
Referat fra konservatorie/musikskolemøde onsdag 22. januar 2014  

DMKL, Vartov, Farvergade 27 A, 1463 KBH K 
 

Inviterede deltagere: 

DMKL, Danske Musik- og kulturskoleledere: 

 regionale repræsentanter: 

o Palle Vang, Nord 

o Steen Hattesen, Midt 

o Kim Bakdal Jensen, Syd  

o Henrik Nedergaard, Hovedstaden 

o Jørgen Graven Nielsen, Sjælland 

  formand Lena Schnack Mertz og sekretariatsleder Benedicte Christiansen 

Rektorer og ledelsesrepræsentanter fra konservatorierne: 

o DKDM: Bertel Krarup 

o RMC: Henrik Sveidahl 

o DJM: Astrid Elbek og Michael Bundgaard 

o SMKS: Marianne Granvig 

 

Oplæg til mødet: Musik- og kulturskolerne efterspørger overordnet følgende 
 Med hensyn til uddannelse: 

o kandidater, der er uddannet til at undervise grupper/klasserumsledelse 

o kandidater, der er i stand til at planlægge og afvikle i teams  

o kandidater, der også kan arbejde med musikundervisning som social løftestang 

 Med hensyn til efteruddannelse/kurser.  

Fokus på folkeskolereformen og deraf følgende øget samarbejde er meget stort i musik- og kulturskolerne 

nu. Behovet er derfor: 

o kurser med fokus på praksisnær kompetenceudvikling i samarbejdet mellem 

musikpædagoger/musikere og folkeskolens lærere: fælles faglig udvikling i 

tværprofessionelle teams 

o kurser i klasserumsledelse 

 I øvrigt 

o repræsentanter for musik- og kulturskolerne i aftagerpanelerne på samtlige konservatorier. 

o engagement fra konservatoriernes lærerkræfter i forhold til talentaktiviteter på musik- og 

kulturskolerne 

  



Referat 
 

Idébank fra diskussioner på mødet: 

 

Udviklingsarbejder  

 Fagudvikling: fælles udviklingsprojekter: hvad skal der tilbydes til musikskolerne? 

 Direkte kontakt mellem musikskolens lærer til de undervisere, der i konservatorieregi underviser 

i pædagogik 

 Deltagelse i musikskolernes talentarbejde fra konservatoriernes side 

 Praktikordning standardiseret på landsplan (a la pædagogikum) 

Videncentre også i andre regioner end Region Midt. 

Tilbagevendende møder på tværs af konservatorier og DMKL.  

 

 

Deltagere: 

Michael Bundgaard var ikke til stede. 

Henrik Nedergaard måtte melde fra på grund af sygdom.  

Torben Puggaard deltog som medlem af DMKLs uddannelsesudvalg 

Indledning 

Formand for DMKL, Lena Schnack Mertz bød velkommen og ridsede den nye situationen for musik- og 

kulturskolerne op i forhold til folkeskolereformen. DMKLs medlemmer er den største aftagergruppe fra 

konservatorierne.:  

”Vi har en fælles opgave om at løfte opgaven med musik til alle børn. Den ekstra opgave gør, at vi også må 

kikke på de kandidater, der uddannes til området: hvilke kvalifikationer ser vi, at der er behov for. 

Kandidaterne fra konservatorierne er kunstnerisk dygtige, men ’en-til-en-undervisning er meget anderledes 

end en-til-tredive-situationen med en klasse i folkeskolen.” 

 

Runde med DMKLs regioners repræsentanter  

Palle Vang, souschef, Aalborg Kulturskole:  

I Nord har musik- og kulturskolerne efterspurgt kurser fra konservatorieside i mange år, men er ikke 

kommet igennem med det. Derfor er nu sat i gang i samarbejde med professionshøjskolen UCNordjylland. 

Klassiske uddannelser findes ikke længere i Aalborg.  Selve Aalborg by har symfoniorkester, og derfor ikke 

problemer, men ellers er det et problem at rekruttere klassiske undervisere. Omvendt er der mange 

ansøgere med rytmisk baggrund, men ikke muligt at tilbyde arbejde til dem.  

”Vi kunne godt tænke os, at konservatoriernes lærere deltog i musik og kulturskolernes talentarbejde: de 

ville få fingrene i dejen, og der opstår praktisk synergi.” 

 

Steen Hattesen, leder, Odder Musikskole:  

Der har været usikkerhed omkring samarbejdet med konservatoriet i regionen: konservatorierne har for lidt 

obs på, hvad der rører sig. Der er behov for kandidater, der både kan og tør gå ind i folkeskolen: kandidater 

der tør bruge musikken som social løftestang, der kan se sig selv i musikskolen, og som kan se musikskolen 



som medspiller på utallige områder.  Der er også behov for en gensidig forståelse for virksomhedskulturen 

på hhv. konservatorier og musik- og kulturskoler. 

 

Kim Bakdal Jensen, leder, Svendborg Musikskole:  

To perspektiver: kort og langt. 

Lange perspektiv: vi mangler kandidater, der har identitet som musikundervisere. Tætteste på er AM. Et 

brugbart alternativ i lyset af manglen på AM’ere kunne være et pædagogikum i lighed med 

gymnasieskolernes.  

”Vi er mange, der har gået på kons med kunstnerdrømmen. Det kan svie at erkende, at drømmen ikke holdt 

til at bære fuld indtægt hjem. Det er vores ledelsesopgave at håndtere, at mange medarbejde også har den 

bagage. 

