
Det er dem, som gør det muligt på
Ud over de sekretariatsansatte, der
vores lille område at have en fagforsammen med formanden står for den
ening, der kan skabe resultater for
daglige drift, sagsbehandling og alt

”
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TIL KALENDEREN
DMpF holder afskedsreception
for Ole Helby fredag d. 29. april
2022 kl. 14-16 på Hotel Richmond, Vester Farimagsgade 33,
København.
Alle medlemmer og samarbejdspartnere er meget velkomne,
men forhåndstilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig her:
https://bit.ly/3sZ1zTv

fællesskabet og bruge vores fælles
styrke til at hjælpe medlemmerne individuelt, når det kræves.
Et af de gennemgående temaer i dine 30
år som fagforeningsformand har været
de faste, tilbagevendende overenskomstforhandlinger. Du har siddet på
den vigtige post som formand for Fællesudvalget for Musikundervisere indenfor musikskoleområdet (FMM) og som
forhandlingsleder i forhold til kommunerne?
Man skal særligt lægge mærke til, at
det, med ihærdigt arbejde og vedholdenhed, mange år efter den første
overenskomst, hvor det var frivilligt for

og langsigtede rammer for at kunne videreudvikle
kommunerne at tilslutte sig, lykkedes at få overenskomsten til at
området og opsamle de erfaringer, man har gjort sig
være obligatorisk; gældende for alle landets kommuner.
– både omkring økonomien og eksemDa overenskomsten
pelvis det gensidigt forpligtende samarblev indgået i 1983, inAt opleve glæden ved musik bejde med folkeskolen. Dette samarbejde
deholdt den ingen penskal være en helt almindelig må nødvendigvis beskrives i en mere binsionsordning, men sidende form, hvis ikke Musik- og Kulturdenhen er den stille og
menneskelig mulighed for alle børn
skolen skal stå som ”den lille part”, der
roligt blevet videreudstår med hatten i hånden og risikerer at
viklet til sin nuværende
form med aftaler om ansættelse, arbejdstid, lønformer og -garanti- blive den første i rækken, når der skal spares.
er, løn under sygdom, ulempegodtgørelser, omsorgs- og seniordaHar du nogle kommentarer til skiftende regeringers
ge, opsigelsesvarsler, fastansættelse som månedslønnede af dem,
kulturpolitik?
der tidligere var timelærere og meget andet.
Vi er altid blevet mødt med stor venlighed fra skifSom formand for DMpF har jeg haft mulighed for at være med
tende kulturministre og -ordførere, men udover potil at sætte mit præg på tingene, selvom man skal huske på, at det
sitive tilkendegivelser har det, særligt de sidste 10er en fordel for en lille fagforening at være tilsluttet nogle store
15 år, været svært at få landspolitikerne til at yde en
forhandlingsfællesskaber og sammenslutninger.
konkret støtte til vores område.
Vi skal i den forbindelse ikke glemme, at foreningen nu sidder
På et tidspunkt får det afgørende betydning, om
med i bestyrelsen for Danmarks – uden sammenligning – største
politikerne vil afsætte flere økonomiske midler til
A-kasse, AKA.
musik- og kulturskolerne. Ellers bliver det svært at
brede tilbuddet ud til alle børn og unge.
I din tid som formand har du interesseret dig meget for musikkonservatorierne og de musikpædagogiske uddannelser?
De musikpædagogiske uddannelser og den manglende musikpædagogiske grundforskning omkring instrumentalpædagogik har
gennem alle årene ligget mig – og stort set alle andre i vores bran- Ole Helby, DMpFs landsmøde 2010, fotograf: Nils Rosenvold
che – meget på sinde.
Jeg har altid ment, at konservatorierne er stedet for musikpædagogiske uddannelser, og har derfor ikke været enig, når nogen
har foreslået, at man i stedet kunne oprette musikpædagogiske
seminarier.
Det er mit håb, at politikere og konservatorier vil påtage sig ansvaret for det faktum, at en meget stor del af de konservatorieuddannede efter endt studium bliver ansat som musikskolelærere,
og vil skabe muligheder for den nødvendige musikpædagogiske
grundforskning, så de studerende kan blive undervist på baggrund af valide forskningsresultater.
Man må selvfølgelig anerkende de musikpædagogiske tiltag,
konservatorierne af og til foretager sig – det er bare slet ikke nok.

”

Dit politiske arbejde har også relateret sig til regering og folketing?
I de senere år har vi arbejdet for, at der burde ske en revision af Bekendtgørelse om musikskoler for at få forbedret musikskolernes
forhold. Hidtil har man kun igangsat enkelte, kortvarige forsøg og
projekter á la ”Grib Engagementet”.
Det, som musikskoleområdet har brug for, er konkrete, varige

