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Positiv institutionsakkreditering af Det Kongelige Danske Musikkonservato-
rium 
 
Akkrediteringsrådet har 17. marts 2022 akkrediteret Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium (DKDM) positivt, jf. akkrediteringslovens § 26 stk. 1.1 Rådet har 
truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks 
Akkrediteringsinstitution. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af 
DKDM’s selvevalueringsrapport, høringssvar og øvrig dokumentation. 
 
Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen ud fra en helhedsvurdering på grundlag 
af de kriterier, som fremgår af Bekendtgørelse om akkreditering af videregående 
uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under 
Kulturministeriet2, retningslinjerne i ”Vejledning om institutionsakkreditering – for 
videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet” af 1. april 2014 og 
Akkrediteringsrådets notat af 15. marts 2018 om vurdering af institutionernes kvali-
tetssikringssystemer. 
 
Akkrediteringsrådet har for det første vurderet, at DKDM løbende gennemfører de 
indsatser, som uddybningspunkterne til de fem kriterier beskriver. Akkrediterings-
panelet har noteret nogle mindre, klart afgrænsede problemer, som DKDM’s le-
delse allerede er opmærksom på, og som efter Akkrediteringsrådets vurdering 
aktuelt adresseres på en tilfredsstillende måde af institutionen. 
 
For det andet har rådet vurderet, at der er god kvalitet i udmøntningen af kvalitets-
sikringsarbejdet. Det vil sige, at DKDM’s indsats er velbeskrevet og bygger på en 
velfungerende og systematisk praksis. Institutionen har et udbygget informations-
system med relevante data for den enkelte uddannelse og fastlagte politikker for, 
hvornår og hvorledes ledelsen vil skride ind over for en uddannelse, der viser tegn 
på problemer. Ligeledes er der en god informationsudveksling, både vertikalt og 
horisontalt, som understøtter velbegrundede indsatser. DKDM gennemfører lø-
bende justeringer i sin kvalitetssikringspraksis, og der er et bredt engagement 
blandt institutionens ansatte og ledelse, som fører til udvikling og anvendelse af 
indvundne erfaringer i fremtidige indsatser. 
 
 
 

                                                      
1 Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (akkredite-
ringsloven) med senere ændringer, jf. LBK nr. 1667 af 12. august 2021 
2 Bekendtgørelse nr. 339 af 6. april 2016 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og 
godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 
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Akkrediteringsrådet henviser i øvrigt til akkrediteringsrapporten for uddybende 
grundlag for rådets afgørelse. I rapporten har akkrediteringspanelet også givet en 
række anbefalinger til den videre udvikling af institutionens kvalitetssikringssy-
stem. 
 
Det følger af en positiv institutionsakkreditering, jf. akkrediteringslovens § 9, stk. 1, 
at det er muligt for uddannelsesinstitutionen at foretage justering af eksisterende 
uddannelser og uddannelsesudbud. Uddannelsesinstitutionen kan derudover op-
rette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud, når disse er prækvalificeret og 
godkendt, jf. akkrediteringslovens §§ 18 og 21.  
 
Akkrediteringen er gældende til og med 17. marts 2028, jf. akkrediteringslovens § 
9. 
 
Akkrediteringsrådet vil underrette ministeren om institutionens positive akkredite-
ring. 
 
I er velkomne til at kontakte Akkrediteringsrådet på e-mail: council@akkr.dk eller 
områdechef for rådsbetjening Henrik Pedersen, hvis I har spørgsmål eller behov 
for yderligere information. 
 
Med venlig hilsen 

  
Birthe Friis Mortensen 
Forperson 
Akkrediteringsrådet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  
Kopi af akkrediteringsrapport 
 
Dette brev er også sendt til:  
Kulturministeriet 
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Institutionsakkreditering – Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

Denne akkrediteringsrapport indeholder en analyse og vurdering af kvalitetssikringssystemet 
på den videregående uddannelsesinstitution Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
 
Rapporten er en vurdering af, om uddannelsesinstitutionen har udviklet et system for kvali-
tetssikring, der er så velfungerende, at institutionen i den kommende akkrediteringsperiode 
selv kan foretage den løbende kvalitetssikring af sine uddannelser.  
En institutionsakkreditering omfatter ikke en selvstændig vurdering af relevansen og kvalite-
ten af de enkelte uddannelser på uddannelsesinstitutionen. Sigtet er at afdække, om instituti-
onen samlet set har etableret et kvalitetssikringssystem, der er i stand til løbende og syste-
matisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. Delaspekter ved enkeltud-
dannelser kan dog indgå i vurderingen af, om kvalitetssikringssystemet også er velfunge-
rende i praksis. 

Om institutionsakkreditering 
En institutionsakkreditering er en vurdering af, om institutionens kvalitetssikringssystem er 
velbeskrevet og veldokumenteret og også fungerer i forbindelse med det daglige arbejde. 
Systemet skal sikre, at institutionen har et konstant fokus på kvaliteten, udvikler den løbende 
og reagerer, når der er problemer. Dette skal gøre sig gældende, både før og efter at institu-
tionsakkrediteringen har fundet sted.  
 
Velfungerende kvalitetssikringsarbejde er karakteriseret ved at være løbende og systematisk 
og leve op til de europæiske standarder på området (Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area). Kvalitetssikringsarbejdet skal rumme en 
klar arbejds- og ansvarsdeling samt være stærkt forankret på ledelsesniveau. Derudover skal 
institutionen have en inkluderende kvalitetskultur og fokusere kvalitetssikringsarbejdet på 
både de samlede uddannelser, den konkrete undervisning og de særlige problemstillinger, 
vilkår og behov, der er relevante for institutionen. 
 
Med dette afsæt vurderer denne akkrediteringsrapport, om institutionens kvalitetssikringssy-
stem lever op til de krav, som akkrediteringsloven stiller i forbindelse med institutionsakkredi-
tering – herunder særligt de fem kriterier, der fremgår af den tilhørende bekendtgørelse.  

Akkrediteringspanel og metode 
Til støtte for vurderingen af kvalitetssikringssystemet har Danmarks Akkrediteringsinstitution 
(AI) nedsat et akkrediteringspanel med deltagelse af en række eksperter. Medlemmerne af 
panelet har bl.a. kompetencer inden for ledelse og kvalitetssikring på institutionsniveau og 
viden om den videregående uddannelsessektor, om relevante arbejdsmarkedsforhold samt 
om kunst- og kulturlivets behov og om studenterforhold. 
 
Akkrediteringspanelet har læst dokumentationsmaterialet og sammen med medarbejdere fra 
AI besøgt institutionen for at vurdere dens kvalitetssikringssystem og -praksis.  
 
Rapportens bilag 1 gengiver hovedtrækkene i den metode, der er anvendt i forbindelse med 
akkrediteringen af institutionen. 

Indledning 
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Afgørelse 
Det er Akkrediteringsrådet, der som fagligt uafhængig instans træffer afgørelse om akkredite-
ring af uddannelsesinstitutionen. Rådet afgør, om institutionens kvalitetssikringssystem be-
rettiger til positiv institutionsakkreditering, betinget positiv institutionsakkreditering eller afslag 
på institutionsakkreditering.  
 
Denne rapport og dens vurderinger danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse. 
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Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) har som mission gennem uddannelse, 
udviklingsvirksomhed og kunstnerisk praksis på højeste niveau at medvirke til udviklingen af 
musikkulturen og styrke dens centrale placering i samfundet. Dette understøttes af konserva-
toriets kvalitetssikringspolitik, der omfatter alle DKDM’s uddannelsesretninger på bachelor-, 
kandidat- og masterniveau.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM’s fire delpolitikker for kvalitetssikring fastsætter 
konkrete og ambitiøse mål for institutionens samlede kvalitetssikring og -udvikling. Delpolitik-
kernes målepunkter beskriver procedurer for indsamling, analyse og anvendelse af en række 
relevante informationer om videngrundlaget i de enkelte faggrupper og om uddannelsesret-
ningernes indhold, tilrettelæggelse, optag og relevans. Desuden indeholder målepunkterne 
klare beskrivelser af, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling, 
samt procedurer for opfølgning herpå. DKDM analyserer og følger op på delpolitikkerne årligt 
i fire tematiske kvalitetsrapporter med tilknyttede handleplaner. Akkrediteringspanelet vurde-
rer, at kvalitetssikringssystemet er forankret i konservatoriets ledelse, som vurderer og god-
kender kvalitetsrapporter og handleplaner på et årligt ledelsesseminar. Kvalitetsrapporterne 
indeholder et detaljeret og solidt informationsgrundlag, som gør ledelsen i stand til samlet at 
vurdere kvalitetsproblemer og udviklingsmuligheder på den enkelte uddannelsesretning. 
Samtidig sikrer kvartalsvise statusmøder i ledelsen en systematisk opfølgning på handlepla-
nerne. DKDM har haft tre gennemløb af kvalitetssikringssystemet med kvalitetsrapporter og 
årlige ledelsesseminarer.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er beskrevet en klar ansvars- og arbejdsfordeling mel-
lem de tre uddannelsesledere, der har det administrative ansvar for de enkelte uddannelses-
retninger, og faggruppelederne/fagkoordinatorerne, der har det faglige ansvar for undervis-
ningen på uddannelsesretningernes hovedfag. Samarbejdet mellem uddannelsesledere og 
faggruppeledere/fagkoordinatorer finder sted gennem løbende dialog og understøttes desu-
den af, at uddannelseslederne deltager i faggruppemøder og faggruppeforsamlinger med de 
studerende og underviserne. Panelet vurderer således, at uddannelseslederne sikrer, at der 
følges op på kvalitetsudfordringer i de enkelte faggrupper og på de enkelte uddannelsesret-
ninger.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM sikrer, at konservatoriets uddannelsesretninger er 
tilknyttet relevante faglige miljøer forankret i de otte faggrupper. Ledelsens overblik over og 
vurdering af videngrundlaget er baseret på faggruppeopdelte opgørelser over undervisernes 
fordeling på stillingstyper og graden af fastlærerdækning samt individuelle CV’er med aktivi-
tetsopfølgning. Det er panelets vurdering, at ledelsens overblik over videngrundlaget i de en-
kelte faggrupper samtidig udgør et tilstrækkeligt grundlag til at sikre videngrundlaget på de 
enkelte uddannelsesretninger. Panelet vurderer desuden, at DKDM sikrer, at underviserne 
regelmæssigt deltager i eller har aktiv kontakt med relevante kunstneriske praksis-, udvik-
lings- eller forskningsmiljøer gennem løbende monitorering af faggruppernes aktiviteter og 
gennem opfølgning i forhold til faggrupper med lav aktivitet.  
 
DKDM anvender et stort antal timelærerne, som primært bidrager med viden fra kunstnerisk 
praksis. Akkrediteringspanelet vurderer, at timelærerne dokumenterer deres kvalifikationer 
gennem CV’er, som løbende opdateres og indgår i DKDM’s kvalitetssikring af videngrundla-
get. Timelærerne er tilknyttet faggrupperne, hvor de indgår i gruppeudviklingssamtaler, og 
deres undervisning er omfattet af den årlige uddannelsesevaluering.  

Samlet vurdering og indstilling 
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Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM’s procedurer for studenterevalueringer er velbe-
skrevne og velfungerende i praksis. Den årlige uddannelsesevaluering giver ledelsen rele-
vante informationer om de studerendes oplevelse af undervisningens kvalitet i de enkelte ho-
vedfag og i øvrige fag, og resultaterne anvendes systematisk til at udvikle kvaliteten af un-
dervisningen i fagene. Undervisningen evalueres også mundtligt på faggruppeforsamlinger 
hvert semester. Panelet vurderer desuden, at DKDM har et stort fokus på at adressere de 
udfordringer, der kan være forbundet med 1:1-undervisningen og den tætte kontakt mellem 
underviseren og den studerende. DKDM har således udarbejdet et adfærdskodeks og proce-
durer for vejledning, som understøtter et trygt studiemiljø på DKDM. Desuden har DKDM et 
tolærerprincip på alle hovedfag, som gør det muligt for de studerende at skifte underviser, 
hvis de oplever udfordringer med 1:1-undervisningen. Panelet vurderer også, at DKDM ind-
samler og følger op på informationer om studiemiljøet og de fysiske rammer samt analyserer 
og følger op på uddannelsesretninger, hvor den gennemsnitlige studietidsoverskridelse eller 
frafaldet overskrider fastsatte tærskelværdier. 
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at DKDM hvert femte år gennemfører 360-graders-uddan-
nelsesevalueringer af hver uddannelsesretning, som anvendes i udviklingen af uddannelser-
nes mål for læringsudbytte, indhold og tilrettelæggelse. 360-graders-uddannelsesevaluerin-
gerne gennemføres på baggrund af solide informationer om uddannelsernes kvalitet og rele-
vans og indeholder også anbefalinger fra en ekstern ekspert.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM sikrer, at optagelsesprøverne understøtter uddan-
nelsernes mål for læringsudbytte. Efter hver optagerunde drøfter studie- og kvalitetssikrings-
chefen status for optagelsesprøverne til bacheloruddannelserne med den enkelte faggruppe-
leder/fagkoordinator. I den forbindelse vurderes det bl.a., om optagelsesprøverne afdækker 
ansøgernes niveau i forhold til uddannelsernes mål for læringsudbytte. På kandidatniveau 
gennemføres hvert tredje år en skriftlig evaluering af optagelsesprøverne blandt censorerne, 
som har fokus på sammenhængen mellem prøvernes form og indhold og uddannelsernes 
mål for læringsudbytte.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM monitorerer og følger op på udfordringer med di-
mittendernes beskæftigelse på baggrund af nøgletal for de enkelte uddannelsesretninger. 
DKDM inddrager desuden eksterne interessenter i kvalitetssikringen og udviklingen af ud-
dannelsesretningerne. Involveringen af eksterne interessenter omfatter institutionsspecifikke 
fokusgrupper og aftagerpanelet samt aftager- og dimittendundersøgelser. Foruden den for-
maliserede dialog med aftagerne og dimittenderne vurderer panelet, at DKDM har en lø-
bende dialog med musiklivet i form af både ledelsens og undervisernes involvering i bestyrel-
ser, repræsentantskaber, faglige fora og netværk inden for den klassiske musikbranche mv., 
som bidrager til en tæt, kontinuerlig kontakt til arbejdsmarkedet samt kunst- og kulturlivet. 
 
