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Aftagerpanel 

 

Referat fra Aftagerpanelet ved DJM 

Mandag den 19. maj 2014 kl. 12 til 14.45, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium  

 

Til stede: 

Palle Kjeldgaard (formand), Thomas Winther, Julie Heebøll Clausen, Bent Grønholdt og Mette Ole-

sen (ref.).  

 

Afbud fra: 

Anna Berit Asp Christensen og Gunnar Madsen  

Pkt. Dagsorden 

1. Velkommen til det nye aftagerpanel v/ formanden 
Aftagerpanelets rolle og opgaver 
Bilag: Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets 
videregående udd. institutioner 
De tilstedeværende medlemmer præsenterede sig for hinanden 

og Thomas Winther gjorde kort rede for baggrunden for sam-

mensætningen af panelet og formanden for panelet, Palle Kjeld-

gaard oplyste kort om panelets opgaver.  

 

Bent Grønholdt pegede på, at KUM-rektorerne i deres Fælles 
strategiske pejlemærker 2015-2018 peger på, at der er et ønske 

om nye dialogformer med aftagerne – f.eks. advisory boards. 
Thomas Winther oplyste, at DJM tidligere har benyttet og for-

mentlig i fremtiden vil benytte advisory boards / fokusgrupper – 

f.eks. i forbindelse med oprettelsen af nye uddannelser. DJM har 

ikke planer om at oprette et fast advisory board eller lignende og 

mener, at Aftagerpanelet til fulde dækker behovet for generel 

rådgivning.  

 

2. DJM Årsrapport 2013  
Thomas Winther fremlagde årsrapporten.  

DJM har i 2013 overkommet de økonomiske vanskeligheder, hvis 

baggrund bl.a. er vigende bevillinger, forøget husleje i Aalborg 

afd., stigende husleje i Aarhus afd. samt et akkumuleret under-

skud fra 2012. For første gang siden fusionen med Nordjysk Mu-

sikkonservatorium kom DJM i 2013 ud med et positivt resultat.  
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Pkt. Dagsorden 

Thomas Winther anførte, at årsrapporten og målingen på de 

forskellige parametre er fundet tilfredsstillende. Antallet af an-

søgere er stigende, gennemsnitskarakteren for de optagne er 

steget til 10 og 12-taller og indsatsen omkring forskning og 

kunstnerisk udviklingsarbejde er konsolideret og er i udvikling. 

 

Panelet drøftede situationen med den dyre husleje, og den pro-

centdel af de samlede indtægter, der går til dette område. Tho-

mas Winther gjorde dog også rede for, hvor meget de uforligne-

lige omgivelser betyder for DJM. 

 

På et spørgsmål om, hvilke uddannelser, der p.t. ligger i Aalborg 

afd. svarede Thomas Winther, at der i Aalborg afd. undervises i 

rytmiske og pædagogiske uddannelser – individuel musikpæda-

gog, rytmisk kirkemusik og rytmisk korledelse. Der er derudover 

planer om en uddannelse i lyddesign i Aalborg. 

 

Thomas Winther orienterede også om planer vedr. omlægning af 

undervisningens tilrettelæggelse, sådan at visse fag udbydes i 

moduler.  

 

Der blev også spurgt til et samarbejdsprojekt omkring en folke-

skolelæreruddannelse (professionsbachelor), som DJM tidligere 

arbejdede hen mod. Thomas Winther svarede, at sagen ikke er 

fuldstændig skrinlagt, selvom daværende videnskabsminister 

Morten Østergaard i forbindelse med den politiske aftale om 

den nye læreruddannelse sagde nej til at gå videre med samar-

bejde omkring en egentlig professionsbacheloruddannelse som 

musiklærer. Panelet opfordrede konservatoriet til fortsat at ar-

bejde med at udvikle relevante samarbejder til styrkelse af mu-

sikundervisningen i folkeskolen. 

 

Aftagerpanelet tog årsrapporten til efterretning.  