Samtidigt med formandskabet har du også fundet tid
til at være sagsbehandler ude på musikskolerne?
For at balancen i arbejdsopgaverne i en lille fagforening skal holdes, er det nødvendigt, at en fuldtidsformand påtager sig sagsbehandlingsopgaver.
Det giver en god tilgængelighed og kendskab til,
hvad der rører sig ude på musikskolerne, og dermed
gode muligheder for service og sparring.
Du har sagt, at ”brændstoffet er hjerteblod”?
Jeg tror, at den egentlige grund til, at jeg har været
formand i 30 år, er, at jeg har brændt for det!
Det har altid interesseret mig at tænke i strategiske baner. Der sker hele tiden noget nyt; udover de
mål og visioner, foreningen har haft lige siden 1898,
forandres samfundet hele tiden.
Hvert år drejer hjulet på en ny og spændende
måde – moderniseringen og den digitale udvikling
har for eksempel givet os helt nye metoder til fagforeningsarbejdet. Det foranderlige passer mig godt!
Ole Helby 2022
En anden ting er, at kontaktfladen har været meFotograf: Tommy Frost
get omfattende gennem årene. Når først man bliver
en del af organisationsverdenen, er der næsten ingen grænser for netværket. Det har været meget læ- trykt på papir og sendt med posten, men vi er nu
nået frem til at udgive bladet på en samlet medieplatrerigt og givet mig vigtige kontakter, men i løbet af
form, hvor ”MUSIKSKOLEN” i vore dage i
et par år lærte jeg
lige så høj grad er et digitalt produkt, distriogså, at det er nødbueret via mail, nyhedsbreve, hjemmesiden
vendigt at prioritere
Det gælder om at
og de sociale medier.
benhårdt i forhold til
blive ved med at
Fagbladet har igennem sin lange levetid
deltagelse i møder,
forklare musikskoleområværet det eneste talerør og garant for en
konferencer, samråd
dets betydning og vigtighed systematisk musikpædagogisk debat.
og lignende. På de
indre linjer har jeg
Et personligt spørgsmål: Hvordan føles det
gennem tiden haft
kontakt til et meget stort antal medlemmer og mødt at stoppe efter så mange år som formand?
Lige i dette øjeblik kan jeg da godt føle, at det kan
rigtig mange rundt omkring i hele landet. Sammenvære svært at stoppe med formandshvervet; det er jo
hængene har været meget forskellige, men det har
altid været med til at inspirere mig og give mig mere i den grad blevet en del af min identitet, en livsstil.
Alligevel er jeg nået dertil, at jeg hviler fuldt og
energi til at arbejde videre.
helt i min beslutning om at gå på pension.
Jeg vil gerne takke for den opbakning og tillid,
I din formandstid har du sideløbende været ansvarshasom DMpF´s medlemmer har vist mig gennem mine
vende redaktør for foreningens fagblad. Vil du sige no30 år som formand for Dansk Musikpædagogisk Forget om fagbladets udvikling?
Det har været en fornøjelse at følge bladets udvikling, ening.
og det er stadig en vigtig brik i den overgangsfase,
Find den elektroniske udgave her:
https://bit.ly/3sZ1zTv
som nu er i gang. Tidligere blev bladet udelukkende

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

Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

MUSIKSKOLE
Skal der afsættes arbejdstid efter endt undervisning? På min
musikskole tilrettelægges arbejdstiden, så arbejdsdagen for musikskolelærerne slutter 5 min. efter den sidste lektion. Er det en korrekt
fremgangsmåde?
Alle dine arbejdsopgaver skal kunne løses i arbejdstiden, så hvis
du kan forlade arbejdspladsen 5 min. efter, at den sidste undervisning er slut, er alt i orden. Hvis du derimod har flere opgaver efter endt
undervisning, end du kan nå på 5 min., fx at sende eleven afsted, rydde lokalet op, pakke sammen, tage nødvendige notater om elever og undervisning, låse lokalet, aktivere alarm, må der enten afsættes mere tid i dit arbejdsskema, så du kan nå det hele, eller du må nøjes med at bruge den
tid, der er afsat, og så må resten af opgaverne løses på en anden måde. I
det sidste tilfælde kan du tage en snak med din leder om, hvad du skal prioritere. Det samme gælder naturligvis ved skift mellem undervisningslokaler/arbejdssteder i løbet af en arbejdsdag.

Har jeg krav på
ulempe- og weekendgodtgørelse, hvis jeg
bliver syg?
Ja. Ulempe- og weekendgodtgørelse er
såkaldt fast påregnelige tillæg, som skal udbetales for
den planlagte arbejdstid,
også når du er syg. Det gælder både den daglige arbejdstid og anden planlagt
arbejdstid som f.eks. week
endarrangementer.

Jeg har svært ved at holde rigtigt fri, fordi mails, sms’er og opkald fra elever og forældre kommer på alle tider af døgnet, somme tider også ret
sent om aftenen og i weekends. Hvad skal jeg gøre?
Du skal først og fremmest tage problemet alvorligt: Det er vigtigt, at du
ved, hvornår du er på arbejde, så du får mulighed for rent faktisk at holde fri
og restituere udenfor arbejdstiden. Løsningen ligger lige for: Hvis kontakten med
elever/forældre, kolleger og andre samarbejdspartnere foregår pr. mail, kan du
bede om at få en arbejdsmail, som du kan nøjes med at åbne, se og besvare, når du
er på arbejde. Hvis du bliver bedt om at oplyse et telefonnummer til elever, kolleger
og andre arbejdskontakter, f.eks. hvis afbud eller andet skal sendes pr. sms, vil du
også have brug for at få stillet en arbejdsmobil til rådighed, som ligeledes kan være tændt i arbejdstiden og
Find alle spørgsmål
slukket, når du har fri. På den måde kan du sikre, at du
og svar her:
https://bit.ly/35N0ci7
får adskilt arbejde og fritid.
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MUSIKSKOLER

er mere end musikken

Hvad motiverer nutidens musikinteresserede unge og fastholder deres
musikinteresse? Det har fagbladet bedt musikskoleelever om at give deres bud
på. De personlige beskrivelser tegner et unikt billede af musikskolerne anno 2022.

