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”Drej-til-høj-re-ad-Ka-nal-vej” - GPS’en af-
bryder bilradioens lydkulisse fra MY ROCK 
og guider i den rigtige retning. Det er dej-
ligt betryggende med råd og vejledning, 
når man befinder sig på nyt og ukendt terri-
torium. Destinationen hedder Odin Havne-
park, hvor Center og Klinik for Musikersund-
hed (her: CKM) under Syddansk Universitet 
og Odense Universitetshospital inviterer 
musikbranchen til seminar. 

Forventninger og morgenkaffe 
”Vi vil gerne fortælle om vores forskning i 
musikersundhed og invitere til idéudveks-
ling med musikområdet,” fortæller initiativ-
tager Lars Brandt. Han tager imod i konfe-
rencelokalet, hvor deltagernes navneskilte 

ligger parat. Der er bred repræsen-
tation fra musikuddannelser, orke-
stre, fagforbund og brancheorgani-
sationer. Over morgenkaffen inden 
første oplæg går snakken. Undervi-
ser i musikersundhed på Det Jyske 
Musikkonservatorium (DJM) og 
MGK i Aarhus Birgitte Due er 

spændt på at høre om den nyeste forsk-
ning: ”Jeg ser frem til at udveksle idéer med 
andre fagpersoner,” siger hun. Studerende 
ved Syddansk Musikkonservatorium 

(SDMK) i Esbjerg, Tobias Højgaard Kondrup, 
håber på mere viden om statistikkerne bag 
musikersundhed: ”Jeg er interesseret i, om 
faget musikersundhed er noget for mig i 
mit musikervirke som iværksætter og entre-
prenør,” siger han. Den holistiske tilgang lig-
ger trompetstuderende på SDMK i Odense, 
Rasmus Mikkelsen, på sinde: ”Jeg ønsker 
vejledning i, hvordan jeg lever et godt og 
sundt musikerliv.” Medlemskonsulent hos 
KODA, Mette Bjørneboe Peters, oplever en 
stigende interesse omkring psykisk og 
mental musikersundhed, og det er arbejds-
markedskonsulent Dorthe Korfitzen fra 
Dansk Artistforbund (DAF) enig i: ”Der er i 
de senere år kommet et meget stort og til-
trængt fokus på musikere og artisters men-
tale sundhed og trivsel.” For artisters ved-
kommende gælder, at de er selve produk-
tet, og det giver et ekstra pres. ”Det skal vi 
tage meget alvorligt som branche,” siger 
hun. 

”  Forebyggelse 
skal blive lige 

så almindeligt som 
tandbørstning

Seminar om musikersundhed i Odense. ”Musikskoler skal med,  
det er en overset gruppe sammen med rytmiske musikere.”

MUSIKERSUNDHED 
VERSION 2.0

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN,  

medieredaktør

Lars Brandt (tv) Birgitte Due
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Psykisk sundhed fylder mindst i statistikken
Lars Brandt, leder af CKM, er første oplægsholder. ”Vi vil ger-
ne udvikle et Musikersundhed version 2.0,” introducerer 
overlægen seminaret. Han oplever, at mange musikere slås 
med erhvervsrelaterede sundhedsproblemer: ”Musikere 
går ofte og putter med problemerne, fordi musikbranchen 
er et vældig kompetitivt erhverv,” siger han. Lars Brandt be-
skriver, at det især er fysiske skavanker, men også Work Life-
balance, hvor især freelancere er særligt udsatte. ”Husk nu, 
at din krop er en del af instrumentet,” pointerer lægen. For-
middagens oplæg leveres slag i slag, og forskningsresulta-
ter flyder i en lind strøm fra 
skiftende oplægsholdere ak-
kompagneret af slides, kortva-
rigt afbrudt af deltagerspørgs-
mål. CKM’s forskning begræn-
ser sig til symfoniorkestermu-
sikere, en tendens, som ifølge 
Lars Brandt kendetegner feltet 
verden over. Anden oplægsholder Jesper Rasmussen, le-
dende overlæge ved Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, 
OUH, pointerer, at den største del af orkestermusikeres ska-
der er fysiske. Herefter kommer høreskader, som er den 

næststørste gruppe. I procent fordeler det sig 85 procent til 
muskulære lidelser, 10 procent til hørelidelser som tinnitus 
men blot 5 procent til psykiske og mentale lidelser som 
stress og præstationsangst. ”De hyppigste skader, vi ser, 
handler om bevægeapparatets muskler og sener, oftest i 
nakke- og skulderregionen,” uddyber Jesper Rasmussen 
statistikken. CKM har over en periode på ni år fulgt 384 or-
kestermusikere, og det er pt. de 40-59-årige, der har den 

højeste repræsentation. ”Vores mål er forebyg-
gelse,” slutter han. Oplægsholder Pernille Me-
lander Thorsen, CKM, med speciale i mental 
musikersundhed, tror, at den svage repræsen-
tation i statistikken skyldes manglende kend-
skab til CKM og alternative tilbud som fx priva-
te psykologer. Karen Søgaard, professor ved 
Institut for Idræt og Biomekanik, supplerer: 

”Der eksisterer sandsynligvis et stort mørketal for psykisk 
og mental musikersundhed.” En forklaring, som giver god 
mening, da stress alene fylder relativt meget i nationale ar-
bejdsmiljøstatistikker. 

”  Musikere går ofte og 
putter med proble-

merne fordi det er et vældig 
kompetitivt erhverv

FAKTA

Musikersundhed i statistik
Muskulære lidelser: 85% 
Hørelidelser: 10%  
Psykiske og mentale lidelser: 5 % 
Kilde: Center og Klinik for Musikersundhed (her: CKM)
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Ny sundhedsundersøgelse på vej til både 
rytmiske og klassiske musikere 
”Hos musikere er det de samme høreskader, vi ser, som 
dem, en arbejder på Lindøværftet har,” fortæller oplægshol-
der, Jesper Hvass Schmidt, overlæge ved høreklinikken på 
OUH. Hørelidelsen tinnitus kan ikke måles, men er relativt 
udbredt også uden for musikererhver-
vet. I den sammenhæng er det et fåtal, 
som oplever tinnitus som direkte inva-
liderende. ”Tinnitus kan opleves som 
alt fra tydelige toner til en susen,” for-
klarer han. Andre gener er fx lydover-
følsomhed, som er særligt generende, 
da man kan få en frygt for, om man kan 
klare sit musikerarbejde, og selv dag-
ligdags lyde kan gå hen og blive generende. Når høreska-
der opstår, handler det om varigheden af lydpåvirkning og 
lydstyrken. En dagsdosis lyd på 85 decibel er det maksima-
le, hvis man ikke vil udsættes for høreskader. ”Det svarer til 

ca. 15 minutter ved en almindelig rockkoncert,” oplyser 
han. Til deltagerspørgsmålet om CKM har planer om at af-
dække støjpåvirkning i musikundervisning af fx bands, or-
kestre eller hele klasser, der spiller musik sammen, er svaret: 
”Nej”. Jesper Hvass Schmidts argument er, at elever spiller 
svagere end professionelle. Professor Karen Søgaard fra 
CKM fortæller, at man er ved at igangsætte en spørgeun-
dersøgelse for både rytmiske og klassiske musikere: ”Vi 
brænder for at få at vide, hvad der sker med alle de musike-
re, som ikke ender i symfoniorkestre [….] Musikskolerne 
skal med, det er en overset gruppe sammen med rytmiske 
musikere,” konkluderer hun.