DKDM er en mindre uddannelsesinstitution med mange uddannelsesretninger med få stude-
rende, og hvor meget dialog foregår uformelt mellem underviserne og de studerende. Under 
de to besøg på DKDM mødtes akkrediteringspanelet med engagerede undervisere og stude-
rende, som involveres i kvalitetssikringsarbejdet gennem bl.a. Fagligt Forum, studienævnet, 
konservatorierådet og faggruppeforsamlingerne. Panelet fik herigennem indtryk af en le-
vende og kunstnerisk kultur, der skaber rammen om de studerendes læring og udvikling. Det 
er panelets vurdering, at denne kultur understøttes af dialogen i de enkelte faggrupper og 
gennem den systematiske opfølgning, der sker på kvalitetsudfordringer og udviklingsmulig-
heder gennem de årlige kvalitetsrapporter og handleplaner. 
 
DKDM indstilles på den baggrund til positiv institutionsakkreditering. 
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Beskrivelse af akkrediteringspanelet 
 
Peter Tornquist (formand), dekan ved Yong Siew Toh Conservatory of Music, National Uni-
versity of Singapore. Peter Tornquist var fra 2013-21 rektor på Norges musikkhøgskole, hvor 
han også var leder af Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi inden sin 
ansættelse som rektor. Peter Tornquist er uddannet komponist fra Norges musikkhøgskole 
og Royal College of Music i London og har bl.a. arbejdet med improvisation som komposito-
risk metode. Han har tidligere været præsident for foreningen nyMusikk, viceformand i Norsk 
Komponistforening og bestyrelsesmedlem i TONO. 
 
Peder Hofmann, Senior Advisor ved ved Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Han 
er uddannet musikpædagog og underviser desuden i klaver og metodik ved KMH. Peder 
Hofmann er også ansat som evaluator på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stock-
holm. Peder Hofmann har tidligere været del af en arbejdsgruppe nedsat af den svenske 
kvalitetssikringsinstitution, UKÄ, til udvikling af nyt nationalt system for kvalitetssikring af vi-
deregående uddannelser.  

Inge Mærkedahl, tidligere direktør i Uddannelses- og Forskningsministeriet 2006-15, bl.a. 
for Styrelsen for Forskning og Innovation. Inge Mærkedahl er uddannet cand.phil. i sam-
fundsfag og har bl.a. også været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef på SFI (nu VIVE). Hun har bl.a. medvirket ved 
institutionsakkrediteringen af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Det 
Jyske Musikkonservatorium. 

Kim Bohr, chef for DR’s kor og orkestre. Han er uddannet cellist under Erling Blöndal 
Bengtsson på DKDM og Tobias Kühne i Wien. Kim Bohr har været aktiv musiker i stryge-
kvartetten Artium og har været tilknyttet en række orkestre. Han har desuden været vicedi-
rektør på Det Kongelige Teater.  
 
Karen Sofie Worre Sørensen, studerende på 5. semester på bacheloruddannelsen i almen 
musikledelse med klassisk klaver som hovedinstrument på Det Jyske Musikkonservatorium. 
Karen Sofie Worre Sørensen har været medlem af studienævnet på Det Jyske Musikkonser-
vatorium siden januar 2020. Hun er desuden korist i tre forskellige kor og pianist i Ensemble 
Pluma. 
 
 
Følgende medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har deltaget i ak-
krediteringen: 
Projektejer: Steffen Westergård Andersen, områdechef, område for universiteter og kunstne-
riske institutioner 
Projektleder: Jan Vernholm Groth, chefkonsulent 
Jakob Grandjean Bamberger, akkrediteringskonsulent 
Thomas Clausen, akkrediteringskonsulent 
Beate Bill, bachelorfuldmægtig 
 
 

 Baggrund 
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Institutionsportræt 
 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) blev grundlagt i 1867. Konservatoriet 
ligger på Frederiksberg og uddanner hovedsageligt udøvende og skabende musikere inden 
for klassisk musik. Samlet set udbyder DKDM 10 uddannelsesretninger på bachelorniveau 
og 13 uddannelsesretninger på kandidatniveau. Uddannelsesretningerne dækker følgende 
instrumenter/retninger: accordeon, almen musiklærer (AM), consort, guitar, hørelære, kirke-
musik/orgel, klaver/klaverrepetition, komposition, musikledelse, orkesterinstrument (strygere, 
træblæsere, messingblæsere, slagtøj samt harpe), tonemester og sang/operasanger. Ud-
dannelsesretningen som operasanger udbydes af DKDM i samarbejde med Det Kongelige 
Teater i regi af Operaakademiet.  
 
DKDM udbyder også en masteruddannelse i elitesangpædagogik. Desuden udbydes en so-
listuddannelse med forskellige uddannelsesretninger. Solistuddannelsen er ikke omfattet af 
institutionsakkrediteringen.  
 
Kulturministeriet har fastsat antallet af studiepladser på DKDM til 342. Hertil kommer beta-
lende studerende fra lande uden for EU/EØS, som udgør ca. 80 studerende. I tabellen på 
næste side er vist en oversigt over bestanden af aktive studerende på de enkelte uddannel-
sesretninger i 2020/21.  
 
Konservatoriet har ca. 50 faste undervisere og mere end 110 timelærere (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 28). 
 
Organisation 
DKDM ledes af rektor, som er udpeget af kulturministeren. Ledelsen består desuden af pro-
rektor, administrationschefen, tre uddannelsesledere og lederen af internationalisering og 
vejledning. Uddannelseslederne er hver især administrativt ansvarlige for et antal uddannel-
sesretninger og fungerer som kontaktled mellem ledelsen og DKDM’s otte faggrupper (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 22 og 42). En faggruppe består af underviserne i faggrup-
pens hovedfag og specielle fag samt studerende, som modtager undervisning i faggruppens 
hovedfag. DKDM’s otte faggrupper ledes af en faggruppeleder, som er udpeget af rektor 
blandt faggruppens faste undervisere. Nogle af faggrupperne består af flere faglige under-
grupper, der ledes af en fagkoordinator, som ligeledes er udpeget af rektor blandt de faste 
undervisere (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 344). DKDM har desuden et studienævn 
og et konservatorieråd, hvor underviserne og de studerende er repræsenteret, samt et afta-
gerpanel, der rådgiver rektor om uddannelsernes relevans. DKDM’s organisationsdiagram er 
vist på s. 16.  
 
Nøgletal 
I de følgende tabeller er vist en række nøgletal for DKDM vedrørende bestand, optag og le-
dighed. 
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Tabel 1: Bestand af aktive studerende 2020/211) 
 

Uddannelsesretninger Ordinære studerende Betalingsstude-
rende 

Studerende i 
alt 

Bachelorniveau       

Accordeon 6,0 3,0 9,0 

Almen musiklærer 21,0 0,0 21,0 

Consort2) 1,0 0,0 1,0 

Guitar 8,0 2,0 10,0 

Kirkemusik 15,0 0,0 15,0 

Klaver  10,0 4,0 14,0 

Komposition 7,5 1,0 8,5 

Orkesterinstrument 81,0 12,0 93,0 

Sang 22,5 2,0 24,5 

Tonemester 10,0 3,0 13,0 

I alt 182,0 27,0 209,0 

Kandidatniveau       

Accordeon 5,0 6,0 11,0 

Almen musiklærer 7,0 0,0 7,0 

Consort2) 1,0 0,0 1,0 

Guitar 5,5 0,0 5,5 

Hørelære 0,0 0,0 0,0 

Kirkemusik/orgel 2,0 2,0 4,0 

Klaver/klaver med repetition som speciale 7,5 14,0 21,5 

Komposition 5,0 2,0 7,0 

Musikledelse 3,0 1,0 4,0 

Orkesterinstrument 55,0 18,5 73,5 

Sang 19,0 4,5 23,5 

Sang – operaakademiet 13,5 0,0 13,5 

Tonemester 5,0 4,0 9,0 

I alt 128,5 52,0 180,5 

Solistniveau       

Solist 26,5 7,0 33,5 

Orkesterdirigent 3,5 0,0 3,5 

Operaakademiet 6,0 0,0 6,0 

I alt 36,0 7,0 43,0 

Total 346,5 86,0 432,5 
1) Opgjort pr. 1.10.2020. Ved 0,5 er tale om ressourcebelastning i ét semester. Der er aktuelt ikke ressour-

cebelastende studerende på masteruddannelsen i elitesangpædagogik, som derfor ikke er med i tabellen.  
2) Der er ikke foretaget optag på consort, og uddannelsen er under vurdering af DKDM. 

Kilde: DKDM 13.7.2021 (supplerende dokumentation, s. 7). 
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Tabel 2: Optag på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministe‐
riet*, 2020 

     

Antal Andel 

Den Danske Filmskole       - 0 % 

Den Danske Scenekunstskole      55 8,3 % 

Det Jyske Musikkonservatorium      164 25 % 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium      189 28,8 % 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler      58 8,8 % 

Rytmisk Musikkonservatorium      82 12,5 % 

Syddansk Musikkonservatorium      107 16,3 % 

Total      655 100,0 % 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus – 21.4.2021. 
* Følgende kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner indgår ikke i opgørelsen: Det Fynske Kunst-
akademi, Det Jyske Kunstakademi og Forfatterskolen, da disse institutioner ikke er underlagt akkreditering. 
Den Danske Filmskole optager kun studerende hvert andet år.  
 
 
 
 

 

Tabel 3: Bruttoledighed for dimittender fra de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministe-

riet*, 2016-19 

 2016 2017 2018 2019 

Den Danske Filmskole 12,9 % 12,4 % 12,6 % 10,4 % 

Den Danske Scenekunstskole 17,5 % 18,3 % 19,9 % 21,9 % 

Det Jyske Musikkonservatorium 7,4 % 6,3 % 5,4 % 6,5 % 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 3,2 % 3,9 % 4 % 4,3 % 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 19,8 % 17,8 % 16,4 % 14,9 % 

Rytmisk Musikkonservatorium 4,4 % 6,5 % 7,9 % 10 % 

Syddansk Musikkonservatorium  4,4 % 5,4 % 6 % 5,9 % 

Kilde: Tabelsamling fra Kulturstatistik 2020 – de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. 
* Følgende kunstneriske uddannelsesinstitutioner indgår ikke i opgørelsen: Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi 
og Forfatterskolen, da disse institutioner ikke er underlagt akkreditering.  
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Samlet vurdering af kriterium I 
og II 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
I og II er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM’s 
fire delpolitikker fastsætter konkrete og am-
bitiøse mål for institutionens samlede kvali-
tetssikring og udvikling. Delpolitikkerne be-
skriver de processer og procedurer, der 
skal understøtte, at de fastsatte mål opfyl-
des, og at relevante problemstillinger og 
udfordringer løbende opfanges og håndte-
res. Delpolitikkerne omfatter alle DKDM’s 
uddannelsesretninger på bachelor-, kandi-
dat- og masterniveau. Panelet vurderer, at 
delpolitikkernes målepunkter beskriver pro-
cedurer for indsamling, analyse og anven-
delse af en række relevante informationer 
om videngrundlaget i de enkelte faggrupper 
og om uddannelsesretningernes kvalitet og 
relevans. Desuden indeholder målepunk-
terne klare beskrivelser af, hvornår der fo-
religger utilfredsstillende forhold, der kræ-
ver handling, samt procedurer for opfølg-
ning herpå. 
 
Arbejdet med de fire delpolitikker analyse-
res og følges op i fire tematiske kvalitets-
rapporter med handleplaner, som udarbej-
des årligt. Behandlingen af kvalitetsrappor-
ter og handleplaner finder sted på et årligt 
ledelsesseminar og følges op på kvartals-
vise statusmøder i ledelsen. Kvalitetsrap-
porterne indeholder et detaljeret og solidt 
informationsgrundlag, som gør ledelsen i 
stand til samlet at vurdere kvalitetsproble-
mer og udviklingsmuligheder på den en-
kelte uddannelsesretning. Akkrediterings-
panelet vurderer således, at ledelsessemi-
naret sikrer en ledelsesmæssig forankring 
af kvalitetssikringsarbejdet, og at problemer 
og udviklingsmuligheder på den enkelte ud-
dannelsesretning kan drøftes på tværs af 
delpolitikker og målepunkter.  
 

 
Akkrediteringspanelet vurderer, at de tre 
uddannelsesledere, som er en del af ledel-
sen, har en central rolle i kvalitetssikrings-
arbejdet på DKDM. Uddannelseslederne 
har ansvaret for et antal uddannelsesret-
ninger og har samtidig det administrative 
ansvar for et antal faggrupper, hvor under-
viserne og de studerende er organisatorisk 
forankrede. Der er beskrevet en klar an-
svars- og arbejdsfordeling mellem på en 
ene side faggruppelederne og fagkoordina-
torerne, der har det faglige ansvar for un-
dervisningen på de enkelte fag, og på den 
anden side uddannelseslederne, der har 
det administrative ansvar for de enkelte ud-
dannelsesretninger. Samarbejdet mellem 
dem finder sted gennem løbende dialog og 
understøttes desuden af, at uddannelsesle-
derne deltager i faggruppemøder med un-
derviserne og faggruppeforsamlinger med 
de studerende og underviserne. Panelet 
vurderer således, at uddannelseslederne 
sikrer, at der følges op på kvalitetsudfor-
dringer i de enkelte faggrupper og på de 
enkelte uddannelsesretninger.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
studienævnet behandler en stor del af de 
evalueringer og undersøgelser, som indgår 
i DKDM’s løbende kvalitetssikring af de en-
kelte uddannelsesretninger. Studienævnet 
vedtager bl.a. ændringer af studieordnin-
gerne for de enkelte uddannelser på bag-
grund af informationer fra kvalitetssikrings-
systemet og på baggrund af indstillinger fra 
uddannelseslederne og faggruppelederne. 
Panelet vurderer således, at der sker en lø-
bende kvalitetssikring og udvikling af stu-
dieordningerne for de enkelte uddannelses-
retninger.  