E

n erfaren musikskolekollega fortalte forskningsprofessor ved Guildhall School of
mig engang, at de elever som bliver Music. Han peger på i alt tre elementer, der
ved gennem mange år, i høj grad
er vigtige for, at musikinteressen bliver fastkommer, fordi lærer og elev har noget mere holdt: For det første skal det være sjovt at
sammen end musikken. Faktisk oplevede
spille musik, dernæst oplevelsen af at mekollegaen, at en del elever
stre instrumentet fx ved
blev
frustrerede,
når
de
koncerter og sidst, men
AF DAVID EFRAIM
nærmede
sig
25-års
aldeikke mindst, støtte og
Noget af det,
POULSEN,
ren,
som
er
aldersgrænsen
medieredaktør
jeg elsker ved at anerkendelse fra instrufor musikskolelever, fordi
mentallæreren. Lærerens
spille, er, at man får en
de blev nødt til at give slip
relationsarbejde er derpause fra tankemylder for ifølge Sloboda vigtigt
på relationen. Den opleog bekymringer
velse bakkes op af flere
og har sammen med læundersøgelser og rapporrerens pædagogiske og
ter om musikskoleundermusikfaglige kompetenvisning. Relationen mellem elev og lærer er
cer stor betydning for, hvordan elevens muligeledes central for fastholdelse af musikin- sikalske udvikling former sig. Andre parateressen hos John Sloboda, som er
metre som støtte fra familie og venner, pris
på undervisningstilbuddet, fagligt indhold,
kvaliteten, geografisk placering, elevens andre fritidsinteresser, skole og uddannelse
FAKTA
etc. spiller naturligvis også ind på valg og
fravalg. Det viser fx undersøgelser fra DAI Bekendtgørelse om musikskoler § 5., stk. 3 fastlægges det, at musikskoMUSA 2011: Hvorfor går dit barn i musikler med kommunalt tilskud maksimalt kan få refunderet 25 procent af
skole? og fra Dansk Folkeoplysnings Samlærer- og lederlønnen. Over en årrække har politikerne dog fastholdt
en bevillingen på 12 procent sideløbende med kommunale
råd 2013: Hvor går musikskoleeleverne hen,
besparelser på området i samme periode.
når de går ud? Problematikken omkring
brugerbetaling som en afgørende tærskel
for deltagelse er dog et politisk

”
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prioriteringsspørgsmål, som derfor
bør løses politisk. En oplagt mulighed
er fx at øge de nuværende blot 50 procent af den mulige statslige reservationsbevilling (se Faktaboks). Dette vil
kunne medvirke til at nedbryde den
såkaldte ”kulturelle ulighed” forårsaget af social skævhed.

Vi spørger de unge, som det
handler om
Når man arbejder musikfagligt enten
som underviser, musiker eller leder,
ønsker man at gøre sit bedste for, at

hovedpersonerne fx selv om deres
alle børn og unge sikres en musikkulturel (ud)dannelse. I det helt store per- musikalske rejse i musikskolen? Hvad
giver mening i deres travle hverdag?
spektiv er børn og unge nøglen til voOg hvordan vil de
res fremtidige
gerne mødes og
kulturelle mangMan bliver glad af
hjælpes med at opnå
foldighed og bør
at lytte til musik,
det, som de søger i
tilbydes et godt
og
man
bliver
endnu
musikken? For at få
og rigt liv, også i
gladere af at spille den
svar på disse vigtige
kulturel hensespørgsmål inviterede
ende. Men hvorfagbladet musikskolelever til at byde
dan videregiver vi musikoplevelse og
ind med deres personlige beskrivelser
musikudøvelse til kommende generaaf, hvad de oplever skaber motivation
tioner, så motivationen for at spille
og lyst til at spille musik.
musik og synge øges? Hvad mener

”

Emil Westh
Johansen 15 år
Hvad fik dig til at spille musik i
musikskolen?
Min far har altid spillet musik, og som
lille syntes jeg, det var meget sejt, så
derfor begyndte jeg også at spille. Over
tid har jeg bare forelsket mig mere og
mere i at spille musik.

Hvad betyder din relationen til
musikskolelæreren for din motivation?
Det er meget vigtigt, at man har en
god relation til sin lærer, da det er lærerne, der har den største betydning
for, at man synes, det er sjovt at gå til
musik.

Hvad er du særligt glad for ved din
musikskoleundervisning?
Jeg synes, at musik er noget af det vigtigste i verden, og så er det mega sjovt
at spille sammen og opleve det sammenhold, man har omkring en fælles
interesse.

Tror du, at du vil fortsætte med at spille
musik, når du på et tidspunkt stopper i
musikskolen?
Jeg vil altid have musik som en hobby,
men jeg har ikke planer om at blive
musiker.

Hvad har den allerstørste betydning
for din lyst til at lære at spille?
De venner, jeg har fået via musikken,
og glæden ved at spille foran andre
mennesker betyder meget.

BLÅ BOG
Jeg hedder Emil Westh Johansen
og er 15 år. Jeg har kendt til musikskolen siden 0. klasse, hvor jeg
havde Kompagnonundervisning
(samarbejde mellem musik- og
grundskole). Herefter to år med
rytmik i musikskolen, så et år med
folkemusikkarrusel, og til sidst
slagtøj og slagtøjsorkester, som
jeg går til i musikskolen i dag.

