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Sammenspilsledelse for viderekomne henvender sig til 
musikledere og musikstuderende og indeholder en række artikler, 
der sætter fokus på såvel praktiske udfordringer i konkrete 
sammenspilssituationer, ligesom mere overordnede metodiske og 
pædagogiske overvejelser tages op.

Der er lagt vægt på konkrete anvisninger og løsninger, hvorved 
brugere af bogen umiddelbart vil kunne løse de typiske problemer 
og udfordringer, der naturligt opstår i sammenspilssituationen.

Kapiteloversigt
• Tre perspektiver på læring
• ’vejgreb’ og ’hjulspind’
• Hjælp, mit hold larmer!
• Hjælp, der er mange på mit sammenspilshold
• Hjælp, der er mange på mit hold
• ’skal’- og ’kan’-områderne i den enkelte rolle
• Hjælp, det er ikke de samme der dukker op hver gang
• Tempo
• Lineær tid, cyklisk tid og gentagelsernes tid
•  Konservatorier og professionshøjskoler.
•  Fri- og efterskoler.
•  Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre  

og andre med interesse for åben skole i musik.
 

Af Ole Skou

Sammenspilsledelse  
for viderekomne 

NYHED

Af Linda Vilhelmsen  
og Annelise Dahlbæk

 
… når musik i åben skole  
skal finde takten

Hvem tæller for? er en 
’hands-on’-bog, der i teori og 
praksis tager hånd om det 
faktum, at åben skole-samar-
bejdet i musik rummer store 
udfordringer både fagligt, 
didaktisk, pædagogisk, samar-
bejdsmæssigt, organisatorisk 
og ledelsesmæssigt.

Indhold
•  Folkeskolers musiklærere  

og skolepædagoger.
•  Musikskolers undervisere 

inden for alle områder.
•  Ungdomsskoler.
•  Konservatorier og profes- 

sionshøjskoler.
•  Fri- og efterskoler.
•  Skolebestyrelser, kommu-

nalbestyrelser, forældre  
og andre med interesse  
for åben skole i musik.

240 sider
Vejl. pris kr. 299,00 
inkl. moms

Af Linda Vilhelmsen

Har du øvet 
dig?

Bogen er et kærligt frispark 
til den traditionelle mu-
sikskoleundervisning med 
særlig fokus på håndtering 
af relation, kommunikation, 
motivation og præstation.  

Bogen udfordrer den traditi-
onelle musik- 
undervisning og er 
nyskabende i sin måde at 
betragte solo- og holdun-
dervisning på. Den henven-
der sig til alle instrument-
faggrupper.

Vejl. pris  
kr. 299,00 
inkl. moms

NYHED

Vejl. pris  
kr. 179,00 
inkl. moms

Hvem tæller for?

SANGBOGEN 5 indeholder mere end 320 sange 
inden for kategorierne: DANSK TRADITION  
(salmer, sange, viser og evergreens) – JUKEBOX  
– DANSK OG INTERNATIONAL BEAT·ROCK·POP

Hovedvægten er lagt på det danske repertoire, 
hvoraf mere end 70 sange aldrig har været udgivet 
på noder før. Som det gør sig gældende for Sang- 
bogen 1-4, er der tale om repertoire, der ikke har 
været bragt i tidligere bind af serien.
 
Becifret melodilinje med underlagt tekst.

Sangbogsserien har i mere end 20 år været tone- 
angivende i dansk musikliv og er blevet brugt af 
solister, familier, foreninger, folkelige forsamlinger 
og i utallige undervisningssammenhænge. Hvert 
bind har sine særlige kvaliteter, men bag dem alle 
ligger et fælles ønske om at knytte befolkningen 
tættere til den danske og udenlandske sangtradi-
tion.