DKDM’s strategi  
DKDM’s mission og vision er beskrevet i 
konservatoriets strategi for rammeaftalen 
med Kulturministeriet for 2019-22. Strate-
gien er bl.a. blevet til på baggrund af 

Kriterium I og II: 
Kvalitetspolitik og -strategi samt ledelse og organise-
ring 
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DKDM’s omverdensanalyse og nogle fæl-
les målsætninger for de kunstneriske ud-
dannelsesinstitutioner. Den indeholder 
DKDM’s strategiske overvejelser over kon-
servatoriets tre opgaver: uddannelse, vi-
denproduktion og kulturinstitution/formid-
ling. Rammeaftalens resultatmål er beskre-
vet inden for hver af de tre opgaver, og der 
er tilknyttet operationelle mål, indikatorer 
og nøgletal til hvert af resultatmålene (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 89-101). 
 

Mission 
 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal 
gennem uddannelse, udviklingsvirksomhed og 
kunstnerisk praksis på højeste niveau medvirke til 
udviklingen af musikkulturen og styrke dens cen-
trale placering i samfundet. 
 
Vision  

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium repræ-
senterer det højeste internationale niveau og sam-
arbejder med en række af de bedste konservatorier 
i verden. Konservatoriet bidrager afgørende til for-
midling, aktualisering og løbende fornyelse af den 
klassiske musik i Danmark. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 90. 

I forlængelse af sin vision lægger DKDM 
vægt på at repræsentere det højeste inter-
nationale niveau, og at dette afspejles i 
konservatoriets virke som en markant aktør 
i det danske musik- og kulturliv. Samtidig 
lægger DKDM vægt på, at konservatoriets 
tre opgaver (uddannelse, videnproduktion 
og kulturinstitution/formidling) gensidigt un-
derstøtter hinanden og skaber et sammen-
hængende læringsmiljø for konservatoriets 
studerende og ansatte (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 90). 
 
Under akkrediteringspanelets besøg frem-
gik det, at ledelsen er optaget af at skabe 
sammenhæng mellem konservatoriets vi-
sion, kultur og image. Det handler for ledel-
sen om at skabe medejerskab og udbrede 
kendskabet til konservatoriets vision blandt 
konservatoriets ansatte og i konservatoriets 
omverden. Arbejdet foregår bl.a. på perso-

naleseminarer med underviserne og gen-
nem involvering af faggruppelederne og 
fagkoordinatorerne. 

DKDM’s uddannelser og viden-
grundlag 
Konservatoriet udbyder en bachelor-, en 
kandidat- og en solistuddannelse inden for 
udøvende og skabende musik. DKDM’s ud-
dannelser består af en række uddannelses-
retninger, som går på tværs af uddannel-
sesniveauer (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 28). Fx udbyder DKDM uddannel-
sesretningen orkesterinstrument på både 
bachelor- og kandidatniveau. Hver uddan-
nelsesretning har sin egen studieordning 
på hhv. bachelor- og kandidatniveau. Sam-
let set udbyder DKDM 10 uddannelsesret-
ninger på bachelorniveau og 13 uddannel-
sesretninger på kandidatniveau. Dertil kom-
mer en masteruddannelse i elitesangspæ-
dagogik, hvor der aktuel ikke er aktive stu-
derende, og en række uddannelsesretnin-
ger inden for solistuddannelsen. Solistud-
dannelsen er ikke omfattet af akkrediterin-
gen (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
27).  
 
DKDM’s uddannelsesretninger består dels 
af hovedfag og dels af nogle almene og 
pædagogiske fag, som der undervises i på 
tværs af de enkelte uddannelsesretninger. 
Uddannelsesretningerne er defineret af de-
res hovedfag/instrument. Således er fx vio-
lin et instrument på uddannelsesretningen 
orkesterinstrument. Undervisningen i ho-
vedfaget er i overvejende grad tilrettelagt 
som individuel undervisning og sammenspil 
i grupper (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 28). De almene fag består af musik-
historie, hørelære, satslære, analyse/for-
midling og entreprenørskab, mens de pæ-
dagogiske fag består af performancepsyko-
logi og musikpædagogik samt hovedfags-
relateret pædagogik. Disse fag afvikles på 
større eller mindre hold på tværs af uddan-
nelsesretningerne, bortset fra hovedfagsre-
lateret pædagogik, som der undervises i på 
hold inden for den enkelte uddannelsesret-
ning. Kandidatuddannelserne afsluttes med 
et kandidatprojekt, som består af en større 
praktisk prøve i den studerendes hovedfag 
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og en refleksionsopgave, som den stude-
rende skal skrive med vejledning fra en un-
derviser (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 10-11; supplerende dokumentation, 
s. 11; høringssvar, s. 1).  
 
De studerende skal i første omgang bestå 
en optagelsesprøve for at blive optaget på 
DKDM og ansøger herefter om en undervi-
ser inden for det hovedfag/instrument, de 
ønsker at studere. DKDM har et to-lærer-
princip, som betyder, at der altid er mini-
mum to undervisere på hvert hovedfag/in-
strument. Dette sikrer DKDM bl.a. ved at 
anvende et stort antal timelærere.  
 
Uddannelsesretningernes videngrundlag er 
overvejende baseret på viden fra kunstne-
risk praksis, idet DKDM hovedsageligt ud-
danner udøvende og skabende musikere 
inden for klassisk musik. Uddannelsesret-
ningernes hovedfag er således overve-
jende baseret på kunstnerisk praksis. Flere 
af DKDM’s undervisere gennemfører desu-
den projekter inden for kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed (KUV) eller pædagogisk 
udviklingsvirksomhed (PUV). Desuden er 
enkelte af DKDM’s undervisere ansat til at 
forske. Det er primært de almene og pæda-
gogiske fag, som er baseret på viden fra 
KUV, PUV eller viden fra forskning (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 31-32; 
supplerende dokumentation, s. 13-14).  
 
DKDM anvender betegnelsen FOKU (forsk-
ning, kunstnerisk praksis og udviklingsvirk-
somhed) for videngrundlaget. DKDM har 
vedtaget en FOKU-strategi for 2019-22, 
som udspringer af rammeaftalen med Kul-
turministeriet, og som beskriver de strategi-
ske målsætninger for arbejdet med udvik-
ling af videngrundlaget i perioden (selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 370).  

Ledelse og organisering  
I de følgende afsnit beskrives de centrale 
aktører og fora i DKDM’s kvalitetssikrings-
system, som består af ledelsen, faggrup-
perne, studienævnet og konservatorierå-
det. Desuden beskrives Fagligt Forum og 
Musikpædagogisk Forum samt FOKU-ud-
valget, der har en central rolle i udviklingen 

og kvalitetssikringen af videngrundlaget på 
DKDM. Endelig præsenteres en række an-
dre tværgående udvalg samt aftagerpane-
let. Akkrediteringspanelet har under besø-
gene interesseret sig for, hvordan informa-
tioner om kvalitetsudfordringer flyder i orga-
nisationen. I den forbindelse har panelet 
haft fokus på, hvordan kvalitetsudfordringer 
formidles fra de studerende og undervi-
serne til ledelsen, og hvordan besluttede 
handlinger formidles til faggrupperne, stu-
dienævnet og andre fora.  
 
Ledelsen 
DKDM ledes af rektor, der er ansat af kul-
turministeren på åremål. DKDM’s nuvæ-
rende rektor blev ansat 1. august 2019 og 
har det overordnede ansvar for konservato-
riets virksomhed og kvalitetssikringen af 
konservatoriets uddannelser. Ledelsen be-
står desuden af prorektor, administrations-
chefen, lederen af internationalisering og 
vejledning og tre uddannelsesledere. En af 
uddannelseslederne er desuden studie- og 
kvalitetssikringschef, og en anden er leder 
af FOKU (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 21-22).  
 
De tre uddannelsesledere er hver især ad-
ministrativt ansvarlige for et antal faggrup-
per og uddannelsesretninger og fungerer 
som kontaktled mellem faggrupperne, stu-
dieadministrationen og ledelsen (selvevalu-
eringsrapporten inkl. bilag, s. 22 og 42). 
Som det fremgår af organisationsdiagram-
met på næste side, har de hver især det 
administrative ansvar for et antal faggrup-
per. De er tilsvarende ansvarlige for de ud-
dannelsesretninger, hvor hovedfagene til-
rettelægges af de faggrupper, som de har 
det administrative ansvar for. Det betyder, 
at en uddannelsesleder er ansvarlig for ud-
dannelsesretningerne i orkesterinstrument, 
direktion/musikledelse og sang samt ma-
steruddannelsen i elitesangspædagogik. 
Uddannelseslederen/lederen af FOKU er 
ansvarlig for uddannelsesretningerne i kla-
ver, guitar og accordeon. Endelig er studie- 
og kvalitetssikringschefen, der også er ud-
dannelsesleder, ansvarlig for uddannelses-
retningerne kirkemusik, AM, hørelære, 
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komposition og tonemester (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 347).  
 
Studie- og kvalitetssikringschefen har des-
uden ansvaret for studieadministrationen 
og for at sikre fremdrift og tværgående ko-
ordination med hensyn til kvalitetssikrings-
arbejdet. Studie- og kvalitetssikringschefen 
er bl.a. ansvarlig for at udarbejde fire årlige  
kvalitetsrapporter med handleplaner samt 
for at sikre opfølgning på besluttede hand-
linger i samarbejde med den øvrige le-
delse. Kvalitetssikringsarbejdet understøt-

tes desuden af konservatoriets kvalitetssik-
rings- og FOKU-koordinator (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 22, 124, 135, 
145, 154 og 160).  
 
Ledelsen mødes ugentligt og koordinerer 
ledelsesmæssige og strategiske spørgs-
mål, herunder kvalitetssikringsarbejdet. 
Hertil kommer fire kvartalsvise statusmø-
der, hvor ledelsen følger op på handlepla-
nerne for de fire kvalitetsrapporter, og et år-
ligt ledelsesseminar i august, hvor ledelsen 
drøfter kvalitetsrapporterne (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 22 og 25). 

Supplerende dokumentation, s. 49.  
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Kvalitetsrapporterne, ledelsesseminaret og 
de kvartalsvise statusmøder uddybes på s. 
22-24. 
 
Faggrupperne 
Konservatoriets fastansatte undervisere, 
timelærere og studerende er organisatorisk 
inddelt i otte faggrupper (se organisations-
diagrammet), som også udgør valggrupper 
til de kollegiale organer på DKDM. Den fag-
lige inddeling i uddannelsesretninger og 
den organisatoriske inddeling i faggrupper 
er ikke sammenfaldende, men er ifølge 
DKDM betinget af historiske, instrument-
specifikke og organisatoriske overvejelser 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 28). 
Det betyder fx, at en uddannelsesretning 
som orkesterinstrument består af undervi-
sere og studerende fra tre forskellige fag-
grupper (faggruppe 1-3). I andre tilfælde 
samler en faggruppe studerende og under-
visere fra flere uddannelsesretninger. Det 
gælder fx faggruppe 5, der samler undervi-
sere og studerende fra uddannelsesretnin-
gerne klaver, guitar og accordeon.  
 
De almene og tværgående pædagogiske 
fag er ikke integreret i en faggruppe, da de 
i vidt omfang er udviklet på tværs af fag-
grupperne. Placeringen af disse fag følger 
derfor som oftest de til fagene tilknyttede 
undervisere. De almene og pædagogiske 
fag er aktuelt fordelt på undervisere i fag-
gruppe 4 (metodefag og refleksionsop-
gave), faggruppe 7 (hørelære, performan-
cepsykologi og musikpædagogik samt en-
treprenørskab) og faggruppe 8 (musikhisto-
rie, satslære og analyse/formidling) (audit 
trail 2, s. 10-11; høringssvar, s. 1).  
 
Faggrupperne ledes fagligt og kunstnerisk 
af en faggruppeleder, mens de som nævnt 
ledes administrativt af den tilknyttede ud-
dannelsesleder. Nogle af faggrupperne be-
står af flere faglige undergrupper, der ledes 
af en fagkoordinator. Faggruppelederne og 
fagkoordinatorerne har ansvaret for den lø-
bende faglige og pædagogiske udvikling in-
den for faggruppens fag og står for den 
konkrete tilrettelæggelse af undervisnings-
aktiviteter og projekter i fagene. Såvel fag-

gruppeledere som fagkoordinatorer er ud-
peget af rektor blandt de fastansatte under-
visere (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 29 og 344).  
 
Det fremgik af akkrediteringspanelets be-
søg, at faggruppelederne og fagkoordinato-
rerne holder MUS med rektor, mens de øv-
rige fastansatte undervisere holder MUS 
med prorektor. Alle undervisere skal forud 
for MUS udfylde en oversigt, som bl.a. in-
deholder undervisernes aktiviteter inden for 
KUV og forskning inden for det seneste år. 
Der afholdes desuden gruppeudviklings-
samtaler (GRUS), der også omfatter time-
lærerne i de enkelte faggrupper.  
 
Hver faggruppe holder faggruppemøder for 
de fastansatte undervisere og timelærerne 
ca. en gang pr. semester. Desuden holdes 
faggruppeforsamlinger hvert semester, 
hvor underviserne og de studerende mø-
des for at evaluere undervisningen. Der an-
vendes en fast standarddagsorden til 
begge møder, som indeholder et punkt om 
kvalitetssikring. Uddannelseslederne er an-
svarlige for at viderebringe relevante for-
hold fra møderne til ledelsen (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 142).  
 
Studienævnet og konservatorierådet 
DKDM har et studienævn, som består af 
fem undervisere og fem studerende. Stu-
dienævnet er ansvarligt for undervisnin-
gens tilrettelæggelse, gennemførelse og 
faglige niveau på de enkelte uddannelser 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
126). Det er også studienævnets ansvar at 
vedtage ændringer af studieordninger på 
baggrund af indstillinger fra uddannelsesle-
derne, der udarbejder indstillingerne i sam-
arbejde med faggruppelederne og på bag-
grund af dialog med underviserne i fag-
grupperne. Studienævnet sikrer i den for-
bindelse, at der er overensstemmelse mel-
lem læringsmålene i studieordningerne og 
kvalifikationsrammen for videregående 
kunstneriske uddannelser (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 146). 
 