Er der noget du savner i musikskolen?
Nej ikke lige nu. Jeg synes, det er præcis, som det skal være.
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Lucas 18 år
Hvorfor har du valgt at gå i musikskole?
Jeg går selvfølgelig i musikskole, fordi det er sjovt. Men jeg
kan også mærke, at jeg stadig rykker mig, selvom jeg har
gået i musikskole i mange år. Der er stadig nye teknikker og
mere teori, som man kan lære.
Hvad fik dig til at begynde med at spille musik?
Jeg var 6 år gammel og var på besøg hos min mormor og
morfar. Her ser jeg en guitar under sengen i soveværelset
og spørger min morfar, om jeg må prøve den. Han siger:
”Du må få den, hvis du lærer at spille på den”. Det valgte jeg
at gøre og er siden blevet vild med at spille musik.
Hvad giver dig lyst til at spille på dit instrument?
Det fedeste er, når man har øvet på et stykke i lang tid og
pludselig, så spiller det bare. Den følelse, af at man har et
færdigt produkt, som man selv har skabt, som ovenikøbet
lyder godt, er bare fed. Det hjælper også utrolig meget, at
man har en underviser, der holder én i ørerne og giver én
noget at øve på.

Har du en drøm med musikken?
Jeg har ikke nogen drøm om at bliver professionel musiker. Jeg drømmer om at bliver ved med at spille
musik, og forhåbentlig
Alle kan lære
vil jeg stadig blive ved
at spille musik,
med at udvikle mig.

”

og jeg er sikker på, at

Andet du tænker, som er
mange vil få glæde af
vigtigt i forhold til at
det at kunne spille
spille musik?
Jeg synes, det er ærgerligt, at færre og færre børn spiller musik.
Alle kan lære at spille musik, og jeg er sikker
på, at mange vil få glæde af det at kunne
spille. Det er måske noget, man kunne arbejde med i musikskolerne. Hvordan får
man børn væk fra skærmen og ind på musikskolerne?

Hvad betyder fællesskabet om musikken for dig?
Det er uden tvivl det bedste ved at spille musik. Jeg har
spillet i bands tidligere, og lige nu spiller jeg i et guitarorkester. Alle, der spiller musik, har et fælles sprog, så man har
altid et eller andet at snakke om. Det, at man er sammen
om at lave et fælles produkt, som man forhåbentlig skal
vise frem, bidrager med noget helt specielt til fællesskabet.
Hvad er en god musikskolelærer for dig?
Det er en person, som er god til at lære fra sig. En med en
masse forskellige midler til, hvordan man bedst muligt kan
få lært det, man skal. For mig er en god musiklærer også en,
der lige sender en ekstravideo eller svarer på ens beskeder
uden for undervisningstiden, hvis man er gået i stå. Jeg synes, at det hjælper, hvis man også kan snakke med sin underviser om andet end musik. Det gør for mig, at jeg får et
mere personligt forhold til min underviser, og på den måde
får jeg mere lyst til at lære.
Hvad synes du er det bedste ved at kunne spille et instrument?
Man bliver glad af at lytte til musik, og man bliver endnu
gladere af at spille den.
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BLÅ BOG
Jeg hedder Lucas Uvalic og er 18 år.
Jeg startede på musikskolen, da jeg
var 6 år. Nu går jeg til undervisning i
guitar og spiller fast i et guitarorkester.

Anna 15 år
Hvorfor går du i musikskole?
Mine forældre syntes, at jeg skulle
lære at spille på et instrument, og det
ville jeg også gerne selv.
Har du haft en oplevelse, der gjorde, at
du ville lære at spille musik?
Ja, hjemme hos mig er vi noget af en
stor musikfamilie. Min far spiller klaver
og skriver sin egen musik. Mine storebrødre har begge spillet trommer i
musikskolen, og min mor er også glad
for musikken. Så jeg tror bare, at lysten
til at udtrykke mig gennem musik altid
har været hos mig, lige siden jeg var
helt lille.
Hvad er du særligt glad for ved din musikskoleundervisning?
Det er nok den stærke relation, jeg har
med min solosanglærer. Jeg har gået
hos hende i fem år, så jeg er rigtig tryg
ved hende. Det gør, at jeg tør udfordre
mig selv og overskride nogle grænser
uden at være genert og holde mig tilbage. Det er mega fedt.
Hvad har den største betydning for din
lyst til at lære at spille og synge?
Hvis jeg fx har haft en hård dag, så ser
jeg frem til at komme til musikundervisning og få mine tanker på noget andet. Det har også betydning, at jeg føler, at jeg får noget ud af min undervisning, og at jeg bliver bedre. Endelig
er musikken min egen, og det er der
ingen, der kan tage fra mig. Når jeg

”

skriver mine egne sange udtrykker jeg
mig igennem musikken på en helt
særlig måde, som kan hjælpe mig med
at bearbejde de udfordringer, jeg møder i hverdagen.
Hvad er vigtigt for dig, for at du vælger
at fortsætte i musikskolen?
Det er nok, at jeg har nogle gode, dygtige og søde lærere.
Hvad ville eksempelvis kunne få dig til at
stoppe i musikskolen?
Måske hvis jeg ikke havde fundet min
rette “hylde”. Sidste år stoppede jeg med
at gå til klaver. På den måde kunne jeg
koncentrere mig om at udvikle mig indenfor min store passion, som er sang.
Imens kørte jeg klaveret derhjemme,
med det jeg har lært gennem årene.
Har du mødt musikgenrer i musikskolen,
du ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med?
Ja det har jeg. Jeg blev inviteret med i
de fynske musikskolers bigband, en
genre jeg ikke kendte til, men som er
vildt spændende.
Er det vigtigt for dig at gå til musik sammen med andre, eller er du mest til soloundervisning?
Det er meget vigtigt for mig at gå til noget musik, hvor det ikke kun er mig, der
er i fokus. For så lærer man nogle andre
unge musikere at kende gennem musikken, og så har man noget tilfælles.