Korte perspektiv:  Der er ikke meget bevægelse i ansættelsesfeltet for tiden. Derfor må vi forholde os til 

dem, vi har. Professionshøjskolerne har kastet sig over muligheden for at udbyde kurser rettet mod musik- 

og kulturskolernes lærere. I øjeblikket har jeg 10-15 lærer afsted, der er rigtig glade for det.  

 

Jørgen Graven Nielsen, leder, Næstved Musikskole:  

Der er et akut behov i forhold til folkeskolen. Sideløbende med det, er det et ønske, at konservatorierne 

kunne være på banen i forhold til ’Kvalifikationsrammen For Livslang Læring’ med en diplomuddannelse i 

musikpædagogik som et tilbud på baggrund af erhvervserfaring som musiker/musikpædagog og ikke på 

baggrund af bestået optagelsesprøve til kons. 

 

Torben Puggaard, leder, Greve Musikskole 

Det er folk, der er ude og undervise nu, der skal laves noget for. Også dem der har haft et musikerliv, som 

kunne ønske sig at gå i gang med undervisning. Der ligger en resurse der, vi gerne vil have fat i.  

”Vi skal også være opmærksomme på, når talen er om folkeskolen, at der jo er folk, der kan det her med 

klasserumsledelse: hvad er baggrunden for de lærere på fx Sankt Annæ, der underviser 25 elever i 

hørelære?” 

 

 

Runde med konservatoriernes ledelsesrepræsentanter: 

Bertel Krarup, rektor, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, DKDM:  

 Pædagogik har bedre standing end det har haft i mange år på DKDM. Det har smittet, at nogle af de 

dygtigste tog pædagogikken med. Det handler om en organisationskultur, der er under forandring. 

 AM: AM blev i en årrække til MP. Men nu kørt i tre år igen som AM: ansøgertal tredoblet, ’musik i 

klassen’ en del af uddannelsen, gode afsmittende virkninger i huset. Pt. cirka 25 studerende på AM. 

 Samarbejde med Metropol: Per Bundgård, DKDM og Signe Adrian, Metropol samarbejder. DKDM 

og RCM: 200.000 kr. til samarbejdet med Metropol: målet er en diplomuddannelse.  God proces 

men uden fast tidsramme pt. 

 Masteruddannelse i musikpædagogik er på vej.  Tidsplan ikke fastlagt pt. 

 Complete Musician: Proces i samtlige faggrupper på DKDM afsluttes inden udgang af februar: 

Complete Musician: hvad vil det sige at være fuldbåren musiker? 

 

 



Henrik Sveidahl, rektor, Rytmisk Musikkonservatorium, RMC: 

 Glæde over folkeskolereform: betydningsfuld for alle musikorganisationer, mulighed for at stå 

mere centralt med fødderne inde i folkeskolen.  

”Vi vil gerne vide, hvor langt ind får I lov at komme: er vi reelt inde og bidrage i kernen af 

området?” 

 Konservatorierne uddanner kunstnere, det er deres raison d’etre. Men også kunstnere, der gerne 

vil undervise: drage udøvende, skabende kunstnere ind i skoleområdet, ja, men konservatorierne 

har ingen kompetence vedrørende klasserumsledelse, derfor partnerskabsaftale med 

professionshøjskoler. RMC satser på samarbejdet med DKDM og professionshøjskolen Metropol:  

”Der er rigtig meget, vi ikke ved: Vi kan komme til at skyde meget forbi ved bare at tage ned fra 

hylderne, hvad vi i forvejen har. Vi arbejder på diplomuddannelse. Indtil den er på plads, kan vi 

diskutere behovet for kortere kurser.” 

 Hel ny opgave at løfte: enighed om, at vi har en fælles udfordring.  Alle kommer ind med en klar 

kunstnerdrøm hos os. Vi har ikke noget som AM på RMC. Jeg vil gerne diskutere, om vi skal have 

det. 

Dynamikken: vi uddanner unge i tyverne. Efter et stykke tid i arbejdslivet vil der være større 

parathed til pædagogiske uddannelse. Jeg er sikker på, at vi skal satse på efter- og 

videreuddannelse. 

 

Astrid Elbek, udviklingsleder, Det Jyske Musikkonservatorium 

 Overgangsfase: hvordan udnytter vi mulighederne, der viser sig nu: Hvad ved vi, at vi mangler, og 

hvad kan vi finde ud af, at vi mangler? Det er svært at lave uddannelser til et felt, der ikke er på 

plads endnu. 

 Diplomuddannelse i rytmisk musikpædagogik i samarbejde med University College. Der går 10-15 

stykker. Primært folkeskolelærere.  

 Videnscenter for musik i Region Midt.  

 Vi føler selv, vi har meget dialog, men det lyder som om, at det ikke er helt nok. Lad os tage 

hinanden lidt i hånden i denne proces. 

 

Marianne Granvig, assistent for rektoratet, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole 

 DMKL skal repræsenteres i aftagerpanel for SMKS 

 Tidligere var det umuligt at få studerende til at vælge pædagogik. Sådan er det ikke mere. 

Kandidater efterspørger kombinationsuddannelse med kons og UC.  

 SMKS: partnerskab med UC’er: Odense+ UCLilllebælt og Esbjerg+ UCsyddanmark. 

 Paul Harris holder forløb. 

 

  