Tørøvning og kropsgehør
Over middag er der gruppearbejde med temaet Musikers-
undhed version 2.0. Arbejdsspørgsmålene lyder: Hvad kan 
sættes i gang? og Hvad behøver vi mere viden om? Det udlø-
ser ivrige drøftelser i grupperne, som jævnligt bremses af 
en stram tidsplan. Flere deltagere oplever, at faget musiker-
sundhed består af sporadiske kurser og enkelte indslag 
uden for studieordningerne. Seminardeltagernes oplevelse 
er, at tilgangen på musikuddannelserne lige nu er følgen-
de: ”Hvis en studerende har et sundhedsproblem, så må 
underviseren klare det”. SDMK-studerende Rasmus Mikkel-
sen mener også, at kønsbalance inden for rytmisk musik er 
et vigtigt indsatsområde på konservatoriet. Der gælder 
både gruppen af lærere og de studerende, hvor der er en 
skæv kønsfordeling, som han oplever har betydning for 
den mental musikersundhed på studiet: ”Jeg savner et stør-
re fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og der mangler et fo-
rum for de studerende, som døjer med fysiske eller psyki-
ske gener,” siger han. Et sundt musikerliv handler for Ras-
mus Mikkelsen lige nu om, hvornår han får noget ud af sin 

øvning, og hvornår det er tid til en pause. 
”Jeg oplever pausen som meget vigtig, 
fordi den skaber fokus og giver tingene 
lov til at sætte sig fast,” siger han. Som 
trompetstuderende arbejder Rasmus Mik-
kelsen med meget små muskelgrupper og 
kan derfor ikke øve ubegrænset. Seminar-
deltager Birgitte Due, underviser i musi-
kersundhed og Alexanderteknik, deler i sin 

gruppe erfaringer om det, hun kalder for kropsgehør og 
ændring af dårlige vaner: ”Øvelser kan afhjælpe fysiske ska-
vanker akut, da de gør dig mere robust, men det er lige så 
vigtigt at få ændret årsagen til de dårlige vaner og den 

”  Hos musikere  
er det de samme 

høreskader, vi ser,  
som dem en arbejder på 
Lindøværftet har

ALEXANDERTEKNIK

Opnå kropsgehør ved at komme i lod 
og få tilpas frihed i muskler og led.
Ved at arbejde med bevidsthed om kroppen, ån-
dedrættet og dine fysiske og psykiske vaner, kan 
du skærpe din fornemmelse for dig selv, så du op-
når det, jeg kalder kropsgehør, og derved får ev-
nen til at kunne korrigere dig selv. 
Kilde: Birgitte Due Alexanderlærer 

Læs mere på www.birgittedue.dk og på  
www.Alexanderteknikidanmark.dk
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usunde kropsholdning. Det gøres bl.a. igennem at få krops-
gehør.” På DJM er fagene musikersundhed og Alexandertek-
nik en del af studieordningen. ”Kropsgehør er en vigtig bal-
last, når der er eksamen, konkurrencer og koncerter og for 
førsteårsstuderende, der ofte overøver. Her bruger jeg et 
begreb, jeg kalder for Tørøvning,” forklarer Birgitte Due og 
siger, at det er essentielt, at man også øver uden sit instru-
ment for ikke at overanstrenge sig. ”På Sibelius Akademiet i 
Finland lægges der vægt på kropsholdning, bevægelser og 
øvevaner allerede fra optagelsesprøven og frem, således at 
der uddannes langtidsholdbare musikere,” fortæller hun i 
gruppen. 

Lige så almindeligt, som at børste tænder 
Seminaret er slut, og ude i eftermiddagstrafikken erindrer 
jeg professor Karen Søgaards replik tidligere på dagen: 
”Forebyggelse skal blive lige så almindeligt som tandbørst-
ning.” Det lyder ambitiøst, men hvordan kommer man der-
hen? 

Bilkøen foran er standset for rødt, men refleksionerne 
fortsætter. 

”At CKM ønsker at inddrage branchen er meget positivt, 
og det bakker Dansk Artistforbund op om,” siger arbejds-
markedskonsulent hos DAF Dorthe Korfitzen efter semina-
ret. Trompetstuderende Rasmus Mikkelsen ser dagen som 
en påmindelse om vedholdenhed: ”Altså,” siger han, ”Lav nu 
de der fucking øvelser hver dag, så du ikke får ondt i krop-
pen.” SDMK-studerende Tobias Højgaard Kondrup er særligt 
glad for seminarets gruppearbejde: ”Det har motiveret mig 
mod at arbejde mere i retning af sundhed i musik og musik 
i terapi.” Den unge rytmiske musiker havde dog håbet på 
lidt mere forskning: ”Det må jeg jo så selv hjælpe til, at der 
kommer.” Initiativtager Lars Brandt kan oven på 

seminardagen se, at der er mange problem-
stillinger inden for fysisk, psykisk og social 
musikersundhed: ”Vi 
kan fx blive bedre til 
at række ud og tilby-
de vores råd og vej-
ledning omkring 
forebyggelse til 
blandt andet free-
lancere og på musik-
skoler og MGK.” 

Hvornår forebyggelse blandt musikere 
bliver lige så almindelig som tandbørstning, 
er et åbent spørgsmål. Strategien synes at 
være mere forskning, oplysning og uddan-
nelse med et konkret mål om, at musikers-
undhed bliver et fag på alle landets musik-
uddannelser. 

Lysreguleringen forude er i mellemtiden 
skiftet til grønt, og den 

ventende bilkø sætter 
sig langsomt i bevæ-
gelse. 

SEMINAR OM MUSIKER
SUNDHED 2022

Vært: Klinik og Center for Musikersund-
hed (her: CKM) i samarbejde med 
Odense Symfoniorkester og Syddansk 
Musikkonservatorium (SDMK). Frem-
læggelse af forskningsresultater og 
erfaringer med behandling og fore-
byggelse. Afholdt den 20.05.22 på 
Odin Havnepark i Odense

”  Vi brænder for at 
få at vide, hvad 

der sker med alle de 
musikere, som ikke ender 
i symfoniorkestrene

Karen SøgaardRasmus Mikkelsen Tobias Højgaard Kondrup

Læs artiklen med links her: 
https://bit.ly/3AfQoIK
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Om DMpF
Fagforening for musikere,  
musikundervisere og studerende
Dansk Musikpædagogisk Forening er fag-
forening og interesseorganisation for alle 
musikpædagoger, musikskolelærere,
musikskoleledere, musikere, musikstude-
rende og andre med interesse for det mu-
sikfaglige og musikpædagogiske område.

For konservatoriestuderende  
er medlemskab gratis frem til 6  
måneder efter studiets afslutning

Medlemsfordele, for dig der er  
studerende

Runa studieforsikring EKSTRA - indbo- 
rejse og ulykkesforsikring fra 165,- kr./md
Danmarks billigste og bedste all-risk  
instrumentforsikring
Studiekonto hos Lån & Spar med 3 % 
rente af de første 20.000 kr.
Gratis medlemskab i AKA, Akademiker-
nes A-kasse, hvis du er under 30 år
Digital udgave af fagbladet MUSIKSKO-
LEN og nyhedsbrevet E-MUSIKSKOLEN

Medlemsfordele for betalende  
medlemmer af DMpF

Runa Forsikring - gang på gang kåret 
”Bedst i Test” af Forbrugerrådet Tænk
Danmarks billigste og bedste all-risk in-
strumentforsikring
Lønkonto hos Lån & Spar med 3 % i ren-
te af de første 50.000 kr., også til samle-
ver/ægtefælle
Ret til optagelse i AKA, Akademikernes 
A-kasse
Fagbladet MUSIKSKOLEN

Medlemsservice:
Faglig vejledning og sparring fx omkring
• løn og ansættelsesforhold
• kontrakter ved spillejobs, privat mu-

sikundervisning og anden indkomst
• skatteforhold

DMpF har musikfaglig ekspertise med ind-
gående kendskab til og forståelse af vilkåre-
ne som musikunderviser og musiker

Læs videre her:
https://bit.ly/3t1iaGx
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Synspunkter i MUSIKSKOLEN udtrykker 
ikke nødvendigvis foreningens eller redak-
tionens holdning. Redaktionen forbehol-
der sig ret til at foretage redaktionelle ret-
telser/forkortelser i indsendt materiale.  
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Kunst og kultur er 
kernevelfærd

LEDER

 N 
år valgtrommernes dybe buldren 
får enhver politisk samtale, der ikke 
handler om at positionere sig og 

bejle til vælgernes gunst, til at forstumme, 
må tiden være inde til at hejse flaget for 
kunsten og kulturen.