Jeg håber, at musikken bliver en god
og seriøs hobby, når jeg bliver voksen

BLÅ BOG
Jeg hedder Anna Lohmann Albeck. Jeg er 15 år og startede på
musikskolen, da jeg gik i 0. klasse.
Først var det faget musik og bevægelse senere blokfløjte, klaver
og nu mit hovedfag sang, som
jeg har gået til i fem år. I dag spiller jeg på klaver og synger og
skriver mine egne sange.

Tror du, at du vil fortsætte med at spille
musik, når du på et tidspunkt stopper i
musikskolen?
Ja helt sikkert! Selvom jeg nok stopper
på musikskolen (forhåbentlig først om
mange år), vil jeg selvfølgelig blive ved
med at spille og skrive min egen musik. Som sagt hjælper musikken mig
igennem de svære tider, så det er ikke
bare lige noget, jeg har tænkt mig at
stoppe med. Jeg elsker at spille musik.
Har du en drøm med musikken?
Jeg håber, at musikken bliver en god
og seriøs hobby, når jeg bliver voksen.
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Dines Hoyer,
MGK-studerende

FAKTA
John Sloboda er forskningsprofessor ved
Guildhall School of Music. Han har undersøgt
elevfastholdelse i en engelsk kontekst (Sloboda 2005). Han peger på tre vigtige forhold,
som øger fastholdelse:
1. Glæde: ”Fun is a key motivating concept,...”
2. Mestring: ”While playing, achievement is
valued (e.g. grade succes, being able to play
a difficult piece, playing in front of people)”
3. Støtte og anerkendelse: ”Parents and instrumental teachers are key players in the
discourse concerning support”

Unges håb for musikfaget

Nutidens musikskolelever i vores globaliserede højhastighedstid er måske ikke så væsensforskellige fra
fortidens musikinteresserede børn og unge, som
man skulle tro. De vil stadig inspireres og udfordres
musisk og teknisk på deres instrumenter inden for
en pædagogisk ramme, som den russiske psykolog
Kilde: Fastholdelse i musikskolen 2014, DPU
og forsker Lev Vygotsky (1896 – 1934) engang beskrev som Zonen for nærmeste udvikling. Lytter vi til
de interviewede musikskoleelever, ønsker de tydemusikken, hvilket er svært at etablere selv,” mener
ligvis en individuelt tilpasset undervisning med høj
han. Samtidig oplever han konsekvenserne af et
faglig kvalitet. De pointerer også, at relationen til
presset musikfag helt inde på livet i sit nærområde.
musikskolelæreren er afgørende for deres motivati”I Viborg, hvor jeg bor, kan man begynde at mærke,
on, og de ønsker sig musikfaglige fællesskaber med
at elevtallene i musikskolen er dalende. Det er helt
ligesindede. Endelig er det afgørende, at de får muvildt ærgerligt, for det går hurtigt ud over musiklivet
lighed for at fremvise, hvad de har lært. 19-årige Dines Hoyer, som er tidligere musikskole- i byen, ligesom det begrænser mulighederne for os,
der bliver ved med at spilelev og nuværende
le. Det er fx nærmest ikke
MGK-studerende,
Jeg drømmer om,
til at opstøve dygtige blædrømmer som mange
sere længere”. Dines Hoyer
musikere in spe om at
at det bliver mere
komme ud at spille
økonomisk tilgængeligt at gå oplever musikfaget som
fantastisk vigtigt, blandt
koncerter og røre andre
på musikskole i fremtiden
andet fordi det giver ham
med sin musik. ”Jeg foret frirum og bringer mensøger at komme ud med
nesker tættere på hinanden. ”Noget af det, jeg elsker
mine tanker og følelser gennem min muved at spille, er, at man får en pause fra tankemylder
sik til glæde for andre mennesker,” siger
og bekymringer, som jeg tror især mange unge ophan. Musikinteressen har øget hans fokus
lever at have. Når man spiller musik, kan man slippe
på at lære nyt og blive bedre. ”Det krædet hele og kun fokusere på følelserne og det, man
ver, at man får undervisning af en
skaber med sit instrument – alene eller i fællesskab
person, som virkelig mestrer det,
man gerne vil lære,” siger han. Di- med andre”. Derfor har Dines også et håb og en
drøm for musikfaget. ”Jeg håber, at man kan inspirenes Hoyer oplever, at lige præcis
re flere børn til at spille musik, ligesom jeg drømmer
dét er musikskoler ret gode til.
om, at det bliver mere økonomisk tilgængeligt at gå
”Musikskolerne er også hurtige
på musikskole i fremtiden”.
til at få os studerende ind på
sammenspilshold og på den
Du kan læse artiklen inkl. links her:
måde skabe
stærke fællesskaber omkring
https://bit.ly/3Hpd9fz

”

Fotos: Øjvind Harkamp

Siden Sidst
PÅ DEN KULTURPOLITISKE SCENE

Sangens Hus udvider igen
Sangens Hus udvider med 16 nye sangkraftcentre rundt omkring i Danmark
ifølge en pressemeddelelse. Det sker med støttekroner fra Kulturministeriet,
Ole Kirk’s Fond og Det Obelske Familiefond på i alt 17 millioner kroner. Karin
Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond udtaler, at fonden understøtter udviklingen af et professionelt sangmiljø for børn og unge i Vestdanmark. Sangens Hus melder ud, at de ønsker at forbinde kommune, musikskoler, kirker,
erhvervsliv og det lokale musikliv med et særligt fokus på børn og unge.