Akkrediteringspanelet har set, at pladserne 
i studienævnet er besat af fem undervisere 
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og fem studerende, der samlet repræsente-
rer de otte faggrupper på DKDM. Forman-
den er faggruppeleder, og næstformanden 
er studerende (audit trail 1, s. 477). Panelet 
har også set referater fra studienævnet fra 
perioden 2019-21, som viser, at studienæv-
net bl.a. har drøftet den årlige uddannel-
sesevaluering, ændringer af studieordnin-
ger, undervisningsmiljøvurderingen og de 
årlige kvalitetsrapporter med handleplaner. 
Uddannelseslederne deltager altid i mø-
derne, hvor de fremlægger resultater af 
kvalitetssikringsarbejdet og ændringsfor-
slag til studieordningerne (audit trail 1, s. 
131-170).  
 
Konservatorierådet er ansvarligt for at god-
kende ændringerne af studieordningerne. 
Konservatorierådet har desuden hørings-
pligt i alle sager af væsentlig betydning for 
konservatoriet. Rektor er formand for kon-
servatorierådet, som desuden består af 
prorektor, tre undervisere, tre studerende 
og en repræsentant fra det teknisk-admini-
strative personale (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 25 og 126; audit trail 1, s. 
479).  
 
Under besøgene mødtes akkrediteringspa-
nelet med studerende og undervisere, som 
enten er medlemmer af eller har været 
medlemmer af studienævnet og/eller kon-
servatorierådet. De fortalte bl.a., at de har 
været inddraget i behandlingen af den år-
lige uddannelsesevaluering og i udviklingen 
af en ny spørgeramme til uddannelseseva-
lueringen.  
 
Fagligt Forum og Musikpædagogisk Fo-
rum 
Fagligt Forum er et forum for videndeling, 
faglig koordinering og udvikling på tværs af 
faggrupperne, som mødes ca. månedligt. 
Fagligt Forum består af faggruppelederne 
og fagkoordinatorerne fra alle otte faggrup-
per samt uddannelseslederne og eventuelt 
administrationschefen efter behov (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 25 og 
135).  
 

Musikpædagogisk Forum samler alle kon-
servatoriets undervisere inden for musik-
pædagogik på tværs af faggrupper.  
 
Under andet besøg fortalte rektor, at ledel-
sen deltager i møderne i Fagligt Forum. 
Her har man bl.a. drøftet faggruppeleder-
nes rolle og ansvar, og rektor har bl.a. sat 
den kreative og udviklende samtale og kon-
servatoriets vision og værdier på dagsorde-
nen. På møderne har der også været talt 
om, hvordan konservatoriet både kan imø-
dekomme og skabe musiklivets behov i 
fremtiden.  
 
FOKU-udvalget 
FOKU-udvalget er et rådgivende udvalg, 
som støtter rektor og uddannelseslede-
ren/lederen af FOKU i kvalitetssikringen og 
udviklingen af videngrundlaget. Prorektor 
er formand for udvalget, som består af fire-
fem fastansatte undervisere inden for stil-
lingskategorier med FOKU-forpligtelse, og 
som er udpeget af rektor. Udvalgets opga-
ver er bl.a. at foretage fagfællebedøm-
melse af interne projektansøgninger og af-
give indstilling til rektor om tildeling af mid-
ler til disse samt identificere projekter, der 
er kvalificerede til ekstern finansiering 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 35). 
FOKU-udvalget er også ansvarligt for den 
fireårige FOKU-strategi, der følges op i en 
årlig arbejdsplan for FOKU-udvalget (audit 
trail 2, s. 102).  
 
Andre tværgående udvalg 
DKDM har desuden nedsat en række an-
dre tværgående udvalg. Det drejer sig om 
samarbejdsudvalget og internationalt ud-
valg, hvor konservatoriets internationale 
samarbejder drøftes. På orkesterområdet 
er der nedsat et orkesterudvalg, hvor ledel-
sen, underviserne og de studerende er re-
præsenteret. Desuden holder repræsentan-
ter for studenterrådet, som er den studen-
terpolitiske organisering af studerende på 
DKDM, jævnligt møder med rektor (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 25-26). 
 
Aftagerpanelet 
Aftagerpanelet på DKDM består af en for-
mand, som er udpeget af Kulturministeriet, 
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og fem medlemmer, der er udpeget af rek-
tor og formanden i fællesskab efter drøf-
telse med Kulturministeriet. Tilsammen skal 
medlemmerne af aftagerpanelet have ind-
sigt i DKDM’s uddannelses- og ansættel-
sesområder og rådgive rektor om uddan-
nelsernes kvalitet og relevans for samfun-
det. Aftagerpanelet holder tre-fire møder 
årligt og afrapporterer deres arbejde i et år-
ligt afrapporteringsskema med aftagerpa-
nelets aktiviteter (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 22, 26-27, 153 og 355).  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at 
DKDM’s nye rektor, som er ansat i efteråret 
2019, har sat sit præg på organisationen 
ved at foretage en række organisatoriske 
ændringer for at understøtte konservatori-
ets vision og mission. Som en konsekvens 
af dette er de tre uddannelsesledere blevet 
en del af den daglige ledelse på DKDM. 
Derudover er International Afdeling repræ-
senteret ved lederen for internationalisering 
og vejledning for at understøtte ledelsen 
tværgående med hensyn til den internatio-
nale strategi.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at de tre 
uddannelsesledere spiller en central rolle i 
kvalitetssikringsarbejdet på DKDM. De er 
ansvarlige for et antal uddannelsesretnin-
ger og samtidig administrativt ansvarlige for 
et antal faggrupper. DKDM’s uddannelses-
retninger er sammensat af et hovedfag/in-
strument, der overvejende er tilrettelagt 
som individuel undervisning, og nogle al-
mene og pædagogiske fag, der er tilrette-
lagt som holdundervisning på tværs af ud-
dannelsesretninger. Panelet finder, at der 
er beskrevet en klar ansvars- og arbejds-
fordeling mellem på en ene side faggruppe-
lederne og fagkoordinatorerne, der har det 
faglige ansvar for undervisningen i de en-
kelte fag, og på den anden side uddannel-
seslederne, der har det administrative an-
svar for de samlede uddannelsesretninger. 
Samarbejdet mellem dem finder sted gen-
nem løbende dialog og understøttes desu-
den ved, at uddannelseslederne deltager i 
faggruppemøder med underviserne og fag-
gruppeforsamlingerne med de studerede 

og underviserne. På den måde får uddan-
nelseslederne viden om kvalitetsudfordrin-
ger i de enkelte faggrupper og de enkelte 
fag. Indstillinger til studieordningsændrin-
ger sker også i tæt samarbejde mellem ud-
dannelseslederne, faggruppelederne og 
faggruppernes undervisere.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
der er beskrevet en klar ansvarsfordeling 
med hensyn til indsamling, analyse og op-
følgning på de fire årlige kvalitetsrapporter. 
Studie- og kvalitetssikringschefen er sam-
men med de to øvrige uddannelsesledere 
og kvalitetssikrings- og FOKU-koordinato-
ren ansvarlig for at indsamle og analysere 
de informationer, der indsamles til de årlige 
kvalitetsrapporter, samt komme med for-
slag til anbefalinger. Behandlingen af kvali-
tetsrapporter og handleplaner finder sted 
på det årlige ledelsesseminar og de kvar-
talsvise statusmøder samt på ugentlige le-
delsesmøder. Panelet fik under sine besøg 
indtryk af, at det er uddannelsesledernes 
ansvar at viderebringe informationer til de 
fagansvarlige og fagkoordinatorerne samt 
sikre opfølgning på besluttede handlepla-
ner i samarbejde med dem. Det er samtidig 
panelets vurdering, at der sker en systema-
tisk involvering af dem i analyser af og op-
følgning på handleplanerne.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer også, at 
faggruppemøderne og faggruppeforsamlin-
gerne udgør et positivt element i kvalitets-
sikringsarbejdet, som gør det muligt for un-
derviserne og de studerende at tale om 
eventuelle udfordringer i deres faggrupper. 
Under besøgene på DKDM interesserede 
panelet sig også for studenterrepræsentati-
onen i studienævnet og konservatorierådet. 
Panelet har set oversigter over medlem-
merne af studienævnet og konservatorierå-
det for de seneste tre år og konstaterer, at 
alle pladser til studerende og undervisere 
aktuelt er besat. Panelet bemærker i den 
forbindelse positivt, at alle otte faggrupper 
er repræsenteret i studienævnet af enten 
en underviser eller en studerende. Panelet 
har set eksempler på referater fra studie-
nævnsmøder, som viser, at studienævnet 
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bl.a. drøfter resultaterne fra og opfølgnin-
gen på den årlige uddannelsesevaluering, 
og at de har været tæt involveret i udviklin-
gen af den nye spørgeramme for uddannel-
sesevalueringen. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at FOKU-
udvalget spiller en central rolle med hensyn 
til kvalitetssikring og udvikling af viden-
grundlaget i de enkelte faggrupper. Panelet 
bemærker desuden positivt, at Fagligt Fo-
rum og Musikpædagogisk Forum fungerer 
som fora for videndeling blandt faggruppe-
lederne, fagkoordinatorerne og undervi-
serne inden for det pædagogiske område. I 
den forbindelse ser panelet det også som 
positivt, at rektor engagerer Fagligt Forum i 
drøftelser om DKDM’s vision og kultur.  
 
Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at 
DKDM har beskrevet en klar ansvars- og 
arbejdsdeling med hensyn til kvalitetssik-
ringsarbejdet, som sikrer et vertikalt og ho-
risontalt informationsflow på konservatoriet, 
og at der sker en løbende involvering af un-
derviserne, de studerende og aftagerne i 
kvalitetssikringen og udviklingen af uddan-
nelsesretningerne.  

Kvalitetssikringspolitik 
I de følgende afsnit præsenteres DKDM’s 
fire delpolitikker for kvalitetssikring med 
målepunkter og kriterier for opfølgning. 
Herefter gives en karakteristik af de fire år-
lige kvalitetsrapporter med handleplaner, 
der følger op på arbejdet med de fire delpo-
litikker. Endelig uddybes det årlige ledel-
sesseminar og de kvartalsvise statusmøder 
i ledelsen, som skal sikre, at der følges op 
på handleplanerne. Akkrediteringspanelet 
har været interesseret i, hvordan ledelsen 
indsamler, analyserer og følger op på kvali-
tetsudfordringer i de enkelte faggrupper og 
på de enkelte uddannelsesretninger gen-
nem kvalitetsrapporterne med handlepla-
nerne og de kvartalsvise statusmøder.  

Delpolitikker og målepunkter 
DKDM’s kvalitetssikringspolitik er version 2 
fra oktober 2020 og bygger videre på ver-
sion 1 fra 2017. Kvalitetssikringspolitikken 

fastsætter de overordnede rammer for kon-
servatoriets arbejde med kvalitetssikring og 
skal bl.a. medvirke til, at konservatoriet til-
byder de bedst mulige rammer for de stu-
derendes læring og udvikling (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 116-121).  
Kvalitetssikringspolitikken består af fire del-
politikker med kvalitetsmål og tilhørende 
målepunkter. De fire delpolitikker indehol-
der tilsammen 23 målepunkter, som er vist 
i skemaet på næste side. For hvert måle-
punkt er der beskrevet et eller flere kriterier 
for opfølgning, som indeholder tærskelvær-
dier og/eller beskrivelser af, hvornår der 
skal følges op på utilfredsstillende forhold. 
Hver delpolitik beskriver desuden procedu-
rer for handling og opfølgning, herunder 
hvordan delpolitikken afrapporteres, og 
hvem fra ledelsen der er ansvarlig for dette. 
Delpolitikkerne afsluttes med en beskri-
velse af andre væsentlige procedurer, som 
understøtter kvalitetsmålene, og beskriver 
de interne og eksterne rammer, der har be-
tydning for delpolitikkerne (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 127-128). 
 
Målepunkterne i kvalitetssikringssystemet 
opgøres på forskellige niveauer: faggrup-
per, hovedfag/instrumenter, uddannelses-
retninger og DKDM samlet. Dette er vist i 
skemaet på næste side. Delpolitikkernes 
målepunkter er baseret på data fra en lang 
række evalueringer, undersøgelser, kvalita-
tiv feedback fra interne og eksterne interes-
senter samt nøgletal. Som det fremgår af 
skemaet, opgøres data for delpolitikken om 
videngrundlag og kompetencer overve-
jende på faggruppeniveau, mens mange af 
de øvrige målepunkter opgøres på uddan-
nelsesretningsniveau eller på hovedfag/in-
strument-niveau. Enkelte målepunkter op-
gøres for bachelor- eller kandidatuddannel-
ser samlet (statistik over frafald og studie-
tidsoverskridelse) eller for alle uddannel-
sesretninger samlet (relationen mellem de 
studerendes refleksionsopgave og undervi-
sernes FOKU-projekter samt undervis-
ningsmiljøvurdering).  
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Skemaet er udarbejdet af AI på baggrund af selvevalueringsrapporten inkl. bilag s. 129-162. 
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Kriterier for opfølgning  
Kriterierne for opfølgning på de enkelte må-
lepunkter indeholder som nævnt tærskel-
værdier og/eller beskrivelser af, hvornår 
der skal følges op på utilfredsstillende for-
hold. For målepunkterne, som er baseret 
på data fra evalueringer og undersøgelser, 
anvendes overvejende kvantitative kriterier 
for opfølgning. Det gælder fx data fra den 
årlige uddannelsesevaluering (målepunkt 
2.1.1), undervisningsmiljøvurderingen (må-
lepunkt 2.2.1) og aftager- og dimittendun-
dersøgelserne (hhv. målepunkt 3.2.1 og 
3.2.2).  
 
Kvalitativ feedback fra interne og eksterne 
interessenter indgår også i målepunkterne 
og skal følges op, hvis det skønnes at være 
nødvendigt. Fx skal der følges op, hvis 
synspunkter fra faggruppemøder eller fag-
gruppeforsamlinger (målepunkt 2.1.2) giver 
anledning til handling i forhold til faggrup-
pen eller konservatoriet som helhed (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 142). 
Tilsvarende skal der følges op på fokus-
gruppemøder med aftagere (målepunkt 
3.2.3) og møder i aftagerpanelet (måle-
punkt 3.2.4), hvis det skønnes at være rele-
vant (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 152-153 og 255-258).  
 