Med bred politisk enighed om at bruge 
det økonomiske råderum på at øge for-
svarsbudgettet, med obligatoriske opgaver 
som klima og sundhed, og med en verden, 
der muligvis er på vej ind i en recession, kan 
det være let at glemme, hvor meget vi lærte 
at skønne på kunsten og kulturen, da Co-
vid19 restriktionerne holdt samfundet i et 
jerngreb.

For DMpF er kunst og kultur kernevel-
færd. Mennesket kan måske godt overleve 

på brød alene, men vil vi mere end det, 
har vi brug for både de professionelle 
udøvere og skabere til at berige os og 

give os en større forståelse af ver-
den gennem ord, form, farve, lyd 
og bevægelse. Vi har brug for 

vækstlaget og de dygtige amatører til at nytænke og brin-
ge kulturen ud til hele landet. Vi har brug for dygtige un-
dervisere og formidlere, der bringer kundskaber og skaber-
glæde videre til børn og unge.

Den udøvende og skabende kunst er definerende for, 
hvem vi er som individer, i fællesskaber, som sprogområde 
og nation, i vores samarbejde med resten af kloden.

Hvordan kan vi give kommende generationer mere bæ-
redygtige værdier i en fragmenteret verden præget at tech-
mastodonternes kamp om vores tid?

Hvordan kan vi hjælpe de unge til at finde fylde og me-
ning i livet uden behov for at drive rovdrift på verdens res-
sourcer?

Et godt sted at starte er barnets verden. Lad os fylde den 
med visdom, historier, sange og farver, skærpe alle deres 
sanser, give dem evner og redskaber til at udfolde deres 
kreativitet.

Kan vi som samfund blive bedre til at nå dette mål?  
DMpF's korte svar er, ja.

Opfordringen herfra til alle folketingets nuværende og 
kommende politikere er: Husk at kunsten og kulturens rolle 
rækker langt ud over kulturpolitikken, og i høj grad handler 
om, hvilket land vi ønsker at bo i. 
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”Jeg plejer altid at være nervøs for, hvad 
mennesker, jeg ikke kender så godt, tænker 
om mig. Men fordi jeg havde hørt dig til 
koncerten, så er jeg helt rolig nu.” Ordene 
kommer ud af Maj-
Britt. Hun sidder på en 
af musiklokalets sorte 
stole, der sammen med 
tre andre stole er stillet 
i en rundkreds til mu-
sikholdet. Her sidder to 
andre kvinder, og så 
mig selv. I dag er det 
første gang for dette 
særlige musikskolehold, hvor emnet ikke er 
undervisning i klaver, kor, eller sammenspil 
– men i .... ja, det vil vise sig.

Projektet Kultur & Sundhed skaber 
glæde og giver borgerne selvtillid 
Musikholdet er resultat af et projekt, som 
Lolland Musikskole det sidste års tid har væ-

ret tovholder på og som har 
bragt billedkunst og mu-
sikaktiviteter ud på Lollands 
tre væresteder. Brugerne 
har i musikdelen sunget, 
spillet, lyttet og snakket. 
Evalueringen af projektet, 
som blev afsluttet i april 
2022, viser, at musikken har 
haft en betydelig indvirk-

ning på borgernes trivsel. De 30-40 borge-
re, som sammenlagt har deltaget, oplever 
bl.a. at være blevet gladere, mere afslappe-
de samt at have fået større selvtillid, mere 
mod på livet og bedre fællesskab af at være 
med til musikaktiviteterne. For nogle styk-
ker har musikken været så meningsgivende, 
at de har fået nye mål og drømme og moti-
vation til at forfølge dem. Fælles for bruger-
ne på værestederne er, at alle på en eller 
anden måde har en sårbarhed med sig i 
form af en vanskelig opvækst, en psykisk el-
ler fysisk sygdom, eller fordi de står i en 

MUSIK 
skaber trivsel for psykisk 
sårbare
For flere deltagere i projektet Kultur & Sundhed på Lolland har musikken været så 
meningsgivende, at de har fået nye mål og drømme og motivation til at forfølge dem.

AF ASTRID ELLEHØJ 
MAALØE,   

projektmedarbejder  
på Kultur & Sundhed

”  Evalueringen af 
projektet viser, 

at musikken har haft en 
betydelig indvirkning 
på borgernes trivsel

BLÅ BOG

Astrid Ellehøj Maaløe er uddannet i musikvidenskab og sansetræning 
og har varetaget musikdelen samt evaluering og skriftlig formidling på 
projekt Kultur & Sundhed. 



vanskelig situation. Men derudover er de lige så forskellige, 
som alle vi andre er – og derfor er det også forskelligt, hvil-
ken form for musikaktivitet, der i første omgang appellerer 
til dem. Planlagt fællessang er fx godt for nogle, andre kan 
lokkes med spontant trommespil mens andre igen synes, at 
meditation til musik lyder som noget for dem. Nogle har 
det godt med en stor gruppe, og andre kommer kun, hvis 
der ikke er for mange. Nogle har det bedst med konkrete 

opgaver og atter andre oplever mening ved at 
udtrykke sig mere frit i musik. 

Det lange seje træk er en forudsætning 
Brugernes sårbarhed gør, at man som musik-
pædagog må arbejde i mange forskellige tem-
pi og med relationelle tilgange. Nogle brugere 
er helt friske på at lave musik med det samme, 
andre skal lære en at kende først; nogle er hur-
tige til at åbne op for, hvad livet har budt dem 
- andre har brug for lang tid for at føle sig tryg-
ge nok til i det hele taget at føre en samtale. I 
arbejdet med musik og sårbare er det derfor 
det lange, seje træk, der er vigtigt, hvis man 
skal give alle mulighed for at få glæde af mu-
sikken. ”For nogle er det en stor succes bare at 
komme. Når man arbejder med denne målgrup-
pe, så gælder det om at se de små skridt – at 
opnå et resultat kan tage år,” fortæller Hanne 

Hvor stor betydning har billedkunst/musik haft 
for din trivsel i den tid, du deltog i forløbet?

Maj-Britt, Camilla og Jeannett er deltagere på et nyt  
lille musikskolehold, som er en udløber af Lolland  

kommunes projekt ”Kultur & Sundhed”; et projekt, der 
viser, hvor meget musik kan betyde for sårbare borgere.
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Andreasen, medarbejder på væreste-
det. Vil man ind på livet af borgerne 
og forsøge at formidle det terapeuti-
ske og meningsskabende potentiale, 
musikken på mange forskellige ni-
veauer kan have, duer det derfor ikke 
med en fasttømret indstilling til, hvad 
musik skal være, og hvordan den skal 
formidles. Langt bedre mening giver 
det at tænke musik som et skabende 
rum, hvor der er plads til at udfolde 
den ”grundmusikalitet”, som alle men-
nesker har i sig. Jeg tænker grundmu-
sikaliteten som evnen til at lytte til dét, 
der kalder på at blive udtrykt i øjeblikket. 
En evne som trives i situationer, hvor 
vi er i flow og improviserer på klaveret, 
giver slip og danser til vores yndlings-
musik, som vi har lyst til, eller hvor vi 
mærker, hvad der er det helt rigtige at 
sige til dén person, vi står overfor – en 
grundmusikalitet, igennem hvilken vi 

kan få kontakt til et nærvær, en autenticitet og en 
nydelse, som er dybt fællesmenneskeligt og me-
ningsgivende.

At øve sig i at lytte 
”Solen skinner. Skal huske at ringe til Maria. Jeg er 
fuld af forventningens glæde over at være i gang 
med musik igen. Skal huske hundene.” 

Værestedsbrugeren Camilla sidder på stolen ved 
siden af Maj-Britt og læser 
op fra den blok, hvor jeg 
for 20 minutter siden bad 
hende skrive alt, der faldt 
hende ind, mens hun for 
en stund gik ud og sad i 
solen.