Øremærkede millioner til
Kulturens Analyseinstitut
På finansloven afsættes i alt 28 mio.
kr. i perioden 2023-2025 til etablering af Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og
kulturens betydning for borgernes
trivsel bl.a. med afsæt i evidens- og
forskningsbaserede undersøgelser.
Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: Med dette års finanslov
får Danmark et nyt Kulturens Analyseinstitut. Målet er at få mere viden
og data, som kan bruges til at udvikle hele kulturområdet. Bag aftalen står Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Nyt stort musikeksperiment
Gennem flere livekoncerter med Den Danske Strygekvartet har lektor Simon
Høffding og 15 andre forskere fra Europa minutiøst undersøgt musikere og
publikummers reaktioner på musikken. Resultaterne kan have vidtrækkende
anvendelsesmuligheder, lyder det fra forskerne bag eksperimentet.

Find rubrikken
med links her:
https://bit.ly/3I3lGnQ

Aftale på plads om kompensation til MGK-centrene
Socialdemokratiets kultur- og medieordfører Kasper Sand Kjær siger: ”Det lokale kulturliv spiller en vigtig rolle i vores samfund, og det skal være muligt
både at dyrke musik, kunst og kultur i hele Danmark. Derfor er det vigtigt, at
vi understøtter MGK-centrene uden for de større byer”. “I SF er vi glade for, at
vi har sikret MGK-centre i hele landet, så der kan være et levende kulturliv i
provinsen og uden for de største byer,” siger SF’s kultur- og medieordfører
Charlotte Broman Mølbæk.
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SKATTEN 2021
Generelt

AF SIMON
JUNKER TANG
kommende formand

Fra d. 14. marts 2022 kan du se og
rette årsopgørelsen 2021 i TastSelv.
Fristen for at indberette ændringer til årsopgørelsen er d. 1. maj
2022.
Man bør i den forbindelse tjekke, om oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte, da indberetningerne er baseret på oplysninger fra
tredjeparter, f.eks. arbejdsgivere
og banker.
For bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende gælder, at man skal udfylde oplysningsskema (tidligere

*Eksempel på afskrivningsberegning

Saldoværdi 1/1 2021
- Salg i 2021
+ Anskaffelse i 2021

25.000
-10.000
40.000

= Afskrivningsgrundlag

55.000

Afskrivning maks. 25 %

–13.750

Saldoværdi pr. 31/12 2021

41.250

kaldet udvidet selvangivelse) for indkomståret
2021 senest den 1. juli 2022.
I det følgende gennemgås kun hovedreglerne for
lønmodtagere, idet der således ses bort fra honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Arbejdsrelaterede fradrag
Som hovedregel er alle arbejdsindtægter (personlig
indkomst) og ethvert formueafkast (kapitalindkomst/aktieindkomst) skattepligtigt. Imidlertid er de
nødvendige omkostninger, man afholder for at erhverve, sikre og vedligeholde sine indtægter, som udgangspunkt fradragsberettigede. En naturlig betingelse er
dog bl.a., at de samlede udgifter, man trækker fra,
står i et rimeligt forhold til indkomsten, og at der ved
fradraget tages højde for, at en del af omkostningen
kan have et privat islæt.
For de fleste af de udgifter, der beskrives nedenfor, vil der være et naturligt element af privat benyttelse. For hver udgiftsart er det en god ide selv at
vurdere omfanget af den private andel. Ved
selv at have taget stilling til den private andel og undlade at fratrække denne tager
man en stor del af brodden af den diskussion, der ellers kunne opstå med SKAT. For
indtægter opnået som lønmodtager gælder
som udgangspunkt, at nedenstående udgifter kun kan fratrækkes i rubrik 58 under
øvrige lønmodtagerudgifter, altså kun det
beløb der overstiger den gældende bundgrænse på kr. 6.500 i 2021.

Undervisningsmaterialer
Undervisningsmaterialer (herunder
CD’er, noder, faglitteratur, tidsskrifter
o.l.) kan fradrages med den andel, der ikke
er privat. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at udgifterne skal være nødvendige med
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Hvis du ikke kan finde rubrik 58 eller en anden rubrik,
kan du bede SKAT om at tilføje den til din årsopgørelse

henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde sin indtægt.

Egne instrumenter og PC til
erhvervsmæssigt brug
Er anskaffelsessummen kr. 30.700 (2021) eller derunder, kan hele beløbet fradrages i
købsåret. Udgør anskaffelsessummen over
kr. 30.700, kan det anskaffede højst afskrives med 25 %.
I det følgende eksempel er der forudsat
en saldo overført fra 2020 på kr. 25.000,
solgt et aktiv (f.eks. et instrument) i 2021 for
kr. 10.000 og købt et nyt aktiv i 2021 for kr.
40.000.
Fradraget udgør således i alt kr. 13.750.
For at få fradrag for køb/afskrivning skal der

desuden være en direkte og umiddelbar forbindelse mellem arbejdet og anskaffelsen af aktivet. Samtidig vil såvel
instrumenter som PC ofte have en privat andel. Ved opgørelsen af en privat andel foretages afskrivning af det enkelte driftsmiddel med reduktion af den private andel. Den
private andel beror på et konkret skøn.
Husk, at skattevæsenet mener, at strygeinstrumenter holder prisen og derfor ikke kan afskrives. Buer og strenge er
dog undtaget.
Vedligeholdelsesudgifter (herunder stemning af flygel,
klaver osv.) kan fradrages, men også her skal der tages hensyn til en eventuel privat andel.