I nogle tilfælde anvendes en kombination af 
kvantitative og skønsbaserede kriterier for 
opfølgning. Fx skal der følges op ved min-
dre end 40 % fastlærerdækning i en fag-
gruppe, eller hvis der samlet set skønnes 
at være et utilstrækkeligt videngrundlag på 
en given uddannelsesretning, jf. uddannel-
sernes kompetenceprofil, eller i en given 
faggruppe (målepunkt 1.1.1) (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 131).  
 
DKDM opgør desuden en række nøgletal, 
hvortil der er knyttet kvantitative kriterier for 
opfølgning. Nøgletal for frafald og gennem-
snitlig studietidsoverskridelse opgøres 
samlet for hhv. bachelor- og kandidatud-
dannelserne (målepunkt 2.2.2). DKDM op-
gør også antallet af udmeldte studerende 
på den enkelte uddannelsesretning og fø-
rer statistik over udmeldelsesårsager på de 
enkelte uddannelsesretninger. Der skal fx 
følges op, hvis frafaldet fra konservatoriets 

bacheloruddannelser overstiger 15 % ved 
afslutningen af normeret studietid, eller hvis 
et skøn over de studerendes selvoplyste 
årsager til udmeldelse giver anledning til 
det (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
143-144 og 235-238). 
 
Beskæftigelsesdata fra Danmarks Statistik 
opgøres dels som bruttoledigheden for 
konservatoriet som helhed, dels som brut-
toledigheden for den enkelte uddannelses-
retning på baggrund af en særkørsel for de 
seneste ti års dimittender (hhv. målepunkt 
3.1.1 og 3.1.2). Der skal følges op med 
handling, hvis en uddannelsesretnings 
bruttoledighed overstiger 10 % i to på hin-
anden følgende år (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 150).  
 
DKDM udarbejder desuden en detaljeret 
karakteropgørelse for alle konservatoriets 
ansøgere, herunder antal ansøgere fordelt 
på niveau og studieretning samt fra ikke 
EU/EØS-lande (målepunkt 4.1.2). Nøgletal 
vedr. ansøgere og optag opgøres på ho-
vedfag/instrumentniveau, og der skal føl-
ges op, hvis ledelsen vurderer, at antallet 
af optagne på et hovedfag/instrument er 
kritisk. Vurderingen er baseret på konser-
vatoriets interne notat om principper for op-
tag (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
158). Det interne notat indeholder fastsatte 
vejledende måltal for de enkelte uddannel-
sesretninger/hovedfag og forslag til en prio-
ritering mellem disse (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 665-668). 
 
De enkelte målepunkter og kriterier for op-
følgning vil blive beskrevet yderligere under 
kriterium III, IV og V.  

Kvalitetsrapporter og handleplaner 
DKDM’s procedurer for handling og opfølg-
ning beskriver, at de fire delpolitikker afrap-
porteres i fire årlige kvalitetsrapporter med 
tilknyttede handleplaner (se faktaboksen på 
næste side). Akkrediteringspanelet har haft 
fokus på, om der sker en systematisk ana-
lyse af og opfølgning på kvalitetsudfordrin-
ger gennem kvalitetsrapporter, ledelsesse-
minarer og kvartalsvise statusmøder i le-
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delsen. Panelet har desuden været interes-
seret i, hvordan ledelsesseminaret anven-
des til at drøfte udfordringer på en uddan-
nelsesretning eller i en faggruppe på tværs 
af de fire delpolitikker og målepunkter.  
 

Kvalitetsrapporter 

 Kvalitetsrapport videngrundlag og kompe-
tencer 

 Kvalitetsrapport uddannelse og undervis-
ning  

 Kvalitetsrapport relevans og beskæftigelse 
 Kvalitetsrapport optag 

 

Kilde: audit trail 1, s. 189-293. 

Akkrediteringspanelet har læst de fire kvali-
tetsrapporter fra 2020 og 2021. I kvalitets-
rapporterne beskrives først opfølgningen 
på handleplanen fra sidste års kvalitetsrap-
port, og ledelsen vurderer opfølgningen på 
hvert punkt i handleplanen. I de tilfælde, 
hvor ledelsen vurderer, at der er aktiviteter, 
som ikke er fulgt op på tilfredsstillende vis, 
overføres de til næste års handleplan (audit 
trail 1, s. 222). Dernæst beskrives resulta-
terne fra årets kvalitetssikringsarbejde for 
hver af delpolitikkens målepunkter, og le-
delsen vurderer hvert målepunkt. Under 
hvert målepunkt er der også beskrevet en 
analyse og anbefalinger til handleplan. Ef-
ter gennemgangen af de enkelte måle-
punkter følger en kort sammenfattende hel-
hedsvurdering af delpolitikken og en samlet 
oversigt over vurderingen af de enkelte må-
lepunker. Kvalitetsrapporterne afsluttes 
med en samlet handleplan, der opsamler 
og konkretiserer ledelsens besluttede akti-
viteter på baggrund af kvalitetsrapporterne. 
Handleplanerne præciserer ansvarsforde-
lingen for de besluttede aktiviteter og angi-
ver en tidsplan for arbejdet med dem. Des-
uden vedlægges bilag med baggrundsdata 
til kvalitetsrapporterne (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 196-287; audit trail 1, 
s. 189-293).  

Ledelsesseminar og kvartalsvise ledel-
sesmøder 
Kvalitetsrapporterne og handleplanerne ud-
arbejdes forud for et årligt ledelsesseminar 
i august, hvor de drøftes. Ledelsessemina-
ret giver ledelsen mulighed for samlet at 
tage stilling til alle oplysningerne i kvalitets-
rapporterne, da disse oplysninger ofte 
fremkommer på forskellige tidspunkter eller 
kan hænge sammen på tværs af delpolitik-
ker. På ledelsesseminaret gennemgås kva-
litetsrapporternes vurderinger og tilhørende 
handleplaner, som efterfølgende rettes til 
og godkendes, så de afspejler den sam-
lede ledelses vurderinger. Der tages ikke 
referat af møderne, men de endelige rap-
porter og handleplaner repræsenterer be-
slutningerne på ledelsesseminarerne og 
godkendes på et ledelsesmøde i septem-
ber (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
124; audit trail 1, s. 13 og 241).  
 
Akkrediteringspanelet har set program-
merne for de årlige ledelsesseminarer i 
2020 og 2021, som begge har været holdt 
over to dage. Den ene dag har været brugt 
på at drøfte kvalitetsrapporterne, mens den 
anden dag har bestået af andre strategiske 
og tematiske drøftelser. På det seneste le-
delsesseminar i august 2021 har der været 
afsat en til halvanden time til at drøfte hver 
af de fire kvalitetsrapporter. Under hver 
drøftelse har ledelsen vurderet, hvorvidt 
kvalitetsrapporternes analyser og handle-
planer har været relevante og fornuftige. 
Desuden er handleplanernes aktiviteter 
blevet drøftet. Drøftelserne er blevet afslut-
tet med en metadiskussion om den over-
ordnede politiks sammenhæng med rap-
porterne, herunder om ledelsen får den re-
levante information til at træffe beslutninger 
ud fra, og om der er målepunkter, der skal 
omformuleres eller justeres. Det fremgår 
også af programmet for det seneste ledel-
sesseminar, at der har været en refleksion 
over, hvordan kvalitetsrapporterne kan inte-
greres i det løbende driftsmæssige, strate-
giske og udviklingsmæssige arbejde (audit 
trail 1, s. 296).  
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Opfølgningen på handleplanerne sker som 
nævnt på kvartalsvise statusmøder i ledel-
sen. På statusmøderne gennemgås status 
for aktiviteterne i de fire handleplaner. Den 
ansvarlige for opfølgningen giver, sammen 
med eventuelle samarbejdspartnere, en 
mundtlig status, og der fastsættes en kate-
gorisering af hver aktivitet: ikke påbegyndt, 
i proces, forsinket, ændret handleplan eller 
afsluttet. Dette noteres i en oversigt over 
fremdrift på kvalitetsrapporternes handle-
planer, som er et Excel-ark, der gør det 
muligt at følge fremdriften af den enkelte 
aktivitet fra kvartalsmøde til kvartalsmøde 
(audit trail 1, s. 12-13 og 171-179).  
 
Akkrediteringspanelet har set oversigten 
over fremdriften med hensyn til kvalitets-
rapporternes handleplaner, som har været 
anvendt på de kvartalsvise statusmøder i 
ledelsen. De fire handleplaner fra 2020 in-
deholder tilsammen 61 aktiviteter. Oversig-
ten fra de kvartalsvise statusmøder viser, 
at der er blevet afholdt tre kvartalsvise sta-
tusmøder i 2020/21, og beskriver en status 
for de 61 aktiviteter for hvert af møderne. 
Heraf fremgår det, at 42 af aktiviteterne var 
blevet gennemført ved det tredje kvartals-
møde, at 11 aktiviteter fortsat var i proces, 
og at 8 aktiviteter enten var blevet ændret, 
forsinket eller ikke påbegyndt. I alle 8 til-
fælde er det beskrevet, hvordan eller hvor-
når der skal arbejdes videre med aktivite-
terne (audit trail 1, s. 173-175).  
 
Under besøgene fortalte uddannelsesle-
derne bl.a., at de har en tæt dialog med 
faggruppelederne om de udfordringer, der 
identificeres gennem kvalitetssikringsarbej-
det, og involverer dem i at analysere og 
følge op på udfordringerne. Uddannelsesle-
derne gav også eksempler på, at de ser på 
tværs af de udfordringer, der identificeres 
på de uddannelsesretninger, de er ansvar-
lige for. De fortalte fx, at de fremrykker 360-
graders-evalueringen af en uddannelse, 
hvis der er flere målepunkter på tværs af 
de fire delpolitikker, som ikke vurderes til-
fredsstillende, og de derfor vurderer, at der 
er behov for at se mere grundlæggende på 
uddannelsen. 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM’s 
fire delpolitikker fastsætter konkrete og am-
bitiøse mål for institutionens samlede kvali-
tetssikring og -udvikling. Delpolitikkerne be-
skriver samtidig de processer og procedu-
rer, der skal understøtte, at de fastsatte 
mål opnås, og at relevante problemstillin-
ger og udfordringer løbende opfanges og 
håndteres. Delpolitikkerne omfatter alle 
DKDM’s uddannelsesretninger på bache-
lor-, kandidat- og masterniveau. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at delpoli-
tikkernes målepunkter beskriver procedurer 
for indsamling, analyse og anvendelse af 
en række relevante data om videngrundla-
get i de enkelte faggrupper, uddannelser-
nes og undervisningens kvalitet samt optag 
og relevans.  
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at måle-
punkternes data opgøres på forskellige ni-
veauer. Data vedrørende uddannelsernes 
og undervisningens kvalitet, optag og rele-
vans indsamles og vurderes i overvejende 
grad på uddannelsesretningsniveau og/el-
ler hovedfags-/instrumentniveau, mens in-
formationer om uddannelsesretningernes 
videngrundlag hovedsagligt indsamles og 
vurderes på faggruppeniveau. Panelet vur-
derer, at de faggruppebaserede opgørelser 
af videngrundlaget giver et detaljeret over-
blik over videngrundlaget i de enkelte fag-
grupper, som gør det muligt for ledelsen at 
foretage en samlet vurdering af og opfølg-
ning på de enkelte uddannelsesretningers 
videngrundlag, jf. kapitlet om kriterium III.  
 
Hvad angår indsamlingen af nøgletal be-
mærker akkrediteringspanelet positivt, at 
DKDM som supplement til de samlede be-
skæftigelsestal også får foretaget en årlig 
særkørsel hos Danmarks Statistik, som vi-
ser bruttoledigheden for de enkelte uddan-
nelsesretninger. Nøgletal for frafald og gen-
nemsnitlig studietidsoverskridelse opgøres 
samlet for hhv. bachelor- og kandidatni-
veauet. Panelet konstaterer imidlertid, at 
der kun går få studerende på de fleste af 
DKDM’s uddannelsesretninger, og at 
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DKDM opgør antallet af udmeldte stude-
rende på de enkelte uddannelsesretninger 
og fører statistik over udmeldelsesårsager, 
som gør det muligt for ledelsen at identifi-
cere og følge op på uddannelsesretninger 
med mange udmeldte studerende. Panelet 
konstaterer desuden, at DKDM indsamler 
nøgletal om ansøgere og optag på hoved-
fag/instrumentniveau, og at der er klare be-
skrivelser af, hvornår der foreligger util-
fredsstillende forhold for ansøgning og op-
tag. 
  
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
systematisk indsamler detaljerede og so-
lide data, som anvendes i analysen af de 
enkelte målepunkter, jf. kriterium III, IV og 
V. Kvalitetsrapporterne dokumenterer, at 
der foretages en systematisk vurdering og 
analyse af hvert målepunkt, og at der er 
beskrevet opfølgende aktiviteter i de til-
fælde, hvor et målepunkt for en uddannel-
sesretning, et fag eller en faggruppe opfyl-
der kriterierne for opfølgning. Panelet vur-
derer også, at der sker en systematisk op-
følgning på fremdriften i forbindelse med 
handleplanerne gennem de kvartalsvise 
statusmøder i ledelsen. Kvalitetsrappor-
terne indeholder et detaljeret og solidt infor-
mationsgrundlag, som gør ledelsen i stand 
til samlet at vurdere kvalitetsproblemer og 
udviklingsmuligheder på den enkelte ud-
dannelsesretning.  
 
