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Musikk i Skolens pris «Musikklærerprisen 2018» er i dag tildelt Per Terje 
Moe! 
 
Musikk i Skolens pris «Musikklærerprisen», er i dag utdelt for andre gang i forbindelse med 
Musikklærernes dag. Dagen arrangeres i år i Oslo. Formålet med prisen er å synliggjøre, 
styrke og løfte musikklærerens rolle og musikkfagets status i norsk skole. 
 
For 2018 er Musikklærerprisen tildelt Per Terje Moe fra Odda.  
 

Per Terje Moe har siden 1985 arbeidet ved Odda ungdomsskole. I løpet av denne tiden har 

han hatt særdeles viktig innflytelse på både musikkfaget og på selve musikklivet i 

lokalmiljøet. Moe har blant annet tatt initiativ til å utvikle en egen, systematisk og høyst 

effektiv bandmetodikk på ungdomsskolen. Han har også bidratt til at elevene jevnlig får 

opptre på konserter der lokalsamfunnet er invitert, blant annet gjennom «Skolekonsert-

Odda ungdomsskole». Disse tok han initiativ til allerede i 1992. Hvert år trekker konsertene 

tre fulle hus, og alle klasser på skolen bidrar med minst et nummer. Våren 2019 feirer 

skolekonserten jubileum da den gjennomføres for 25 gang! 
 
Per Terje har gjennom sine år som musikkpedagog utarbeidet et stort antall 
undervisningsopplegg i musikkfaget. De siste årene har han digitalisert alle opplegg og gjort 
dem tilgjengelige for elevene, slik at de kan øve hvor og når som helst. Han har også 
utarbeidet en form for digitalt «tankekart» for musikkfaget. Dette bidrar til at elevene kan 
påvirke sine egne læringsprosesser på en mer systematisk måte. 
Per Terje Moe har hatt stor betydning for flere generasjoner med elever gjennom sin 
inkluderende og inspirerende væremåte og han har vært lærer for mange kjente utøvere og 
artister i Norge. Han har ikke bare påvirket mange enkeltpersoner, men vært en pådriver og 
en ildsjel for hele skolen og for kulturlivet i Odda. 
 

Kultursjef Lage Thune Myrberget (musiker og musikkpedagog) beskriver det han oppnådd 

slik:  

“På Odda ungdomskole har musikkfaget fått en helt egen posisjon. Musikk er ikke bare et 

fag. Det er blitt en integrert del av skolen egenkultur. Når skoleåret starter spiller elevene. 

Når det er festivaler i byen spiller elevene. Når det er skoleball spiller elevene. Når det 

nærmer seg sommer spiller elevene konsert. Hele skolen er med. Hele byen er publikum. 

Musikk er kultur på Odda ungdomsskole”.  
 

Vi gratulerer Per Terje Moe med prisen! 
 
Kontaktperson: Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder, Musikk i Skolen, Mobil: (+47) 41664071 
ulrika.bergroth-plur@musikk.no 