 

3. Rammeaftale 2015-2018: 
Omverdensanalyse DJM 
Thomas Winther gjorde rede for, at DJM skal indgå ny Rammeaf-

tale med Kulturministeriet for perioden 2015-2018.  

På baggrund af en omverdensanalyse skal der udarbejdes en ny 

strategi som grundlag for DJMs aktiviteter i rammeaftaleperio-

den. 

 

Processen er p.t. i gang, og Thomas Winther fremlagde DJMs 

Omverdensanalyse 2014, der er godkendt at Strategigruppen på 

DJM (rektorat og studieledere).  
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Pkt. Dagsorden 

DJMs ledelse har som baggrund for udarbejdelse af strategien 

besluttet, at nedsætte en række arbejdsgrupper med deltagelse 

af undervisere, TAP’er og studerende, der skal bidrage til belys-

ning af div. faglige aspekter, og som skal komme med konkrete 

forslag til nye tiltag i forbindelse med udformningen af DJMs 

strategi. 

 

Indenfor rammerne af DJMs omverdensanalyse, strategipapir fra 

Kulturministeriets rektorer (KUR) og drøftelser af arbejdsgrup-

pernes emneområder skal grupperne udarbejde en skriftlig ind-

stilling til rektor på 3-4 sider indeholdende både generelle be-

tragtninger om DJMs udvikling indenfor områderne, forslag til 

strategiske mål samt konkrete handlinger/projekter der under-

støtter målene. Indstillingerne vil indgå i ledelsens videre arbej-

de med udformningen af DJMs strategi. Arbejdet skal være af-

sluttet inden 1/9 2014. 

  

De fem arbejdsgrupper er: 

1. DJMs uddannelsesudbud (Formand: Mads Kjær) 

2. DJM og arbejdsmarkedet (Formand: Martin Granum) 

3. DJM som kulturinstitution (Formand: Claus Olesen) 

4. DJM nationalt og regionalt (Formand: Astrid Elbek) 

5. DJM internationalt (Formand: Keld Hosbond) 

 

Aftagerpanelet besluttede, at næste møde i panelet skal ligge 

sidst i september, hvor resultaterne fra arbejdsgrupperne fore-

ligger, men hvor strategien endnu ikke er færdig udarbejdet. På 

dette tidspunkt vil panelet komme med input omkring de 5 em-

neområder. 

 

Der var spørgsmål omkring forskningsområdet. Thomas Winther 

oplyste, at DJM går på flere ben i forhold til forskningen. Dels er 

der den del, der kører via CFIN – Center of Functionally Integrati-
ve Neuroscience - dels har DJM nogle ph.d.-studerende ansat, 

der arbejder med forskellige områder. DJM kan ikke uddanne 

ph.d. studerende, så der skal altid etableres et samarbejde med 

en såkaldt gradsgivende institution – typisk et universitet. Men 

DJM har mulighed for at søge midler til ansættelse af ph.d.’ere 

eller for at være værtsinstitution for ph.d.-studerende, der søger 

midler fra Det Frie Forskningsråd.  

Endelig er der som noget meget væsentligt hvert år mulighed 

for, at underviserne på DJM kan søge FOKU midler til forsknings 

og udviklingsprojekter. En oversigt over igangværende og fær-

diggjorte projekter kan ses på DJMs hjemmeside:  

www.musikkons.dk\Om konservatoriet\Forskning\FOKU-

projekter. 
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Pkt. Dagsorden 

I forbindelse med punktet drøftede panelet den omsiggribende 

detailstyring, hvor bevægelsen er, at midler, der tidligere blev 

givet uden binding bliver lagt i puljer, som institutionerne skal 

bruge ressourcer på at søge.  

 

4. Kommende møder 
Aftagerpanelet besluttede at mødes den 22. eller 23. september 

2014.  

 

5. Evt.  
Thomas Winther orienterede om, at han ikke søger stillingen 

som rektor for DJM, der opslås pr. 1.2.2015.  

 

 

 

 