Arbejdsværelse i hjemmet eller øvelokale
Har man i sin private bolig indrettet et værelse til undervisnings- eller øvelokale, kan der være mulighed for at fratrække omkostningerne til indretning og drift. Det er dog
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bl.a. en helt klar forudsætning, at lokalet er uegnet til privat benyttelse.
Ved fradrag for indretning vil der normalt kun
gives fradrag, hvis det er helt udelukket, at indretningen har privat islæt, ligesom der kan være tvivl
om, hvorvidt fradrag kan accepteres, hvis indretningen forbedrer ejendommens generelle værdi.
Hvis man bor til leje, opgøres udgifter ved drift
af lokalerne som en andel af den samlede husleje, el og varme. Forholdet beregnes med samme
brøk som lokalets areal i forhold til lejemålets
samlede areal. Bor man i ejerbolig, kan man efter
samme forholdsregning fratrække el og varme.
Herudover er der mulighed for at få et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsskatten.

Andre fradrag
Ligningsrådets satser for 2021:

Befordring mellem bopæl og
arbejdssted

Læs i øvrigt også hvad Skat skriver om musikeres muligheder
for fradrag af udgifter i forbindelse med deres erhverv.
Om honorarmodtagere står bl.a.:
”Honorarer mv. tillægges efter praksis honorarmodtagerens personlige indkomst som et nettobeløb, dvs. efter fradrag af de udgifter, der er forbundet med honoraret.”
God fornøjelse!

Hovedreglen er baseret på en opgørelse af afstanden mellem hjem og arbejdssted. Afstanden
opgøres som den normale transportvej ved bilkørsel, idet der dog ikke gives fradrag for de første 12 km hver vej.
Fradraget beregnes som antal kilometer gange
satsen (jf. nedenfor) gange det faktiske antal arbejdsdage.

0 - 24 km

Intet fradrag

24 - 120 km

1,98 kr. pr. km

over 120 km

0,99 kr. pr. km (1,98 i yderkommuner)

Opmærksomheden bør også henledes på andre fradragsmuligheder, der ikke har umiddelbar tilknytning til arbejdet. F.eks. håndværkerfradrag, ekstra pensionsfradrag, fradrag for gaver til velgørende foreninger, børne- og ægtefællebidrag, ejendomsværdiskat ved boligkøb/salg osv.
Der kan desuden henvises til SKATs hjemmeside, hvor
man kan finde yderligere vejledning. Endelig kan DMpF’s
sekretariat naturligvis kontaktes for yderligere rådgivning.

Find artiklen med alle links her:
https://bit.ly/3sGoxO6

Kulturskoleleder til
Mariagerfjord Kulturskole søges
Kan du sætte retning? Er du ambitiøs? Har du lyst til at varetage en
ledelsesopgave? Har du lyst til at træde ind i et kreativt miljø, hvor samarbejde,
tillid og inddragelse ses som afgørende forudsætninger for den fortsatte
udvikling af Kulturskolen? Så er det dig, vi søger.
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Læs mere HER: https://bit.ly/3vRW0YP

Musikfaget er i
rekrutteringskrise
Der er behov for at få uddannet flere musiklærere for at vende
den faldende søgning til musikfaget og sikre, at alle børn
oplever musikundervisning i fx skolen, viser ny undersøgelse.

M

usikfaget er under pres – både
lokalt, regionalt og nationalt –
og der er behov et samlet løft af
musikundervisning i hele kæden fra folkeskolen til de videregående uddannelser.
Dét viser en undersøgelse, som VIA University College og Videnscenter for Musik i Region Midtjylland (VCRM) har gennemført.
Konkret dokumenterer den nye undersøgelse, at der er akut mangel på uddannede
musiklærere til grundskolen og dermed et
massivt behov for kompetenceudvikling og
efter- og videreuddannelse af lærere og
pædagoger.
Samtidig afdækker undersøgelsen udfordringer med at fastholde musikskoleelever,
fra de er 12-14 år og opefter.
”Elever i 13-14-årsalderen har tendens til
at fravælge musik. Det er et billede, vi har
set både i folkeskole og musikskole. Det er
samtidig en tendens, der kan påvirke

elevers valg i gymnasiet, hvis deres kendskab til faget stammer tilbage fra den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen.
Der er behov for, at elever oplever en større
sammenhæng mellem skolens, musikskolens og gymnasiets musikundervisning,” lyder det i undersøgelsen.
Undersøgelsen viser tillige, at der er behov for at få integreret musikøvelse som
praksisfag i uddannelserne til musikunderviser og pædagog, ligesom der er behov for
at støtte tværgående samarbejder og brobygning mellem musikuddannelser.

En del børn må undvære kvalificeret
musikundervisning

FOTO: INGE LYNGGAARD

”Desværre er hele økosystemet med, at alle
børn møder musik og musikundervisning i
hele kæden fra vuggestue til børnehave,
grundskole, gymnasium og videregående
uddannelse, blevet ødelagt, og dét har særdeles uheldige konsekvenser både for den
enkelte og for samfundet. For det er vigtigt,
at ethvert barn oplever at møde verden
gennem musik og oplever den glæde og de
følelser i det hele taget, musik fører med
sig,” fremhæver Elsebeth Jensen, der er uddannelsesdekan ved læreruddannelsen hos
VIA University College.
VIA uddanner lærere i både Aarhus, Silkeborg, Skive, Holstebro og Nørre Nissum, og
Elsebeth Jensen understreger, at lærere og
folkeskolen står med voldsomme udfordringer på musikområdet.