Øvelsen er et første for-
søg på at få Camilla og de 
andre deltagere på holdet 
til at lytte, og udtrykke, dét, der rører sig, i øjeblikket. 
Det er min erfaring, at man gennem sådanne impro-
viserende øvelser med ord, sang, spil og dans til mu-
sik – og med et fællesskab, hvor gruppen taler om, 
hvad der sker - gradvist kan lære ens egen grund-
musikalitet at kende.

Uanset om vi kan lide Heavy Metal eller 
Dansktop
”Personligt har jeg rykket mig på mange parametre. 
Jeg føler nu, at jeg kan noget. Selvtilliden er blevet 
meget større, og mine grænser har rykket sig. Min 
livskvalitet er blevet meget bedre,” sige Camilla. Mu-
sikken er i særlig grad med til at åbne os, fordi den 

”  Camilla fortalte 
sin historie om en 

opvækst med misbrug og 
om, hvor vigtigt det er at 
tage imod hjælp

”  Brugernes sårbarhed 
gør, at man som musik-

pædagog må arbejde i mange 
forskellige tempi og med rela-
tionelle tilgange

Camilla Pedersen Maj-Britt Mofjeld Smidt-Nielsen Hanne Andreasen
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berører os følelsesmæssigt. Det har projektet Kultur & 
Sundhed vist, fx da vi i februar afholdt koncert i den 
lokale kirke. Værestedsbrugerne sang sammen, én 
spillede en selvskrevet sang ved klaveret, og Camilla 
fortalte sin historie om en opvækst med misbrug og 
om, hvor vigtigt det er at tage imod hjælp. På en 
højttaler afspillede hun en sang af musikeren Mi-
chael Falch, der havde stor betydning for hende, og 
som spejlede hendes fortælling. Mens sangen spille-
de og hun stod frem, stod hendes fortælling og bud-
skab stærkere end nogensinde, og jeg bemærkede, 
at tårerne trillede ned ad kinderne på flere af de 
fremmødte. I den situation var musikken med til at 
skabe intimitet og røre os. Den gav et stærkt nærvær 
til dén fortælling, vi netop havde oplevet, og åbnede 
op for, at vi virkelig kunne høre Camillas fortælling; at 
vi kunne mærke, hvordan fortællingen rørte ved no-
get, der i bund og grund er dybt fællesmenneskeligt: 
Hvor sårbare vi er, og hvor meget vi derfor har brug 
for hinanden. Forudsætning er, at man føler, at man 
er god nok, som man er – og netop dén tanke er en 
mangelvare blandt værestedsbrugerne. Her er ideen 
om en grundmusikalitet god. Det indebærer, at vi 
alle – uanset om vi kan ramme et A, spille trækbasun 
eller danse, og uanset om vi kan lide Heavy Metal el-
ler Dansktop - har noget særligt at byde ind med. 
Nogle kan skrive sange, andre 
er der med et skulderklap på 
det rigtige tidspunkt, og nog-
le kan fortælle jokes og lette 
stemningen. Måske skal man 
nogle gange grave lidt for at 
finde det, der gør, at lige præ-
cis jeg er vigtig i fællesskabet, men det er der – og 
det finder man ud af, når man arbejder improviseren-
de med grundmusikaliteten.

Sårbarhed og styrke
I improvisationen ligger et kontroltab; du står frem 
med dét, du er, når du skaber i øjeblikket, hvad enten 
det tager form af ord, melodi eller bevægelse. Og vo-
ver man sig frem, og bliver man samtidig anerkendt 
deri, kan det give en kæmpe oplevelse af at være 
god nok, ikke på trods, men lige præcis fordi man er 
den, man er. Mange af borgerne på værestederne har 
oplevet svigt og modstand, og det betyder, at beho-

vet for en sådan anerkendelse er enormt. Samtidig 
ligger der megen livskraft, vedholdenhed og styrke 
bag det, der fremstår sårbart, som Camillas historie 
viser. Hendes historie er ikke unik, og det kan komme 
andre i en lignende situation til gavn, hvis de bliver 
støttet i at turde vove sig frem med historier, som vi-
ser, at vi alle er sårbare og har brug for hinanden. 
Som betyder, at tilhørerne mærker, at også de er 
gode nok i andres øjne, og at de derfor ikke behøver 

være nervøse i samværet med an-
dre. Det er dybt meningsfuldt, og 
inspirerende. Vi kan se af projektet, 
at når først musikken og kunsten 
fanger an, så er den så effektiv som 
sundhedsmiddel, at det virker helt 
skørt, at musik og kunst ikke er ob-

ligatorisk på steder, hvor sårbarheden er stor. Derfor 
er det også rigtig interessant at undersøge, hvordan 
musikken og kunsten kan arbejde sammen med de 
pædagogiske værktøjer, som værestedsmedarbej-
derne på de tre væresteder bruger i deres ambition 
om at øge brugernes livsmestring og trivsel. I løbet af 
et år har Kultur & Sundhed skabt et godt samarbejde 
mellem medarbejdere og billedkunst- og musiklære-
re på værestederne. Håbet er, at vi kan arbejde videre 
i retning af at undersøge og formulere en fælles tred-
je faglighed 

”  I den situation  
var musikken med 

til at skabe intimitet

Læs artiklen med links her: https://bit.ly/3pBtAOC

I hvilket omfang har forløbet fået dig til at 
føle dig som del af et fællesskab?
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Godt at vide
FOR MUSIKSKOLELÆRERE OG -LEDERE

Jeg har aftalt med min musikskoleleder, at jeg 
selv holder øje med min arbejdstid – vi er enige 

om opgaverne, og vi mente begge som udgangspunkt, 
at opgavemængden svarede fint til min ansættelse. Nu 
er jeg imidlertid kommet i tvivl, og jeg har svært ved at 
bevare overblikket over, hvor meget jeg egentlig arbej-
der. Jeg vil dog gerne vente med at ændre aftalen med 
min leder, til jeg er mere sikker i min sag. Hvordan kan 
jeg genfinde overblikket?

DMpF har udviklet en række skemaer til at holde 
øje med arbejdstiden, som du kan finde på vores 

hjemmeside. Der er bl.a. et skema til opgørelse af den 
præsterede arbejdstid: Der kan du notere, hver gang du 
bruger tid på dit musikskolearbejde, og skemaet lægger 
det hele sammen, så du får det hele regnet med. Prøv at 
bruge det i en måned eller to, så du kan se, om dit tids-
forbrug svarer til din ansættelse. Det tager muligvis et 
øjeblik at blive fortrolig med at bruge skemaet; se gerne 
instruktionsvideoerne på siden eller kontakt DMpF for in-
struktion, og så fungerer det ganske nemt! 

Jeg er lige blevet ansat som musikskolelærer 
efter et par års ansættelse indenfor et andet 

arbejdsområde. I det nye job er der oprettet en pen-
sionsordning, men jeg har jo allerede en pensions-
ordning fra det gamle job. Er der noget, jeg skal 
overveje i den forbindelse?

Det kommer selvfølgelig an på ansættelses-
graden i de to jobs, men det kan tænkes, at 

det er en god idé at overføre den indbetalte pension i 
den gamle ordning til den nye; såkaldte ”klatpensio-
ner”, dvs. små, passive pensionsopsparinger, risikerer 
at blive spist op af administrationsgebyr. Kontakt evt. 
Sampension for nærmere rådgivning og evt. få hjælp 
til at samle dine pensioner. 

Jeg har endnu ikke fået udleveret min opga-
veoversigt for dette skoleår: Hvornår skal jeg 

have den? 

Opgaveoversigten skal som udgangspunkt 
udleveres senest 4 uger før skoleårets start, 

dvs. i starten af juli. Hvis du først er blevet ansat efter 
skoleårets start d. 1. august, kan det i sagens natur 
ikke lade sig gøre, og så må opgaveoversigten udar-
bejdes hurtigst muligt, så også du får et overblik over 
dine arbejdsopgaver i skoleåret. 