På det årlige ledelsesseminar drøftes de 
enkelte kvalitetsrapporter og handleplaner. 
Akkrediteringspanelet vurderer, at ledelses-
seminaret giver ledelsen mulighed for at 
drøfte problemstillinger på den enkelte ud-
dannelsesretning på tværs af delpolitikker 
og målepunkter. Panelet vurderer det også 
som positivt, at ledelsen drøftelser udviklin-
gen og tilpasningen af kvalitetssikringssy-
stemet på det årlige ledelsesseminar.  
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Samlet vurdering af kriterium III  
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
III er tilfredsstillende opfyldt.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
sikrer, at konservatoriets uddannelsesret-
ninger er tilknyttet relevante faglige miljøer 
forankret i de otte faggrupper. Ledelsens 
overblik over og vurdering af videngrundla-
get er baseret på faggruppeopdelte opgø-
relser over undervisernes fordeling på stil-
lingstyper og graden af fastlærerdækning 
samt individuelle CV’er med aktivitetsop-
følgning. Det er panelets vurdering, at le-
delsens overblik over videngrundlaget i de 
enkelte faggrupper samtidig udgør et til-
strækkeligt grundlag for at sikre viden-
grundlaget på de enkelte uddannelsesret-
ninger. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
har velfungerende procedurer til at sikre, at 
konservatoriets undervisere har faglige 
kvalifikationer, som er opdaterede og lø-
bende udvikles. Undervisernes løbende 
kompetenceudvikling sikres bl.a. inden for 
rammerne af årlige MUS og GRUS, som 
tager udgangspunkt i opdaterede oversig-
ter over lærernes faglige aktiviteter. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
sikrer, at underviserne regelmæssigt delta-
ger i eller har aktiv kontakt til relevante 
kunstneriske praksis-, udviklings- eller 
forskningsmiljøer. Panelet vurderer i den 
sammenhæng, at FOKU-udvalgets lø-
bende monitorering af faggruppernes akti-
viteter inden for forskning, udviklingsvirk-
somhed og kunstnerisk praksis i kombina-
tion med den årlige handleplan for FOKU-
området tilvejebringer et solidt beslutnings-
grundlag for FOKU-udvalget, som følger op 
på faggrupper med lav FOKU-aktivitet.  
 
 

 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
sikrer, at de studerende har aktiv kontakt til 
det for uddannelsesretningerne relevante  
videngrundlag gennem sikringen af viden-
grundlaget i de enkelte faggrupper, der va-
retager undervisningen på uddannelsesret-
ningernes hovedfag og tværgående fag. I 
de årlige FOKU-indberetningsskemaer an-
gives i særskilte rubrikker, hvordan den en-
kelte undervisers FOKU-aktiviteter har ind-
draget de studerende i projekternes udfø-
relse. Samtidig monitoreres det, hvor stor 
en andel af de studerendes refleksionsop-
gaver på uddannelsesretningernes kandi-
datdel, der har direkte forbindelse til aktu-
elle FOKU-projekter. 

Videngrundlaget på DKDM 
DKDM har som musikkonservatorium lov-
bestemt til opgave på kunstnerisk og, hvor 
det er relevant, videnskabeligt grundlag at 
udbyde uddannelser i musik og musikpæ-
dagogik og tilgrænsende fagområder indtil 
det højeste niveau (LBK nr. 732 af 
14.6.2016). Konservatoriet skal ifølge den 
gældende lovgivning udøve kunstnerisk og 
pædagogisk udviklingsvirksomhed og træf-
fer selv beslutning om, hvilken KUV, PUV 
eller forskning der skal bedrives på instituti-
onen. Videnbaseringen af konservatoriets 
uddannelser tager afsæt i gradstypebeskri-
velsen for de kunstneriske bachelor-, ma-
ster- og kandidatuddannelser (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 386-388). In-
den for denne overordnede ramme bidra-
ger institutionens kunstneriske praksis, ud-
viklingsvirksomhed samt ph.d.-/forsknings-
aktiviteter til udviklingen af DKDM’s viden-
grundlag og undervisernes kompetenceud-
vikling (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 31-32).  
 
Ud over de lovmæssige krav til konservato-
riets videngrundlag indgår der i rammeafta-
len mellem DKDM og Kulturministeriet for 

Kriterium III: 
Uddannelsernes videngrundlag 
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2019-22 et overordnet resultatmål om, at 
konservatoriet skal udvikle videngrundlaget 
og bedrive KUV og forskning (hvis relevant) 
af høj kvalitet (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 86). Målet er i det strategipa-
pir, som ledsager rammeaftalen, udmøntet 
i en række operationelle mål (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 99-100). 
Blandt de indsatsområder for den løbende 
rammeaftaleperiode, som fremhæves i 
strategien, er en større synliggørelse af 
konservatoriets FOKU-aktiviteter, internt 
såvel som eksternt, samt en øget opmærk-
somhed på FOKU-indsatsen på faggruppe-
niveau (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 382-383). I det følgende behandles 
videngrundlagets tre dele, kunstnerisk 
praksis, udviklingsvirksomhed og forskning 
som en forståelsesramme for konservatori-
ets arbejde med kvalitetssikring af viden-
grundlaget. 
 
Viden fra kunstnerisk praksis 
Den centrale søjle i videngrundlaget på 
DKDM er den enkelte undervisers kunstne-
riske praksis, som de studerende møder 
gennem deltagelse i de daglige undervis-
ningsaktiviteter på konservatoriets uddan-
nelsesretninger (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 31). Den vigtige rolle, som 
kunstnerisk praksis tilskrives på DKDM, 
hænger ifølge konservatoriet sammen 
med, at det altovervejende uddanner udø-
vende og skabende musikere inden for den 
klassiske musik i bredeste forstand (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 31-32). 
Enkelte uddannelsesretninger på konserva-
toriet har et anderledes fagligt og beskæfti-
gelsesmæssigt sigte end det primært 
kunstneriske og en tilsvarende mindre 
vægtning i videngrundlaget fra kunstnerisk 
praksis (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 33). Det gælder bl.a. uddannelses-
retningerne almen musiklærer og hørelære, 
hvor faglig praksis inden for pædagogik og 
formidling udgør en væsentlig del af viden-
grundlaget.  
 
Ud over i undervisningssammenhæng mø-
der de studerende den kunstneriske prak-
sis gennem deres regelmæssige deltagelse 

i koncerter og øvrige performative aktivite-
ter som led i deres uddannelse. Projekter-
nes og koncerternes indhold, repertoire mv. 
udvikles på baggrund af kunstneriske/fag-
lige skøn fra konservatoriets undervisere, 
og planlægges inden for rammerne af en 
overordnet årsplan, der gøres tilgængelig 
for de studerende og underviserne ved un-
dervisningsårets begyndelse (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 11).  
 
Viden fra kunstnerisk og pædagogisk 
udviklingsvirksomhed  
Udviklingsvirksomheden på DKDM er ty-
pisk tæt knyttet til undervisernes kunstneri-
ske og pædagogiske praksis inden for de 
enkelte hovedfag (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 206). I KUV gøres kunst-
nernes undersøgelser i og gennem den 
kunstneriske praksis tilgængelige for andre 
gennem dokumentation og kritisk reflek-
sion. På konservatoriets kandidatuddannel-
ser udgør metodefaget en tværgående ind-
føring i begreber og metoder knyttet til ud-
viklingsvirksomhed, og fagets undervisere 
er aktive udøvere af KUV og/eller forskning 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 40). 
 
PUV dækker på DKDM over aktiviteter som 
udvikling af nye metoder til indlæring og 
formidling, eventuelt i samarbejde med 
eksterne partnere, indførelse af ny tekno-
logi i undervisningen samt udvikling af nye 
metoder i forbindelse med beskrivelsen af 
fagligt indhold (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 376). PUV kommer på DKDM 
til udtryk både som udvikling af DKDM's 
egen pædagogiske praksis i undervisnin-
gen af de studerende og som udvikling af 
den fagpædagogik, som er en større eller 
mindre fast del af konservatoriets uddan-
nelsesretninger (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 36). Fx indeholder langt de 
flest uddannelsesretninger på bachelorni-
veau 30 ECTS-point pædagogiske fag (hø-
ringssvaret, s. 1).  
 
DKDM beskæftiger sig endelig med anden 
udviklingsvirksomhed (AUV), der bidrager 
til den del af konservatoriets videngrundlag, 
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som ikke direkte inkluderer kunstnerisk el-
ler pædagogisk praksis, men som lægger 
sig i forlængelse heraf, fx bogudgivelser el-
ler foredrag (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 37). 
 
Viden fra forskning 
Den forskningsbaserede del af videngrund-
laget på DKDM kommer primært til udtryk 
gennem de tværgående fag entreprenør-
skab og metode samt de pædagogiske fag 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 40). 
Det samme gælder musikhistorie, der ind-
går i viften af almene fag på bachelorni-
veauet af samtlige konservatoriets uddan-
nelsesretninger. I 2018 igangsatte DKDM i 
samarbejde med andre videregående ud-
dannelsesinstitutioner det femårige forsk-
ningsprojekt ”Kunst og læring”, som består 
af tre selvstændige ph.d.-projekter samt et 
seniorforskningsprojekt. ”Kunst og læring” 
skal ifølge DKDM’s FOKU-strategi have 
særligt fokus på videndeling og formidling 
for derved at skabe rum for musikpædago-
giske diskussioner på tværs af institutioner 
og faggrænser (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 383). På uddannelsessiden er 
de nævnte ph.d.-forløb bl.a. knyttet til den 
tværgående undervisning på bachelorni-
veau i performancepsykologi og musikpæ-
dagogik og til hovedfagsundervisningen for 
tonemestre (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 205).  

Delpolitik for videngrundlag og 
kompetencer 
Delpolitikken for videngrundlag og kompe-
tencer i DKDM’s samlede kvalitetssikrings-
politik skal sikre, at konservatoriets uddan-
nelser udbydes på et relevant og opdateret 
videngrundlag, og at de studerende er i 
kontakt med videngrundlaget gennem un-
dervisning ved højt kvalificerede lærere og 
andre relevante aktiviteter (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 129). Delpoli-
tikken består af to kvalitetsmål med i alt syv 
tilknyttede målepunkter, som hver især an-
giver kriterier for opfølgning. Kvalitetsmål 
og målepunkter behandles i den årlige kva-

litetsrapport for videngrundlag med handle-
plan, jf. beskrivelsen af kvalitetssikringssy-
stemets organisering under kriterium I og II. 
Faktaboksen nedenfor giver et samlet over-
blik over delpolitikkens kvalitetsmål og må-
lepunkter. 
 

Delpolitik 1: Videngrundlag og kompetencer 

1.1 DKDMs undervisere er i besiddelse af de rele-
vante faglige kompetencer og udvikler disse lø-
bende. 
1.1.1 Opgørelse over aktuelle underviseres fordeling 
på stillingstyper og videngrundlag 
1.1.2 Seneste 2 års tildeling af FOKU-midler 
1.1.3. Opgørelser over underviseres udgående ud-
veksling samt deltagelse i konferencer, faglige net-
værk, seminardage, publikationer m.v. 
1.1.4 Redegørelse for seneste års gennemførelse, 
afrapportering og formidling af planlagte FOKU-pro-
jekter. 
 
1.2 DKDM sikrer de studerendes kontakt med rele-
vant videngrundlag fra kunstnerisk praksis, udvik-
lingsvirksomhed og på særlige områder forskning, jf. 
uddannelsernes kompetenceprofiler. 
1.2.1. Koncertkalender samt opsummering af opgø-
relser af studerendes deltagelse i orkester-/korpro-
jekter mv. 
1.2.2. Opgørelse over indgående masterclasses, di-
stance learning/virtuel mobilitet, gæstelærerbesøg 
og hvor det er relevant eksterne faglige workshops.  
1.2.3. Opgørelse af relation mellem studerendes re-
fleksionsopgaver (profilering, 2. kandidatår) og un-
derviseres igangværende eller afsluttende FOKU-
projekter. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 130-134. 

Uddannelsernes tilknytning til 
relevante faglige miljøer 
Akkrediteringspanelet har under besøgene 
interesseret sig for, hvordan ledelsen på 
DKDM har et overblik over videngrundlaget 
i faggrupper og på uddannelsesretninger, 
herunder hvordan hovedfag, almene fag og 
pædagogiske fag er dækket af et relevant 
og opdateret videngrundlag. Dette behand-
les i de følgende afsnit om undervisernes 
fordeling på stillingstyper og videngrundlag 
samt tildeling af FOKU-midler. 
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Undervisernes fordeling på stillingsty-
per og videngrundlag  
Det vurderes af DKDM som et væsentligt 
parameter for sikring af de studerendes 
kontakt til videngrundlaget og opretholdel-
sen af et godt studie- og læringsmiljø, at de 
studerende på konservatoriet indgår i fag-
grupper med tilstrækkelig stor fastlærer-
dækning og det nødvendige omfang af 
FOKU-aktiviteter (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 206).  
 

Kriterier for opfølgning  

 Ved mindre end 40 % fastlærerdækning i en 
faggruppe 

 Hvis der samlet set skønnes at været utilstræk-
keligt videngrundlag på en given uddannelses-
retning, jf. uddannelsernes kompetenceprofil 
eller i en given faggruppe. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 131. 

Gennem målet om 40 % fastlærerdækning 
ønsker DKDM bl.a. at sikre vilkårene for 
faglig sparring, organisatorisk forankring af 
aktiviteter og fagligt udviklingsarbejde på 
faggruppeniveau, men ser omvendt ikke 
fastlærergraden som et selvstændigt udtryk 
for det faglige niveau på uddannelserne. 
Som beskrevet under kriterierne for opfølg-
ning under målepunkt 1.1.1 i delpolitikken 
for videngrundlag og kompetencer, skal der 
følges op med handling, hvis fastlærerdæk-
ningen i en faggruppe kommer under 40 %, 
eller hvis det skønnes, at videngrundlaget 
på en given uddannelsesretning eller i en 
specifik faggruppe er utilstrækkeligt. Opgø-
relsen af fastlærerdækningen sker faggrup-
pevis med underinddeling i hovedfag og 
tværgående fag og foretages med ud-
gangspunkt i undervisernes budgetterede 
timeforbrug for det kommende studieår (au-
dit trail 2, s. 88 og 112). 
 
Den relevante faglige profil og det nødven-
dige videngrundlag for de enkelte undervi-
sere sikres ifølge DKDM på ansættelses-
tidspunktet med udgangspunkt i den gæl-
dende stillingsstruktur for kunstnerisk vi-
denskabeligt personale ved musikkonser-
vatorierne under Kulturministeriet. Kravene 

i stillingsstrukturen sikrer, at underviserne 
har dokumenteret en kunstnerisk karriere, 
udviklingsvirksomhed og/eller forskning på 
højt niveau (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 401). Opslag i forbindelse med stil-
lingskategorierne professor, lektor og ad-
junkt varetages af rektor og administrati-
onschefen, mens uddannelseslederne fore-
står stillingsopslag for timelønnede undervi-
sere. Undervisernes kunstneriske virke og 
undervisningskompetencer bedømmes 
forud for ansættelsen af et fagligt bedøm-
melsesudvalg eller et udvalg af sagkyndige 
nedsat af rektor (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 136). Det faglige niveau på 
konservatoriet som helhed sikres bl.a. gen-
nem en rekrutteringsplan for ansættelse af 
faste undervisere (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 34). 
 