SANGBOGEN 5 INDEHOLDER SANGE AF BL.A.:

MADS LANGER – ADELE – MEDINA – MARIE KEY – TV2 – ALPHABEAT – RASMUS  

SEEBACH – MICHAEL BOJESEN – BIG FAT SNAKE – BURHAN G – SEBASTIAN  

SHAKA LOVELESS – COLDPLAY – DIRE STRAITS – FALLULAH – JACOB GROTH  

GNAGS – PHILLIP FABER – HOTEL HUNGER – LARS H.U.G. – ROLLING STONES  

JENS UNMACK – SPIDS NØGENHAT – JOHNNY REIMAR – KAHMIR – KIM LARSEN

LOVE SHOP – PHARELL WILLIAMS – TOMMY SEEBACH – SUNLEIF RASMUSSEN   

TIM CHRISTENSEN – TURBOWEEKEND – BISSE – OG MANGE FLERE ...

Redigeret af Vagn Nørgaard, Jens Povlsen  
og Jakob Faurholt

Sangbogen 5

Vejl. pris kr. 449,00 
inkl. moms
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Forfatterne tilbyder foredrag, kurser og 
sparring inden for bogens temaer

Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk

Linda Vilhelmsen er uddannet AM’er fra Musikkonservatoriet 

i Kbh., Cand. pæd. i musik og har læst Cand. pæd. i generel 

pædagogik (IA) fra DPU, København. Hun er certificeret ID-

coach med speciale i skole-/studiecoaching og er forfatter 

og sangskriver inden for både børne- og voksenmusik. Har 

udgivet en lang række artikler og undervisningsmateriale til 

musikskolens og folkeskolens musiklærere.  

Linda Vilhelmsen har været musikskolelærer ved Ringsted 

Musik og Kulturskole gennem 19 år, seminarielektor i musik 

og det pædagogiske fagfelt gennem 10 år ved læreruddan-

nelsen på Haslev Seminarium. Hun er forfatter, komponist, 

foredragsholder og kursus-/korinstruktør. 

Siden 2009 souschef og afdelingsleder på Rehabilitering og 

Udviklingscenter Filadelfia, hvor hun arbejder med pæda-

gogisk udvikling, personaleledelse og musik for voksne med 

autismespektrumforstyrrelser, erhvervet hjerneskade og 

epilepsi. 

Annelise Dahlbæk er uddannet folkeskolelærer, Cand.pæd. i 

musik og Cand.pæd. i generel pædagogik fra DPU, Køben-

havn. Annelise Dahlbæk er desuden certificeret ID Coach og 

færdiggør Master ID Coach med speciale indenfor Stress/

Mindfuldness og Relationscoaching, januar 2018. Hun er 

der ud over certificeret tilsynsførende for de fri grundskoler 

og skoler med engelsk som undervisningssprog. 

Annelise Dahlbæk har tidligere undervist i folkeskole og 

musikskole, samt på Det kgl. Danske Musikkonservatorium 

og Rytmisk Musikkonservatorium i pædagogik og psykolo-

gi. Hun har været ansat i 22 år som lektor på læreruddannel-

sen med undervisning i musik og de pædagogiske fag. Hun 

er forfatter og komponist, og har mange års erfaring som 

foredrags- og kursusholder.

Side 2016 selvstændig konsulent hos Dahlbæk Consulting 

– www.dahlbaek-consulting.dk – hvor hun arbejder med 

facilitering af samarbejdsprocesser, coaching, undervisning 

og tilsyn med friskoler.

Tidligere udgivelser: På kryds og tværs i musik og på vers, 1994, 

Giraffen Gumle cd/tekst og musikhæfte, 1998, og Når børn synger, 

hva’ så?,  2003 – på Forlaget Solo. Drenge fra Odense (Piccoloseri-

en), 2005, På vej til musik 1, 2008, På vej til musik 2, 2008, På vej til 

musik 3, 2009, På vej til kor i folkeskolen, 2010, Sange om noget for 

nogen – 12 af Linda Vilhelmsens bedste sange til skolen, 2016, San-

ge om livet, døden, troen og håbet – 12 af Linda Vilhelmsens bedste 

sange for skole og kirke, 2017 – alle på Forlaget Dansk Sang. 