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

Læs teksterne med links her: https://bit.ly/3T3Wl45
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Fotos: Øjvind Harkamp

Læs teksterne med links her: https://bit.ly/3edfVLn

Siden Sidst
PÅ DEN KULTURPOLITISKE SCENE

Valgfagsmusik udbydes kun på halvdelen af folkeskolerne
Musikfaget er det valgfag, som i skoleåret 2021-22 blev oprettet på færreste 
skoler. Det viser opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet. Kun 562 
folkeskoler udbød valgfaget musik i 7. klasse, og i 8. klasse var det helt nede 
på 550 ud af det samlede antal grundskoler på 1070. 

Nyt kultursamarbejde i Vejle
Vejle Musik- og Kulturskole er blandt de 39 musikskoler, som deltager i 
Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje Grib Engagementet. Det har resul-
teret i et nyt projektsamarbejde med Vejle Bibliotekerne. ”En nødvendig og 
velkommen udvikling,” siger musikskolelærer Michael Larsen Hansen fra Vej-
le Musik- og Kulturskole. Han er meget optaget af projektets formål: Flere 
børn og unger skal møde kunst og musik. Han håber, at Vejle Musik- og Kul-
turskole gennem projektet også fremadrettet kommer til at samarbejde 
mere med kommunens andre kulturaktører. ”Vejle Musik- og Kulturskole 
har længe ønsket at blive en mere integreret del af kommunens samlede 
kulturtilbud,” fortæller Michael Larsen Hansen til fagbladet. I MUSIKSKOLEN 
følger vi løbende op på projekterne under Grib Engagementet. 

10 musiktalenter deler en  
million kroner 

Léonie Sonnings Musikfond uddeler 
i 2022 en million kroner til 10 talen-
ter i den danske musikbranche. For-
manden for Léonie Sonnings Musik-
fond, Esben Tange, siger i presse-
meddelelse: ”At udvikle et musikalsk 
talent kræver ikke blot vilje, det kræ-
ver også tid, inspiration og mulighed 
for at anskaffe sig det rette instru-
ment og udstyr.” 

Nyt eliteakademi
Symfoniorkesteret Copenhagen Phil 
lancerer Danmarks første professio-
nelle orkesterakademi. Det skal byg-
ge bro mellem de professionelle 
symfoniorkestre, musikkonservatori-
er og de unge musikeres karriereud-
vikling, lyder det i en pressemedde-
lelse. ”Kravene til en plads i et pro-
fessionelt toporkester er tårnhøje. 
Ved at tilbyde den enkelte akade-
mist løbende sparring med mento-
rer samt masterclasses med de stør-
ste klassiske navne vil vi sikre, at 
fremtidens orkestermusikere får den 
rette erfaring med i bagagen til et 
langt professionelt virke,” lyder det 
fra musikchef Peter Lodahl.

6 mio. færre koncertgæster i både 2020 og 2021
Målt på publikumstal var omfanget af koncerter i Danmark i 2021 på niveau 
med 2020 med knap 2,8 mio. gæster, viser nye tal fra Danmarks Statistik. 
Begge år var præget af omfattende nedlukninger på grund af COVID-19-re-
striktioner, og det samlede antal koncertgæster i 2021 udgjorde knap en 
tredjedel af koncertgæsterne i 2019, som var det seneste år uden restriktio-
ner. Inden COVID-19 var der vækst i koncerterne målt på antallet af gæster 
til livekoncerter. Fra 2018 til 2019 steg antallet af koncertgæster med knap 
14 pct. fra 7,6 mio. til 8,7 mio.
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 J 
a, det kan det i den grad i Slagelse Mu-
sikskole, hvor jeg netop har afsluttet en 
kursusrække om, hvorledes samarbej-

det med folkeskolen kan tage sig ud i ind-
skolingen og om musikundervisningen i 
praksis og teorierne bag. ”Da politikerne i 
2014 besluttede, at musikskolelærerne skulle 
ud i folkeskolerne, løb det koldt ned ad ryg-
gen på mangen en musikskolelærer. Det er 
nemlig ganske få med en musiker/musiksko-
lelæreruddannelse fra konservatoriet, som 
har fået pædagogiske færdigheder til at 

begå sig i folkeskolens musiklokale,” mener 
Mads Otzen, musikskoleleder på Slagelse 
Musikskole. Han tror, at alle, der har oplevet 
at spille eller synge sammen, har mærket 
den uforklarlige, magiske kraft, musikken 
udløser i os. ”Det er et fantastisk værktøj som 
underviser, fordi alle kan høre og mærke, når 
musikken lykkes. Det er dog også et værktøj, 
som indimellem synes temmelig isoleret i 
musikskolen, fordi uddannelsen på konser-
vatoriet, sat lidt på spidsen, er rettet mod én-
til-én eliteundervisning,” siger Mads Otzen. 

Hvad har Folkeskolens fælles mål, stilladsering og mesterlære med 
hinanden at gøre og kan det omsættes til musik for rasleæg, xylofon og 
rørtromme, så hjertet hopper i brystet af bare glæde og fornøjelse?

Rasleæg, mesterlære  
og musikalsk nærvær 
 

AF BIRGITTE SCHADE,  

kursusholder

Mads Otzen,  
musikskoleleder 
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Musikskoleundervisernes  
særlige styrke
Efterhånden, som kurset skred frem, blev 
det mere og mere tydeligt for mig, at mu-
sikskolens undervisere kan bringe musik 
ind i elevernes liv på en måde, som rækker 
langt ud over klasseværelsets vægge. Der 
opstår magi i rummet, når dygtige musik-
skoleundervisere, helhjertede og uden for-
behold, får musikken til at leve, hvad enten 
det drejer sig om at spille rasleæg og trian-
gel, lave lydkollager, bodypercussion eller 
sende ærteposer rundt. Sangene og legene 
får en særlig kvalitet, 
som udspringer af kær-
lighed til musikken, vil-
je til at tage musikken 
seriøst uanset hvilken 
indpakning, den får, og 
ønsket om at bringe 
musikken ud til ALLE 
børn. Musik kan så 
nemt blive noget, som andre gør, ikke no-
get man selv er en del af. Det er ikke alle, 
der kommer fra hjem, hvor musik er en selv-
følgelig måde at udtrykke sig på, for eksem-
pel som godnatsang, fødselsdagssang eller 
som spil på et instrument.  Når vi inviterer 

eleverne ind i musikken, kan vi opleve, at nogle reagerer 
med afvisning eller høje grin, fordi musikken vækker følel-
ser og fornemmelser i dem, som de ikke har prøvet før. Når 
vi spiller sammen, er eleverne måske ikke i stand til at holde 
rytmen, for de har ingen erfaring med at holde en rytme 

sammen med andre. De 
giver sig måske til at synge 
noget andet end de andre, 
for de har ikke oplevet den 
kraft, der ligger i at være 
fælles om musikken. Men 
når vi bliver ved med at in-
sistere på at bringe musik-
ken ind i elevernes hver-

dag, kan der opstå magi, og det er her, vi finder musikskole-
undervisernes helt særlige styrke.

Mesterlære og musikalske øjeblikke
Det er i den levende musik, musikskolens undervisere kan 
tilbyde noget helt særligt i forhold til undervisning i folke-

”  Øjeblikke som har potentiale 
til at skabe positiv forandring 

for den enkelte elev. Det er mester-
lære i ordets allerbedste betydning

BLÅ BOG

Birgitte Schade er musiklærer, kursusholder og lære-
bogsforfatter. Udbyder af kurserne ”Kom godt i gang 
med undervisning i folkeskolen” og ”Musikundervis-
ning uden skældud”. 