Timelærerne ansættes efter opslag og skal 
dokumentere kunstneriske kvalifikationer 
på højt niveau, jf. bekendtgørelse om an-
sættelse af kunstnerisk videnskabeligt per-
sonale ved visse uddannelsesinstitutioner 
under Kulturministeriet. Under besøgene 
blev akkrediteringspanelet bekendt med, at 
de faglige kvalifikationer for ansøgere til 
timelærerstillinger vurderes af et internt be-
dømmelsesudvalg bestående af to fagligt 
kvalificerede undervisere.  
 
Det andet kriterium for opfølgning under 
målepunkt 1.1.1 er en kvalitativ helhedsvur-
dering af, om videngrundlaget på en given 
uddannelsesretning eller i en given fag-
gruppe er utilstrækkeligt. Vurderingen tager 
udgangspunkt i en faggruppeopdelt opgø-
relse over de aktuelle underviseres forde-
ling på stillingstyper og videngrundlag samt 
selvoplyste, opdaterede CV’er (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 132). CV’et føl-
ger en skabelon udarbejdet af FOKU-ud-
valget, som bl.a. indeholder rubrikker til an-
givelse af underviserens udviklingsvirksom-
hed, kunstneriske praksis og eventuelle 
forskningsaktiviteter (supplerende doku-
mentation, s. 16). På baggrund af de ud-
fyldte CV’er udformes den faggruppevise 
opgørelse over underviseres fordeling på 
stillingstyper og videngrundlag, inkl. den 
procentvise fastlærerdækning. Det primære 
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videngrundlag for den enkelte underviser er 
i opgørelsen angivet i en særskilt kolonne 
som enten K (kunstnerisk praksis), U (ud-
viklingsvirksomhed) eller F (forskning). 
Mens flertallet af underviserne i opgørelsen 
figurerer med ét primært videngrundlag (ty-
pisk K), er der for et antal undervisere angi-
vet et dobbelt videngrundlag (typisk K og 
U). Opgørelsen udgør grundlaget for ledel-
sens vurdering af videngrundlaget i den en-
kelte faggruppe og på den enkelte uddan-
nelsesretning.  
 
Under besøgene blev akkrediteringspane-
let oplyst om, at det nuværende koncept for 
CV-skabeloner blev taget i brug i 2021. Un-
dervisernes CV’er findes tilgængelige på 
DKDM’s hjemmeside, og CV’erne som le-
delsesværktøj er især relevante, hvad an-
går faste undervisere og timelærere med 
mere end ti timers undervisning ugentligt. 
Gennemførte aktiviteter indarbejdes lø-
bende i CV’erne med henblik på at tilveje-
bringe et bredere overblik over underviser-
nes indadrettede såvel som udadrettede 
aktiviteter. Det sker med udgangspunkt i de 
tidligere nævnte aktivitetsskemaer for de 
enkelte undervisere, der indgår i MUS med 
rektor/prorektor (supplerende dokumenta-
tion, s. 3).  
 
Undervisernes løbende kompetenceudvik-
ling sikres bl.a. inden for rammerne af de 
årlige MUS og GRUS. Professorer og fag-
gruppeledere tilbydes en årlig samtale med 
rektor, mens samtalerne med de øvrige fa-
ste undervisere med FOKU-opgaver også 
kan gennemføres af prorektor. Timeløn-
nede undervisere og faste undervisere 
uden FOKU-opgaver med en årlig ansæt-
telsesgrad på under 20 % er ikke omfattet 
af MUS, men har mulighed for at afholde 
en samtale med faggruppelederen (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 305). 
Det fremgik af besøgene, at timelærerne er 
omfattet af GRUS i de enkelte faggrupper. 
Ved de årlige faggruppevise GRUS med 
rektor drøftes bl.a. forhold vedrørende un-
dervisning, studieordninger og FOKU, lige-
som resultater fra og opfølgning på under-
visningsevalueringer, der vedrører den på-
gældende faggruppe, kan indgå i samtalen 

(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
307). I de skemaer med aktivitetsoversigt 
som konservatoriets fastansatte lærere ud-
fylder forud for MUS, skal underviserne re-
degøre for, hvordan deres viden fra prak-
sis, KUV, PUV og forskning er kommet de 
studerende til gode i undervisningssam-
menhæng (supplerende dokumentation, s. 
17).  
 
Akkrediteringspanelet har set eksempler på 
udfyldte skemaer og konstaterer, at de in-
deholder rubrikker til indførelse af aktivi-
tetstyperne kunstnerisk praksis, udviklings-
virksomhed og forskning, herunder hvordan 
udførelsen af de enkelte elementer har in-
volveret deltagelse fra studerende (audit 
trail 2, s. 51). Panelet har også set en 
række eksempler på, at timelærerne har 
opdateret deres CV’er med oplysninger om 
undervisningserfaring, kunstnerisk praksis 
og eventuelt udviklingsvirksomhed (audit 
trail 2, s. 15, 26 og 47).  
 
Opfølgning på undervisernes fordeling 
på stillingstyper og videngrundlag 
Af kvalitetsrapporten om videngrundlag og 
kompetencer for 2020 fremgår det, at fast-
lærerdækningen i to af DKDM’s otte fag-
grupper i studieåret 2019/20 lå under den 
af DKDM fastsatte grænseværdi på 40 % 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
202). På den baggrund blev det overført til 
kvalitetsrapportens handleplan, at fastlæ-
rerdækningen i de to faggrupper (træblæ-
sere samt AM og hørelære) burde øges, li-
gesom dækningen i en tredje faggruppe 
(kirkemusik og consort), der lå lige omkring 
de 40 %, skulle overvåges. Af kvalitetsrap-
porten med handleplan for 2021 fremgår 
det, at der er blevet fulgt op på handlepla-
nen gennem nyansættelser i de berørte 
faggrupper (audit trail 2, s. 108). Med hen-
syn til opfølgning på fastlærerdækningen i 
faggruppen kirkemusik og consort, fremgår 
det, at ledelsen har besluttet ikke at iværk-
sætte tiltag for at øge fastlærerdækningen, 
da uddannelsesretningen i consort forven-
tes at blive lukket helt på grund af lav søg-
ning.  
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Hvad angår den kvalitative bedømmelse af 
videngrundlaget nævnes det i kvalitetsrap-
porten for 2020, at ledelsen har vurderet vi-
dengrundlaget for de større tværgående 
fagelementer samt underliggende fag/in-
strumentområder inden for de givne fag-
grupper under målepunktet. I kvalitetsrap-
porten om videngrundlag og kompetencer 
for 2021 har ledelsen, på baggrund af un-
dervisernes CV’er og oversigten over stil-
lingstyper og videngrundlag, konkluderet, 
at videngrundlaget i de enkelte faggrupper 
er dækkende og tilfredsstillende. Samtidig 
er handleplanen påført en anbefaling om, 
at der udarbejdes en metoderamme med 
kriterier for vurderingen af dette målepunkt 
(audit trail 2, s. 115). Akkrediteringspanelet 
konstaterer, at DKDM fremover vil udvikle 
en metoderamme med kriterier for den kva-
litative vurdering af uddannelsesretninger-
nes videngrundlag.  

Tildeling af FOKU-midler  
Akkrediteringspanelet var under besøgene 
også interesseret i, hvordan FOKU-udval-
get monitorerer og følger op på faggrupper-
nes FOKU-aktiviteter.  
 
Ifølge DKDM’s personalepolitik fremlægger 
hver enkelt kunstneriske medarbejder forud 
for undervisningsåret en plan for sin FOKU-
profil. På baggrund af planen tildeler rektor 
den pågældende underviser en fast timere-
duktion i den aftalte arbejdstid til FOKU-ak-
tiviteter, af DKDM kaldet FOKU-reduktio-
ner. Planen skal på et overordnet niveau, 
og eventuelt med udgangspunkt i den en-
kelte undervisers hidtidige FOKU-arbejde, 
belyse de områder, som den pågældende 
vil arbejde med i perioden, og skal i størst 
muligt omfang understøtte konservatoriets 
vision og strategi (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 313). Fastansatte undervisere 
inden for stillingskategorier med FOKU-for-
pligtelser kan ansøge rektor om interne 
projektmidler via indstilling fra FOKU-udval-
get. Ansøgeren skal i sin ansøgning for-
holde sig til en række kriterier om projek-
tets potentiale, form og samlede bidrag til 
fagområdet (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 417). 

 
De enkelte faggruppers FOKU-aktiviteter 
monitoreres årligt af konservatoriets FOKU-
udvalg, som identificerer områder, der kræ-
ver øget opmærksomhed, og initierer pro-
jekter i samarbejde med den relevante fag-
gruppeleder (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 385). Lederen af FOKU udarbejder 
årligt en redegørelse med status for årets 
FOKU-projekter og angivelse af, hvorvidt 
det drejer sig om KUV, PUV eller AUV, 
samt hvordan projektet tænkes formidlet til 
konservatoriets undervisere og studerende 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
132). 
 
FOKU-udvalget foretager fagfællebedøm-
melse af indkomne interne projektansøg-
ninger og afgiver indstilling til rektor om til-
deling af midler til disse. Desuden identifi-
cerer udvalget projekter, som det vurderer, 
kan kvalificere sig til ekstern finansiering. 
FOKU-udvalget gennemgår årligt alle tilde-
linger og indberetninger på FOKU-området 
og identificerer herigennem faggrupper 
med kontinuerlig lav FOKU-aktivitet, lige-
som igangværende projekter løbende føl-
ges ved hjælp af midtvejsevalueringer fore-
taget af FOKU-udvalgets arbejdsgruppe 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 35).  
 
Under besøgene fortalte FOKU-udvalget, 
at undervisere, som modtager FOKU-mid-
ler, er forpligtede til at opdatere deres CV 
med det relevante projekt og holde et op-
læg på en FOKU-inspirationsdag. Akkredi-
teringspanelet interesserede sig også for, 
hvordan FOKU-udvalget håndterer eventu-
elle fastansatte undervisere, der ikke er til-
bøjelige til at ansøge om FOKU-midler. Her 
fortalte en repræsentant for ledelsen, at det 
typisk forsøges løst gennem en samtale 
mellem den pågældende underviser og 
konservatoriets KUV-rådgiver, men at det 
også kan blive et tema i forbindelse med 
MUS.  
 
DKDM har jf. nedenstående faktaboks to 
kriterier for opfølgning i forhold til FOKU-til-
delingen.  
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Kriterier for opfølgning 

 Hvis den samlede undervisertid allokeret til 
FOKU-aktiviteter inden for en faggruppe udgør 
mindre end 10 % af faggruppens samlede fast-
lærertid (gennemsnit, seneste 2 år). I opgørelsen 
kan indgå timelæreres FOKU-projekter. 

 Hvis andelen som udgøres af udviklingsvirksom-
hed og forskning, samlet set udgør mindre end 
40 % af DKDM’s totale FOKU-reduktioner (gen-
nemsnit, seneste 2 år). I opgørelsen kan indgå 
timelæreres FOKU-projekter. 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 131. 

Tildelingen af FOKU-midler opgøres på 
baggrund af undervisernes forventede 
timeforbrug i det kommende studieår og ta-
ger udgangspunkt i den enkelte undervi-
sers ansættelsesgrad (audit trail 2, s. 116). 
Mens målepunktet omfatter de forskellige 
former for KUV og forskning, indgår udø-
velse af kunstnerisk praksis ikke som en 
del af målopfyldelsen for kriteriet. Konser-
vatoriets FOKU-udvalg har i efteråret 2021 
udarbejdet et forslag til, hvordan kunstne-
risk praksis fremadrettet også vil blive ind-
draget. De nye procedurer forventes imple-
menteret i løbet af studieåret 2021/22. 
Ifølge delpolitikkens kriterier for opfølgning 
kan timelæreres FOKU-projekter tælles 
med i den samlede undervisertid allokeret 
til FOKU-aktiviteter på faggruppeniveau, 
mens timelæreres FOKU-projekter indgår 
obligatorisk i opgørelsen af totale FOKU-re-
duktioner på konservatoriet (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 203).  
 
Opfølgning på tildeling af FOKU-midler 
Opgørelsen af FOKU-aktiviteter foretages 
på faggruppeniveau. I kvalitetsrapporten 
om videngrundlag og kompetencer for 
2020 vurderes de to kriterier samlet set at 
være utilfredsstillende opfyldt for tre af kon-
servatoriets otte faggrupper (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 203-204). 
Samtidig forekommer der for enkelte fag-
grupper relativt store udsving fra år til år 
med hensyn til målet for forskning og udvik-
ling. Fx udgjorde andelen af udviklingsvirk-
somhed og forskning i forhold til DKDM’s 

samlede FOKU-reduktioner i strygerfag-
gruppen (faggruppe 1) 38 % i studieåret 
2018/19, 18 % i 2019/20 og 49 % i 2020/21 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
204). Det fastsættes på den baggrund i 
handleplanen, at FOKU-aktivitetsniveauet i 
de berørte faggrupper (2,3 og 7) bør øges. 
I kvalitetsrapporten for 2021 fremgår det af 
opfølgningen på foregående års handle-
plan, at FOKU-reduktionsniveauet er øget i 
alle de tre faggrupper, og at målepunktet 
herefter anses som tilfredsstillende opfyldt 
(audit trail 2, s. 109). 
 