AF KIRI KESBY,
journalist

Yderligere
oplysninger fås ved
henvendelse til:
Johanne Hempel, lektor
ved pædagoguddannelsen hos VIA University
College. Mobiltelefon:
87 55 34 35. E-mail:
johh@via.dk
Elsebeth Jensen,
uddannelsesdekan ved
læreruddannelsen hos
VIA University College.
Mobiltelefon: 87 55 30 15.
E-mail: ej@via.dk

Du kan læse hele
artiklen her:
https://bit.ly/3tJGHk3
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LØN & VILKÅR

Opgaveoversigten

I

forbindelse med planlægningen af kommende skoleår
foretager ledelsen hvert år en fordeling af arbejdsopgaver mellem medarbejderne. Fordelingen udmønter sig
i en opgaveoversigt til hver enkelt lærer, som udarbejdes
efter flg. principper og rammer:

Opgaveoversigtens formål
I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2021 er det
præciseret, at opgaveoversigten udarbejdes med henblik
på at understøtte sammenhængen mellem lærerens arbejdstid og opgaver. Derudover giver den i sin natur læreren en afgrænsning af arbejdsopgaverne og lederen et
overblik over, hvordan alle skolens undervisnings- og andre
lærerrelaterede opgaver er fordelt.

Overblik over opgavernes omfang og fordeling
Der udarbejdes en opgaveoversigt for hver enkelt medarbejder, som overordnet angiver de opgaver, vedkommende
forventes at løse i det kommende skoleår. Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en drøftelse mellem lederen og den enkelte lærer, i folkemunde opgaveoversigtsamtalen, hvor forventninger og ønsker afstemmes, og det
afklares, om medarbejderens samlede arbejdstid menes at
være udfyldt med de givne opgaver.
Der er ingen krav til opgaveoversigtens udformning, men
vi anbefaler skriftlighed, så man ved evt. senere uklarhed
kan vende tilbage og se, hvad der blev aftalt.
På mange musikskoler skrives der timetal på hver enkelt
opgave eller på grupper af opgaver. Det er der ikke fra overenskomstens side noget krav om. Ikke desto mindre forekommer det fornuftigt på den ene eller anden måde at
foretage et skøn over tidsforbruget for at sikre, at mængden af opgaver passer med arbejdstiden. Der er dog også
faldgruber ved denne fremgangsmåde:
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Find alle
Løn & Vilkår her:
https://bit.ly/3qBg1N6

Hvis man fylder hele arbejdstiden ud med planlagte opgaver, men ikke får alt med (opdatering af programmer, materiel som ikke virker, kolleger og samarbejdspartnere, som
standser én på gangen, forsinkelser, små toiletpauser osv.),
vil disse opgaver sammen med den ”spildtid” eller ikke-definerbare tid, som findes i alle former for arbejdsliv, enten gå
fra ikke-skemalagte opgaver som forberedelse og egen øvning eller måske endda fra lærerens fritid.
Dertil kommer risikoen for, at man fejlagtigt kommer til at
betragte timeberegningen som et ”resultat” frem for det, den
er, nemlig et skøn over behovet for tid til at løse hver enkelt
opgave. Resultatet er derimod den faktisk anvendte arbejdstid, som først kan opgøres løbende, mens arbejdet udføres
hen over skoleåret og endeligt ved skoleårets afslutning, som
skal rumme al den tid, der er anvendt på at løse samtlige arbejdsopgaver, og som på sigt kan danne ramme for en kvalificeret samtale om opgavernes mængde og om forventningerne til kvalitet og grundighed i opgaveløsningen indenfor den
givne tid.
Overordnet er det ledelsens opgave løbende at holde øje
med den præsterede arbejdstid, og der åbnes i Bilag A til
overenskomsten mulighed for aftale om fleksibilitet mellem ledelsen og den enkelte lærer.

Ny tidsfrist for udlevering af
opgaveoversigten
Ved seneste overenskomstfornyelse er det fastsat, at opgaveoversigten skal udleveres til læreren senest 4 uger inden
skoleårets start. Opgaveoversigtsamtalerne må derfor fra i
år gennemføres, så ledelsen kan nå at udarbejde opgaveoversigterne og fremsende dem inden sommerferien.

Ændringer undervejs i skoleåret
Der kan – og vil i mange tilfælde – opstå ændringer i

Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

opgaverne undervejs i et skoleår: Nogle opgaver kan falde
væk, mens nye kan komme til. Hvis der forekommer væsentlige ændringer i opgavernes omfang eller indhold,
drøfter leder og lærer konsekvenserne heraf, herunder om
der ved tildeling af nye opgaver er andre, som skal tages
væk for at sikre den fortsatte sammenhæng mellem arbejdstid og opgaver.
En del skoler sætter lidt ledig tid af hos hver enkelt lærer
fra skoleårets start for at kunne tage uforudsete opgaver
ind undervejs. Det fungerer fint mange steder, men hvis

puljen bliver for stor, kan det dels vise sig vanskeligt rent
praktisk at få den afviklet, dels kan den fremkalde bekymring hos læreren over, hvad man skal præstere på et senere
tidspunkt uden at kende indholdet. Dette bør derfor begrænses til et niveau, som giver mening og er overskueligt
for begge parter.
Vi ser også ind imellem, at man planlægger med flere opgaver, end arbejdstiden kan indeholde. Det lader sig derimod ikke gøre: Mer- eller overarbejde er noget, som opstår
undervejs – ikke noget, der kan planlægges med.

Orkesterdirigent!
Uddannelse og éndags-kurser

4
2

1

3

Mere info om uddannelse og kurser for dirigenter og instruktører af amatørorkestre m.v.

dirigentinstituttet.dk
v. Danske Orkesterdirigenter
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Husk
DMpF's
landsmøde 2022
Tid: Lørdag d. 30. april kl. 11.30-13.00
med mulighed for efterfølgende frokost
Sted: Hotels Richmond,
Vester Farimagsgade 33, København V

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

Materialer og indbydelse
udsendes elektronisk.