Lisbeth M. Pilgaard, musikskolelærer
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skolen, nemlig det, jeg forsøgsvis kalder autentisk musikalsk 
nærvær. Musikskoleunderviseren kan i kraft at sit musikal-
ske overskud rette al sin opmærksomhed mod eleverne: 
Kommunikere i musik, skabe basis for musikalske oplevel-
ser, sætte elevernes handlinger ind i en musikalsk kontekst, 
lytte, give tegn, hjælpe uden ord. Der kan skabes øjeblikke 
af musik i alt, hvad der sker, lige fra måden hvorpå vi siger 
rytmen på et rytmekort, forvandler et tramp i gulvet til mu-
sikalsk skaben, til måden, vi afslutter undervisningen på. 
Når eleverne bliver mødt lige præcis der, hvor de er, opstår 
der øjeblikke af musikalsk mening og forståelse, som ræk-
ker ud over musiklokalet begrænsede rum. Øjeblikke som 
har potentiale til at skabe positiv forandring for den enkelte 
elev. Det er mesterlære i ordets allerbedste betydning. Her 
er det ikke eleven, der skal tilegne sig alle mesterens instru-
mentale/vokale færdigheder. Her er det mesteren selv, der 
sætter al sin musikalitet, viden og kunnen i elevernes tjene-
ste og løfter dem med ind i et ligeværdigt musikalsk møde, 
som kan få altafgørende betydning for elevens menneskeli-
ge og musikalske udvikling. ”Vi vil bygge en bro mellem fol-
keskolens musiklokaler og den faglighed, musikskolelærer-
ne bærer med sig. Med andre ord må vi spørge os selv; 
Hvordan får vi vores faglighed i spil i folkeskolens musikunder-
visning? Birgitte Schade har hjulpet os i Slagelse Musikskole 

MESTERLÆRE OG MUSIKALSK 
NÆRVÆR: EKSEMPLER FRA 
MUSIKLOKALET

Fra irritation til inspiration og  
inklusion: 
Klassen er i gang med at klappe rytmer. Y 
har lagt sig ned på gulvet og ser ud til at 
kede sig. Det forstyrrer de andre elever. 
Lærer A lægger mærke til at Y bevæger 
fingrene rytmisk, når der skal klappes og 
formulerer næste opgave til klassen: ”Nu 
skal vi prøve, om vi kan ligge ned og 
klappe rytmen ... Alle lægger sig ned ... 
Kan vi også spille den i gulvet med pege-
fingrene, med tommelfingeren...?”  Y ser 
overrasket ud. Et smil glider over ansigtet.

Musikalsk kommunikation: 
Elev F får til opgave at hente en triangel. 
Lærer B tager sin saxofon og spiller en 
tone, hver gang F’s fod rammer gulvet. F 
retter ryggen og ser glad ud. F prøver at 
liste. Musikken følger med.  F griner og 
klassen griner med. Alle er opslugte af 
musikken.

Et musikalsk sikkerhedsnet: 
Klassen synger og sender ærteposen fra 
hånd til hånd. Lyden af ærteposens slag 
på håndfladen passer til musikken. Nu 
bliver det Z tur.  Z har svært ved at styre 
motorikken, og kan ikke rigtig gøre det i 
puls, men Lærer C justerer sangens tem-
po. Nu passer Z slag til musikken og le-
gen fortsætter uforstyrret.  Bagefter siger 
Z: ”Det var sjovt. Jeg elsker den leg”.

Musikken sætter rammen: 
Klassen er på vej ind i musiklokalet. 
Mens de går ind spiller Lærer D en rolig 
melodi på celloen. Klassen lister stille 
ind, sætter sig og lytter. Da alle er kom-
met på plads kigger D ud på klassen, 
smiler og går i gang med at synge og 
spille en goddag sang. Musikundervis-
ningen er i gang.
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et langt stykke i forståelsen af, hvad folke-
skolen er for en størrelse, og hvordan vi får 
musikken til at flyde dér,” siger Mads Otzen.

Kursus og kollegialt samvær
Under kurset blev det tydeligt for mig, at 
viljen til at møde hinanden i et autentisk 
musikalsk nærvær også havde positiv be-
tydning for lærerne selv. De udtrykte glæde 
over at være sammen med kollegaer, at det 
var livsbekræftende at spille sammen, og at 
det var dejligt at få et fælles 
sprog om musikundervisning. 
For jo, der blev også talt om mu-
sikundervisningens didaktik, om 
mesterlære, om mål og formål. 
Der blev reflekteret over den 
musikpædagogiske praksis og 
talt om undervisningens glæder, sorger og 
udfordringer - men hele tiden med øje og 
øre for selve musikken og hvordan vi bedst 
muligt får den til at leve i mødet med ele-
verne. Som en af kursisterne skrev: ”At ar-

bejde med musikken i praksis giver også i kursussammen-
hæng rigtig godt mening. Det er i selve udfoldelsen af mu-
sikken, legene, aktiviteterne, at praksis bliver synlig, at ud-
fordringer og vanskeligheder bliver synlige, at glæden og 
det musikalske samvær mærkes i kroppen. At man som si-
degevinst får mulighed for at spille sammen med alle sine 
kollegaer i konstellationer, man ikke plejer, er efter min 
bedste overbevisning med til at styrke det kollegiale sam-
menhold samt giver fælles referenceramme - fælles sprog.” 

Musikskoleleder Mads Otzen mener, at musik motionerer 
vores sind i alle tænkelige retninger og træner os i at håndte-

re os selv samtidigt 
med, at det gør os em-
patiske og bevidste 
om vores rolle i et 
større fællesskab. 
”Samarbejdet med fol-
keskoler er en mulig-

hed for at påvirke mange børn og unge – en mulighed for at 
glæde og begejstre dem med og i musikken. Den mulighed 
må vi ikke lade gå fra os,” afslutter musikskolelederen.  

Læs artiklen med links her: https://bit.ly/3JqeaWq

”  Det er i selve udfoldelsen 
af musikken, legene, ak-

tiviteterne, at praksis bliver synlig
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 D 
er er flere skoler i Frederikshavn 
Kommune, der tilbyder musik som 
valgfag i deres 7. og 8. klasser. Når 

eleverne vælger musik som valgfag, skal de 
have faget i to år og afslutte med en eksa-
men i 8. klasse. Musikskolen har nu dannet 
et netværk for musikvalgfagslærerne på de 
involverede skoler og nogle af underviserne 
på musikskolen. Den overordnede idé med 
netværket er at skabe bedre forudsætnin-
ger for samarbejde imellem skoler og mu-
sikskolen. Formålet er at give mulighed for 

sparring og udvikling af nye idéer, samt at 
optimere det indhold, der udgør undervis-
ningen på valgfagsholdene.

Musikskolen har nogle muligheder, 
som folkeskoler ikke har
Musikskolen er det naturlige sted for skoler-
ne at gå hen for at få sparring omkring de 
musiske og pædagogiske udfordringer, de 
støder på omkring det nye valgfag i musik i 
7. og 8. klasse. I Musikskolen findes højtud-
dannede underviser med specifikke instru-
mentkompetencer, som også virker som ak-
tive musikere i forskellige sammenhæng. 
Underviserne i Musikskolerne er således 
alle allerede faglige eksperter på de mål, ift. 
færdigheds- og vidensområdet, som elever-
ne skal udprøves i til valgfagsprøven. Måle-
ne handler bl.a. om at være i stand til at eks-
perimentere med kreative processer som 
sangskrivning, digital produktion og kom-
position/arrangement. Desuden er der i de 
fælles mål for valgfaget, beskrevet hvordan 
elever skal kunne betjene musikudstyr og 
have viden om performance. “Musikskolen 
har nogle andre muligheder end vi har på 
folkeskolerne – og så er underviserne jo 

Musikskolen i Frederikshavn Kommune har indgået et samarbejde  
med de folkeskoler i Frederikshavn Kommune, der har musikvalgfag i 7.  
og 8. klasse – og det er en stor succes.

