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Aftagerpanel 
 
Referat fra møde i Aftagerpanelet ved DJM 
Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium  
 
Til stede: 
Palle Kjeldgaard, Thomas Winther, Julie Heebøll Clausen, Bent Grønholdt, Gunnar Madsen, Bjørn 
Petersen (pkt. 1) og Mette Olesen (ref.).  
 
Afbud fra: 
Anna Berit Asp Christensen 
 

Pkt. Dagsorden 

1.  Bjørn Petersen – oplæg om arbejdet med at skabe sammenhæng mlm. FOKU 
og undervisning 
 
Bjørn Petersen gennemgik DJMs FOKU-proces og formidlingsaktiviteter om-
kring FOKU. Bjørn Petersens slides er vedhæftet referatet.  
 
Thomas Winther gjorde rede for, at et fokusområde for DJM i den kommende 
rammeaftaleperiode vil være også at skabe sammenhæng mellem FOKU og 
DJM som kulturinstitution.  
 
Aftagerpanelet besluttede, at man gerne vil have en præsentation af det in-
ternationale område om ca. ½ år og om Center for Music in the Brain om ca. et 
år.  
 

2.  Aftagerpanelets opgaver 
Skal panelets drøftelser munde ud i fælles indstillinger? 
Aftagerpanelet drøftede dette på baggrund af Bekendtgørelse om aftagerpa-
neler ved Kulturministeriets videregående uddannelser.  
 
Panelet skal afrapportere til Kulturministeriet i forbindelse med konservatori-
ets årsrapport. Det blev besluttet, at i forhold til bekendtgørelsens § 2, Stk. 4 
og 6 (om aftagerpanelets anbefalinger og om beskæftigelsessituationen) kon-
kluderes i enighed på møderne under ledelse af formanden.  
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3.  140922 Referat fra møde i Aftagerpanelet  
Referatet blev rettet til, og panelet fik lejlighed til at drøfte, hvordan de anbe-
falinger, som panelet er forpligtede til at give, kan håndteres i forhold til, at 
medlemmerne repræsenterer forskellige områder.  
 
Det blev fremhævet, at panelet kan rumme en uenighed – også i anbefalinger-
ne. Det blev også nævnt, at der er flere formål med DJMs virksomhed. F.eks. er 
det i forhold til uddannelserne et formål i sig selv at skabe bæredygtige musi-
kalske miljøer – i et samfundsmæssigt perspektiv er musikudøvelse en faktor i 
forhold til at skabe modstandsdygtighed i forhold til f.eks. psykiske udfordrin-
ger.  
 
Det endelige referat fra mødet den 22. september 2014 udsendes til med-
lemmerne af panelet og lægges umiddelbart på DJMs hjemmeside.  
 

4.  Tabeller fra Kulturstatistik 2014 
Aftagerpanelet udtalte, at beskæftigelsessituationen for DJM er tilfredsstillen-
de. Panelet afventer næste dimittendundersøgelse, hvoraf det fremgår, hvad 
dimittenderne laver, og om de har opnået beskæftigelse inden for det område, 
de er uddannet til. 
 
Panelet konstaterede, at der er et fornuftigt lønniveau for de uddannede og at 
der i høj grad uddannes til lokalområdet, samtidig med at der er en høj grad af 
mobilitet.  
 

5.  DJM strategi 
Thomas Winther fortalte om processen omkring udarbejdelse af strategien, 
der internt har fungeret godt med inddragelse af ansatte og konservatoriets 
Strategigruppe.  
 
Kulturministeriets styringspolitik blev sent kendt, og det betød en hektisk pro-
ces mod slutningen af forløbet, hvor det oprindelige strategipapir blev brudt 
op, så det passede ind i denne. 
 
Der blev opfordret til, at forkortelser skrives helt ud første gang, de anvendes.  
 
Aftagerpanelet tog strategien til efterretning.  
 

6.  Statistik: DJM studerende fordelt på fag/studieretninger 
Er de studerendes fordeling på fag og studieretning hensigtsmæssig i forhold til 
forventet efterspørgsel på arbejdsmarkedet/i musiklivet.  
 
Aftagerpanelet tog statistikken til efterretning og vil fremover tage en tilsva-
rende statistik op årligt.  
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Det blev fremført, at fra et musikskole-aftagersynspunkt er der fag, som der 
opleves at være for mange uddannede på, mens der synes at mangle uddan-
nede på andre fag. 
 

7.  Evt.  
Aftagerpanelets næste møde blev fastlagt til den 17. marts 2015 kl. 12 til 15.  
 
Der skal ved dette møde fastlægges et møde primo september 2015 i Aalborg 
afd. – med tilhørende rundvisning – og et møde ultimo november 2015. 
 

 
 
 