Har du øvet dig? – et kærligt frispark til den traditionelle musiksko-

leundervisning, 2016, Edition Wilhelm Hansen. 

Tidligere udgivelser: Studiegruppen – etablering, facilitering og 

udvikling, 2014, Dansk Psykologisk Forlag. Differentiering i musik-

undervisningen, 2012, Evaluering i musikundervisningen, 2010, 

Organisering af musikundervisningen, 2009 og Progression i 

musikundervisningen, 2009 – alle på Forlaget Dansk Sang.

Bidrag til Metodebogen, 2012, Gyldendal og Skolen begynder 

hjemme, 1998, Forlaget Borgen.
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Hvem tæller for?
… når musik i åben skole skal finde takten

Hvem tæller for? er en ’hands-on’-bog, der i teori og praksis tager hånd om det faktum, 

at åben skole-samarbejdet i musik rummer store udfordringer både fagligt, didaktisk, 

pædagogisk, samarbejdsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt. Bogen giver 

inspiration og anvisning til undervisningsforløb, der retter sig mod ’det fælles tredje’, 

som netop kun kan effektueres gennem samarbejde mellem de forskellige fagprofes-

sioner i det gensidigt, forpligtende samarbejde – folkeskole/musikskole og folkeskole/ 

ungdomsskole. 

Hvem tæller for? giver inspiration til eksemplariske undervisningsforløb på klassebasis 

for både indskoling, mellemtrin, ældste og udskoling, hvor elevernes læring og dannel-

se er i centrum. Derudover er der inspiration til områder som organisering af samarbej-

de og forløb, facilitering af mødeprocesser, etablering af teamsamarbejde – f.eks. at lave 

forventingsafstemning, udøve aktiv lytning og stille åbne, refleksive spørgsmål. Og der 

er forslag til iværksættelse af arbejdsformer og læreprocesser, planlægning af undervis-

ningsforløb på klassebasis, tværfaglighed, målsætning og evaluering med videre.

Hvem tæller for? henvender sig til:

• Folkeskolers musiklærere og skolepædagoger.

• Musikskolers undervisere inden for alle områder.

• Ungdomsskoler.

• Konservatorier og professionshøjskoler.

• Fri- og efterskoler.

• Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre og andre med interesse for  

åben skole i musik.

Hvem tæller for? sigter mod det fælles afsæt, hvor det almenpædagogiske, det innova-

tive og det kunstneriske spiller sammen. 
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Hvem tæller for? er en ’hands-on’-bog, 
der i teori og praksis tager hånd om det 
faktum, at åben skole-samarbejdet i 
musik rummer store udfordringer både 
fagligt, didaktisk, pædagogisk, samar-
bejdsmæssigt, organisatorisk og ledelses-
mæssigt.

Målgruppe
•	 Folkeskolers musiklærere 

og skolepædagoger.
•	 Musikskolers undervisere 

inden for alle områder.
•	 Ungdomsskoler.
•	 Konservatorier og professionshøjskoler.
•	 Fri- og efterskoler.
•	 Skolebestyrelser, kommunalbestyrelser, forældre 

og andre med interesse for åben skole i musik.

HveM tæller For? 
… når musik i åben skole skal finde takten

NY HØJAKtUel BoG
Af Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk

1. Introduktion til selvvalgte områder fra 
metodeafsnittene f.eks. organisering, 
samarbejde, planlægning, læreprocesser og 
arbejdsformer, didaktik m.v. 

2. Inspirationskurser til praksisforløbene 
inden for indskoling, mellemtrin, ældste og 
udskoling.  

3. Projektleder og sparring på længere forløb. 

Forfatterne kan kontaktes på
vilhelmsenlinda@gmail.com 

tlf.: 2840 8771
annelise.dahlbaek@mail.dk 

tlf.: 6133 8309