Musikskolen hjælper  
til, når musikvalgfaget  
i folkeskolen udvikles 

AF MARIE WEIERGANG,  

PR medarbejder



MUSIKSKOLEN  |  21

eksperter på hvert deres instrument. Jeg spiller selv guitar 
og jeg kan spille andre instrumenter, men jeg er ikke virtu-
os. Musikskolens undervisere har mange forskellige kompe-
tencer og det er fedt for vores elever at møde for eksempel 
en virkeligt dygtig pianist eller trommeslager” Udtaler mu-
siklærer på Strandby skole, Christian Lønsman Larsen

Sparring og understøttende undervisning
Lærerne fra de skoler, der er involveret, bliver inviteret til 
sparringsmøder i musikskolen, ligesom musikskolens un-
dervisere kommer ud på skolerne for at understøtte under-
visningen på valgfagsholdet. Valgfagslærerne oplever der-
med, at de selv er med i en proces om at udvikle de fælles 
forløb og indholdet af disse, samtidigt med at de får et net-
værk, hvor de kan sparre og dele deres idéer og erfaringer. 
For skolerne er der et stort ønske om at forbedre skolens 
musikmiljø, ligesom man kan bruge musikvalgfaget til at 
brande skolen. Derudover er det for lærerne meget værdi-
fuldt at have et fællesskab, hvor de mødes med andre mu-
siklærere fra andre skoler. Musiklærerne får meget ud af at 
dele deres erfaringer med hinanden i samarbejdet om mu-
sikvalgfaget. “For Musikskolen er det tætte samarbejde 
med folkeskolerne meget værdifuldt og vi gør vores ypper-
ste for at være relevant og en god sparringspartner for fol-
keskolerne, lærerne og eleverne” Udtaler afdelingsleder i 
Musikskolen i Frederikshavn Kommune, Lasse Bomann.

Opstarten af samarbejdet krævede at de to faggrupper 
lærte hinanden at kende og fandt ud af hvad de hver især 
var gode til. “Man skal kunne lytte til hinanden og finde et 
fælles sprog. Og det har vi opnået” Udtaler Ulla 
Hydén, som er musiklærer på Nordstjernesko-
len i Frederikshavn.

Involvering og tid er nøglen til succes
Netværket imellem Musikskolen og folkesko-
lerne skal sikre, at eleverne, der vælger musik 
som valgfag, får den bedst mulige undervis-
ning og at indholdet i valgfaget hele tiden vil blive udviklet 
og optimeret. Det gode råd til andre, der har lyst til at starte 
et samarbejde op med folkeskolerne om musikvalgfaget er 
for det første, at det tager tid. Dernæst skal man være op-
mærksom på hvordan man bedst får alle deltagere involve-
ret i projektet. 

Lasse Bomann uddyber: “Det altafgørende for ejerskabet 
og projektets succes, er den fælles meningsskabelsespro-
ces i sig selv. Meningsskabelsen opstår, når deltagernes 

egne agendaer bliver lagt til 
side, til fordel for arbejdet med 
at udvikle en fælles vision. Vi 
tog udgangspunkt i bekendt-
gørelsen for det nye valgfag 
som det fælles referencepunkt 
og det har vist sig at være ret 
smart, da en prøve i faget jo er 

det mål, lærerne på skolen hele tiden sigter imod. Folkesko-
lelærerne har mødt hinanden og os på Musikskolen og der-
med også mødt nogle, der kan kvalificere de pædagogiske 
og didaktiske overvejelser.” Projektet i Frederikshavn Kom-
mune er blevet en stor succes, og både fra Musikskolen og 
fra folkeskolerne lyst til endnu mere. 

”  Man skal kunne 
lytte til hinanden 

og finde et fælles sprog

Musiklærer Christian Lønsman Larsen og  
afdelingsleder Mette Risager Sørensen
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Musikvalgfaget er megafedt og skal  
bredes ud til alle skoler
På Strandby skole kan man helt konkret mærke en større 
lyst fra elevernes side til at spille sammen. Her kommer de 
og beder om at få lov at øve i musiklokalet i deres pauser. 
Og skolederen har sagt ja til, at der ikke længere skal være 
lås på døren ind til øvelokalet. “Vi kan mærke en forandring 
i kulturen omkring musikken på skolen. Når eleverne selv 
kommer og spørger om nøglen til musiklokalet, så skal vi 
også være klar til at vise dem tillid og give dem ansvaret for 
lokalet. Vi vil gerne have, at musikken fylder mere på vores 
skole, for musik kan skabe en fællesskabsfølelse og en sam-
hørighed. Og den ønsker vi sådan set, at alle på skolen kan 
mærke.” Udtaler skoleafdelingsleder Mette Risager Søren-
sen

“Musikvalgfaget er megafedt, og det er fedt, at vi får un-
dervisning af musikskolens lærere - de er super kompeten-
te. Jeg har lært at udtrykke mig kreativt. Jeg har lært at spil-
le guitar – og at skrive en sang” Udtaler elev på Strandby 

Skole, Mikkel D i 8. a. Håbet er, at man kan 
udfolde samarbejdet, så det kommer til at 
omfatte alle de folkesko-
ler i kommunen, der væl-
ger at have musikvalgfag 
på skemaet. Derudover 
håber man på at kunne 
udvikle selve indholdet 
af musikvalgfaget løben-
de. Allerede nu er der 
kommet nye idéer i spil, 
såsom for eksempel en 
fagdag med E-musik. Det regionale spille-
sted i Frederikshavn, Maskinhallen, der også 
er kommet med i samarbejdet, lagde hus 
til, da valgfagseleverne afsluttede deres 
skoleår med en stor koncert d. 14. juni. 

Læs artiklen med links her: 

https://bit.ly/3zVuf3y

”  Vi gør vores 
ypperste for 

at være relevant og en 
god sparringspartner 
for folkeskolerne

Musikskolelærere: Jeppe M. Borup, Stellan H. Thaarup og Peter P. 
Overby. Musiklærere: Martin B. Iversen og Christian L. Larsen

FAKTA

I Skoleåret 2021-22 er musikvalgfag 
på landsplan oprettet på ca. 50 pro-
cent af folkeskolerne.

Kilde: Børne og undervisningsministeriet

Lasse Bomann, musikskoleafdelingsleder Ulla Hydén, musiklærer 
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Du kan læse mere om ekstra indbetalinger til din 
pension her: https://bit.ly/3pCoWA0

 E 
n fast aftale om en ekstra indbetaling til din 
pension, kan give dig større økonomisk fri-
hed den dag, du går på pension. En bereg-

ning fra Sampension viser, at en indbetaling på 500 
kr. kan betyde over 217.000 kr. mere i pension, hvis 
du f.eks. som 35-årig begynder at indbetale hver 
måned frem til din pension. ”En fast aftale om at 
indbetale ekstra til pension hver måned er en klog 
investering. Lige nu og her begrænser du måske 
dine impulskøb, og i stedet bliver pengene investe-
ret hver måned. Det kan så betyde, at der er råd til 
en ny campingvogn, nyt badeværelse eller ekstra 
gode ferier, når du går på pension,” siger Anne-Lou-
ise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i 
Sampension. På Sampensions hjemmeside ligger 
en beregner, som giver et overblik over, hvor meget 
et fast månedligt beløb kan give i ekstra pension. 
Du skal blot indtaste din alder, ønskede månedlige 
beløb og pensionsform.

Hvad skal du tage højde for? 
Det er vigtigt at huske at de penge, du indbetaler 
til din pension, vil være bundet frem til din pensi-
onsalder. Du kan derfor ikke trække dem ud, hvis 
du pludselig skulle mangle dem. Du kan selvfølge-
lig altid stoppe din aftale, hvis din økonomi ændrer 
sig. Hvis du har dyr gæld i banken eller andre ste-
der, er det altid en god idé at betale af på den, før-

Kan du undvære et par  
hundrede kroner i dit månedlige  
budget? - Så vil din pensions-
opsparing takke dig. 

Bliv en rigere 
PENSIONIST

end du indskyder ekstra penge til sin pensionsop-
sparing. Derudover skal du være opmærksom på, at 
du har mulighed for at få et skattefradrag af de 
penge, du indbetaler ekstra til din pension. 

Det er nemt at indbetale ekstra 
Hvis du ønsker at indbetale ekstra til din pension, 
kan du bede din arbejdsgiver om at trække den 
ekstra indbetaling fra din løn. Så kører indbetalin-
gerne automatisk, og du skal ikke bruge tid på 
overførsler og betalingsaftaler. Hvis du har din pen-
sionsordning hos Sampension, kan du også oprette 
en fast månedlig indbetaling via sampension.dk  

”  En fast aftale om  
at indbetale ekstra 

til pension hver måned er 
en klog investering
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 T 
R-U i daglig tale, eller TR-udvalget i DMpF, hvis medlemmer blev 
valgt op til DMpF’s Landsmøde 2022, har netop konstitueret sig. 
TRU består i den kommende valgperiode af: Michael Strange (for-

mand), trommeslager, underviser og TR ved Københavns Musikskole, Søren 
Normann Larsen (næstformand), guitarist, underviser og TR ved Holstebro 
Musikskole, Steffen Blume, basunist, underviser og TR ved Gladsaxe Musik- 
og Billedskole, Niels-Evald Jensen, guitarist, underviser og TR-S ved Esbjerg 
Kulturskole, Jørgen Groth-Andersen, pianist, underviser og TR ved Faaborg-
Midtfyn Musikskole og 1. suppleant Jeanett Søfelde Thimm, blokfløjtenist, 
underviser og TR-S ved Assens Musikskole. 

Travl skolestart gjorde TR-møde virtuelt 
TR-udvalgets første møde foregik virtuelt, da flere TR-U-medlemmer skulle 
klare både det faglige arbejde i udvalget og senere om eftermiddagen sør-

ge for en god opstart for både nye og gamle elever efter en 
god sommerferie. På mødet besluttede TR-udvalget blandt 
andet fokuspunkter for udvalgets arbejde i den kommende 
valgperiode frem til 2024: ”Vi har fokus på IT og arbejdsred-
skaber, arbejdsdagens længde og de meget små ansættelser,” 
siger næstformand i TR-udvalget Søren Normann Larsen, som 
er SoMe ansvarlig i udvalget. Hertil kommer naturligvis udval-
gets mange faste opgaver, blandt andet TR-kurser, udtagelse 
af krav til overenskomstforhandlingen i 2024 og tværgående 

samarbejde med bestyrelsen, lærerudvalget, lederforeningen og forret-
ningsudvalget i DMpF. 

Det nyvalgte Tillidsrepræsentantudvalg (TR-U) har netop konstitueret sig 
og valgt fokuspunkter for den kommende valgperiode.

Nyt TR-udvalg i DMpF 

AF DAVID EFRAIM 
POULSEN,  

medieredaktør

Læs mere om TR-udvalget her:  https://bit.ly/3edfVLn

”  Vi har fokus på IT og 
arbejdsredskaber, 

arbejdsdagens længde og  
de meget små ansættelser



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

COVER.pdf   1   01/06/2022   19:47

Handed On er en ny flot 
nodeudgivelse med styk-
ker af den prisvindende 
folkemusiktrio Dreamers’ 
Circus. 

Bogens 58 melodier er på 
pædagogisk vis inddelt i 
fire niveauer og kan spilles 
af alle fra nybegyndere til 
professionelle.

DKK 350,-

51

40

Edition·S
præsenterer

www.edition-s.dk

Unavngivet 1   1Unavngivet 1   1 22.08.2022   10.0622.08.2022   10.06

for forældre til børn født  
d. 2. august eller senere

Henvend dig til DMpF  
for vejledning.

OBS: 
Nye kommunale  
barselsregler



26  |  MUSIKSKOLEN

Nyuddannet 
– og hvad så?

LØN & VILKÅR

 N 
år konservatoriestudierne er ovre, melder en ny 
virkelighed sig: ”Hvad skal jeg leve af, og hvordan 
skal jeg bruge mit fag?” For en meget stor del af 

konservatorieuddannede vil arbejdslivet komme til at for-
me sig som et mix af udøvende musikerskab og undervis-
ning, og mange er glade for den kombination.

De kommunale musikskoler 
En oplagt mulighed er at søge ansættelse på en kommunal 
eller en kommunalt støttet musikskole. Der vil du i vid ud-
strækning opleve at kunne arbejde netop med dit fag, du 
vil få kolleger, som du kan sparre med, lære af og udveksle 
inspiration og erfaring med – og først og fremmest vil du få 
mulighed for at formidle musikglæde og instrumental fag-
lighed til børn og unge på mange niveauer. Du vil også i 
høj grad opleve at få ordnede arbejdsforhold: Fast løn hver 
måned, løn under sygdom, omsorgsdage, barns 1. og 2. sy-
gedag, delvis løn under barsel, pensionsindbetaling (det 
forekommer som en meget fjern virkelighed, men en skøn-
ne dag bliver pensionen grundlaget for den daglige økono-
mi), opsigelsesvarsel osv. 

Hvordan kommer du i gang?
Hold øje med stillingsopslag på DMpF’s hjemmeside og 
facebookprofil (følg os dér) og send også uopfordrede an-
søgninger til skolerne i nærheden. Der er som udgangs-
punkt en kommunal eller kommunalt støttet musikskole i 
hver kommune, så de er nemme at finde. 

Når du skriver ansøgninger, er det en god idé at holde 
dem korte og letlæste: Uddannelse, fag, interesseområder 
indenfor faget og tidligere undervisningserfaring er vigtigt. 
Giv et billede af dig selv, men udelad oplysninger, som ikke 
direkte har interesse for en evt. kommende arbejdsgiver. 

Start gerne med vikariater; på den måde 
har rigtig mange musikskolelærere indledt 
lange og gode arbejdsliv. Erfaringen viser, 
at man starter i det små – og så vokser det. 

Hvad skal du være opmærksom på, 
når du får tilbudt job?
Hvis du får et vikariat af op til 1 måneds va-
righed, bliver du timelønnet efter et særligt 
sæt regler – kontakt DMpF for nærmere vej-
ledning. 

Hvis ansættelsen derimod varer mere 
end 1 måned, enten som vikar eller i fast 
ansættelse, vil du blive månedslønnet, og 
så er der en række forhold, du kan være op-
mærksom på i forbindelse med ansættel-
sen:

Du skal have en ansættelseskontrakt, om 
muligt inden ansættelsen, ellers hurtigst 
muligt derefter.

Din løn skal aftales mellem lederen og 
den lokale tillidsrepræsentant. Du kan 
som nyuddannet og uerfaren underviser 
ikke lønnes under trin 28 på den kom-
munale lønskala.

Efter 5 måneders ansættelse under over-
enskomsten (gælder også for flere må-
nedslønnede ansættelser tilsammen) 
skal der oprettes en pensionsordning til 
dig, hvor arbejdsgiveren indbetaler pen-
sion.
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Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

Find alle Løn & vilkår med links her:

 https://bit.ly/3qBg1N6   

MUSIK FØR NI tilbyder kursus i baby- 
og tumlingerytmik med Dorte Nørgaard
FÅ INSPIRATION TIL RYTMIK MED DE YNGSTE. 
D. 8.oktober. 2022 kl. 9.30-15.30 på Musikskolen Laura, Aarhus C
Tilmelding senest d. 20. september 2022

Kurset støttes af DMpF                      LÆS MERE HER:  

Din leder skal i dialog med dig udarbejde en  
opgaveoversigt med de arbejdsopgaver, jobbet  
indeholder.

Hvis du i en periode får brug for at søge 
 supplerende dagpenge, får du brug for en  
frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, så du  
hurtigt kan påtage dig fuldtidsjob, hvis du får  
muligheden for det. 

Kontakt gerne DMpF for individuel vejledning og 
sparring ved jobansøgning og tiltrædelse – også hvis 
du har brug for hjælp til musikerkontrakter eller søger 
jobs indenfor andre musikundervisningsområder.  

https://bit.ly/2PfMlYJ
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Gratis medlemskab for konserva torie -
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