Gennemførelse, afrapportering og for-
midling af FOKU-projekter  
Lederen af FOKU udarbejder årligt en re-
degørelse og status for årets FOKU-projek-
ter med angivelse af, hvorvidt det drejer sig 
om KUV, PUV eller andet, samt hvordan 
projektet formidles til konservatoriets un-
dervisere og studerende. Ledelsen vurde-
rer på denne baggrund årets FOKU-projek-
ter (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
132). Der følges op med handling, hvis det 
vurderes, at de enkelte faggruppers FOKU-
projekter er forsinkede eller utilstrækkelige, 
hvad angår gennemførelse, afrapportering 
eller formidling. Fra studieåret 2021/22 har 
FOKU-udvalget indført løbende monitore-
ring af alle internt bevilligede FOKU-projek-
ter i form af midtvejsevalueringer med hen-
blik på at styrke og sikre fremdrift i de en-
kelte projekter (audit trail 2, s. 7).  
 
I forbindelse med målepunktet om afrap-
portering og formidling af planlagte FOKU-
projekter vurderes det i kvalitetsrapporten 
om videngrundlag for 2020 med udgangs-
punkt i den årlige redegørelse fra FOKU-le-
deren, at enkelte projekter fra studieåret 
2019/20 er blevet forsinkede som følge af 
corona. Det overføres som følge heraf til 
kvalitetsrapportens handleplan, at gennem-
førelse af projekter, som er udskudt til 
2020/21, sikres og afrapporteres på næst-
kommende ledelsesseminar. I kvalitetsrap-
porten for 2021 vurderes det, at hovedpar-
ten af FOKU-aktiviteterne følger den fast-
lagte tidsplan for projektet. Det vurderes på 
den baggrund af ledelsen, at der ikke er 
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behov for at overføre initiativer til handle-
planen for målepunktet. 

Undervisernes tilknytning til eksterne 
fagmiljøer 
Ledelsens vurdering af faggruppernes eks-
terne faglige aktiviteter baserer sig på un-
dervisernes CV’er med aktivitetsopfølgning 
samt oplysninger fra uddannelsesledelsen 
og International Afdeling (audit trail 2, s. 
120). Kriteriet for opfølgning på underviser-
nes tilknytning til eksterne fagmiljøer frem-
går af faktaboksen.    
 

Kriterium for opfølgning 

Hvis det ud fra en samlet vurdering skønnes, at der 
(gennemsnit 2 år) inden for en faggruppe i util-
strækkeligt omfang har foregået relevant lærerud-
veksling eller anden tilknytning til eksterne fagmil-
jøer i form af deltagelse på konferencer, i faglige 
netværk, seminardage, publikationer e.l. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 132. 

På grund af en større systematisk opdate-
ring af alle CV’er i efteråret 2020, blev der 
ikke rapporteret med hensyn til målepunk-
tet i kvalitetsrapporten for samme år, lige-
som der heller ikke overførtes initiativer til 
handleplanen. I kvalitetsrapporten for 2021 
er der foretaget en skematisk opgørelse 
over underviseraktivitet på faggruppeni-
veau. Skemaet indeholder bl.a. en vurde-
ring af antallet af distance learning-aktivite-
ter i de enkelte faggrupper, der angives 
som enten ”lav”, ”middel” eller ”høj”. Desu-
den er det i særskilte kolonner vurderet, om 
underviserudveksling og deltagelse i fag-
lige netværk har været tilfredsstillende. 
Samlet vurderes aktiviteten at have været 
tilfredsstillende i alle otte faggrupper. Det 
overføres til handleplanen, at metoderam-
men for målepunktet skal udvikles, så der 
kan opstilles målbare kriterier for, om aktivi-
teterne er tilstrækkelige eller ej. 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
gennem sit kvalitetssikringsarbejde sikrer, 
at uddannelsesretningerne er tilknyttet rele-
vante faglige miljøer og løbende baserer 

sig på ny viden, som er relevant for de ud-
dannelsesretninger, som konservatoriet ud-
byder. Panelet vurderer desuden, at DKDM 
gennem sin kvalitetssikring tilvejebringer 
grundlaget for, at underviserne har faglige 
kvalifikationer, som løbende opdateres og 
udvikles.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
løbende og systematisk monitorerer graden 
af fastlærerdækning og videngrundlaget i 
de enkelte faggrupper. Panelet har set ek-
sempler på, at der følges op med nyansæt-
telser i de berørte faggrupper, hvis ledelsen 
skønner, at fastlærerdækningen eller vi-
dengrundlaget er utilstrækkeligt. Panelet 
konstaterer, at DKDM anser omfanget af 
fastlærerdækningen som et væsentligt, 
men ikke afgørende, parameter i forbin-
delse med vurderingen af uddannelsesret-
ningernes videngrundlag.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at undervi-
sernes CV’er med løbende aktivitetsopfølg-
ning udgør et vigtigt instrument for ledel-
sens overblik over, om videngrundlaget i 
faggrupperne og på de enkelte uddannel-
sesretninger er tilstrækkeligt i forhold til ud-
dannelsernes kompetenceprofil. Panelet 
vurderer desuden, at de årlige MUS mel-
lem fastansatte lærere og rektor/prorektor 
understøtter, at undervisernes faglige kvali-
fikationer holdes opdaterede og løbende 
udvikles. Et nøgleredskab her er skemaet 
med aktivitetsopfølgning, som den enkelte 
lærer udfylder forud for MUS.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at konser-
vatoriets FOKU-udvalg spiller en central 
rolle i en strategisk allokering af midler til 
FOKU-projekter og opfølgning på de gen-
nemførte initiativer. Udvalgets tildelings-
praksis og løbende monitorering af aktuelle 
projekter medvirker til at sikre, at alle fag-
grupper er FOKU-aktive, og at resultaterne 
når ud til en bredere kreds af interesseren-
ter, herunder de studerende.  
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Sikring af de studerendes kon-
takt til videngrundlaget 
DKDM har en række procedurer for tildelin-
gen af hovedfagsundervisere og øvrige un-
dervisere, som skal sikre de studerendes 
kontakt til det relevante videngrundlag. 
 
Forud for studiestarten har den enkelte stu-
derende mulighed for at indgive lærerøn-
sker for sin hovedfagsundervisning, hvor 
det normalt er muligt at vælge mellem mini-
mum to kvalificerede undervisere inden for 
det pågældende område, jf. konservatoriets 
tolærerprincip (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 146 og 200). Ansvaret for 
time-fag-fordelingen og allokeringen af un-
dervisere til de enkelte studerende og hold 
er placeret hos faggruppe- og uddannel-
seslederne i fællesskab (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 136). Time-fag-for-
delingen skal sikre, at underviserkræfterne 
til en given undervisningsopgave repræ-
senterer den relevante faglige profil og det 
nødvendige videngrundlag. Samtidig fun-
gerer time-fag-fordelingen for de stude-
rende som grundlag for uddannelsesledel-
sens og faggruppelederens vurdering af, 
hvorvidt den eksisterende lærerstab udgør 
et tilstrækkeligt fundament for at foretage 
en tildeling af relevante undervisning. Hvis 
uddannelsesledelsen på baggrund af årets 
time-fag-fordeling skønner, at der inden for 
en faggruppe er behov for at supplere vi-
dengrundlaget, orienteres rektor og leder af 
FOKU med henblik på implementering i 
handleplanen til årets kvalitetsrapport for 
videngrundlaget (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 137).  
 
DKDM har desuden fastsat nogle måle-
punkter, som skal sikre, at de studerende 
har kontakt til det relevante videngrundlag. 
Disse målepunkter gennemgås i de føl-
gende afsnit. 

Deltagelse i koncerter og kunstneriske 
projekter  
DKDM’s arrangementsafdeling opgør årligt 
antallet af koncerter fordelt på faggrupper 
med yderligere inddeling i underliggende 
uddannelsesretninger, hvor det skønnes 

relevant. I opgørelsen indgår konservatori-
ets egenproduktioner samt eventuelle gen-
tagelseskoncerter (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 350). Regissøren registre-
rer desuden årligt alle medvirkende i større 
orkester- og korprojekter (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 133). Registrering 
af enkeltstuderendes deltagelse i orkester-
aktiviteter er implementeret i 2020/21 for 
faggruppe 1-4, som dækker uddannelses-
retningerne inden for orkesterinstrument og 
sang. For hver orkesterproduktion registre-
res det, hvem der er indkaldt, og om den 
studerende har spillet i forbindelse med 
produktionen, har byttet den væk eller 
eventuelt har sygemeldt sig (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 208). Den an-
svarlige uddannelsesleder vurderer på den 
baggrund, i dialog med den relevante fag-
gruppeleder og regissør, den enkelte stu-
derendes aktivitet. Ledelsen vurderer den 
overordnede opgørelse på uddannelsesret-
ninger, mens der også kan blive tale om 
studieadministrativ/faglig opfølgning over 
for den enkelte studerende, der ikke er in-
kluderet i afrapporteringen til ledelsen 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
133).  
 

Kriterium for opfølgning 

Hvis det skønnes, at studerende inden for en fag-
gruppe/uddannelsesretning, ikke i tilstrækkeligt om-
fang har deltaget i kunstneriske projekter, koncerter 
e.l. i deres uddannelsesforløb. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 133. 

Opfølgning på de studerendes delta-
gelse i koncerter og kunstneriske pro-
jekter 
Ifølge kvalitetsrapporten om videngrundlag 
for 2020 blev der afholdt i alt 248 koncerter 
i DKDM-regi i 2019 (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, side 207). Samlet set vurde-
rer ledelsen antallet af koncerter fordelt på 
faggrupper og relevante uddannelsesret-
ninger som tilfredsstillende, eftersom alle 
faggrupper med relevante underopdelinger 
har haft den nødvendige adgang til at ud-
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føre kunstnerisk praksis i koncertsammen-
hæng med publikum. På individniveau er 
der i kvalitetsrapporten fokus på at sikre en 
nogenlunde jævn fordeling af koncertdelta-
gelse inden for studenterpopulationen samt 
mellem forårs- og eftersemesteret. Her 
fremhæves en ubalance i slagtøjsgruppen 
(faggruppe 3), hvor nogle få studerende bli-
ver indkaldt ofte, mens en relativt stor 
gruppe studerende kun bliver indkaldt lidt 
eller slet ikke. Denne problemstilling vil 
ifølge kvalitetsrapporten med handleplan 
blive drøftet med den relevante faggruppe-
leder (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 209). Behovet for at sikre en nogenlunde 
jævn fordeling af koncertdeltagelse inden 
for studenterpopulationen var også noget, 
som de studerende gav udtryk for under 
akkrediteringspanelets besøg. 

Opgørelse over indgående masterclas-
ses mv. 
Konservatoriet udarbejder årligt en oversigt 
over faglige aktiviteter blandt underviserne 
på baggrund af indberetninger fra faggrup-
peledere/-koordinatorer og DKDM’s arran-
gementsafdeling. Opgørelsen udarbejdes 
fordelt på faggrupper.  
 

Kriterium for opfølgning 

Hvis det samlet set skønnes, at en faggruppe ikke i 
tilstrækkeligt omfang har afholdt masterclasses/gæ-
steundervisning/distance learning/eksterne faglige 
workshops inden for det seneste år. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 134. 

I kvalitetsrapporten for 2020 blev det be-
sluttet at videreføre et arbejde med at ud-
færdige retningslinjer for masterclasses, 
herunder beskrivelse af deres relation til vi-
dengrundlaget. I kvalitetsrapporten for 
2021 angives denne handling som opfyldt 
(audit trail 2, s. 110).  

Relation mellem refleksionsopgaver og 
FOKU-projekter 
Lederen af FOKU udformer årligt en samlet 
opgørelse over, hvilke af de studerendes 

refleksionsopgaver, der har direkte forbin-
delse til aktuelle FOKU-projekter gennem 
emnevalg og tildeling af vejleder. Ledelsen 
drøfter og vurderer på baggrund af opgø-
relsen de studerendes kontakt til FOKU-
projekter (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 134). 
 

Kriterium for opfølgning 

Hvis færre end 25 % af årets refleksionsopgaver 
knytter sig til underviseres FOKU-projekter. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 134. 

Opfølgning på opgørelsen over de stu-
derendes refleksionsopgaver 
Af kvalitetsrapporten for 2020 fremgår det, 
at opgørelsen over ratioen skal betragtes 
som ”en relevant supplerende indikator på 
forankringen blandt studerende og fagmil-
jøer af fornyende elementer indenfor viden-
grundlaget” (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 210). Det fremgår samtidig, at ud-
dannelseslederen/lederen af FOKU har op-
gjort, hvilke af de studerendes refleksions-
opgaver der har direkte forbindelse til aktu-
elle FOKU-projekter gennem emnevalg 
og/eller konkret tilknytning af vejleder, idet 
de studerende dog i vidt omfang har frit vej-
ledervalg blandt konservatoriets undervi-
sere. Ifølge opgørelsen udgjorde andelen 
af refleksionsopgaver med direkte tilknyt-
ning til vejlederens FOKU-projekter 19 % i 
studieåret 2018/19, 7 % i studieåret 
2019/20 og 21 % i studieåret 2020/21. Det 
forhold, at nøgletallet har ligget under den 
fastsatte tærskelværdi i de tre måleår, fører 
i handleplanen til en anbefaling om, at der 
følges op med konkrete indsatser, som kan 
understøtte målopfyldelsen, uden at det 
dog specificeres nærmere, hvad disse ind-
satser består i. 
 
Under besøgene blev akkrediteringspane-
let oplyst om, at formatet for refleksionsop-
gaven er meget åbent og op til den stude-
rendes eget valg. De studerende gav desu-
den udtryk for, at undervisere, der har at 
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gøre med refleksionsopgaven, generelt op-
fordrer til, at man tænker hovedfagsele-
menter sammen med refleksionsopgaven. 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
sikrer de studerendes kontakt til viden-
grundlaget gennem tildelingen af en rele-
vant og kvalificeret hovedfagsunderviser. 
Panelet bemærker desuden positivt, at 
DKDM gennem kvalitetssikringsarbejdet 
har fokus på at sikre en nogenlunde jævn 
fordeling af koncertdeltagelse blandt de 
studerende. Samtidig sikres det, at undervi-
serne løbende inddrager viden og erfarin-
ger fra deres FOKU-aktiviteter i undervis-
ningen. Ved ansøgning om FOKU-midler 
hos FOKU-udvalget skal underviserne i an-
søgningsskemaet redegøre for, hvordan 
projektet vil inddrage studerende, ligesom 
der følges op på, om dette er sket. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer også, at 
målet om, at en vis andel af de studeren-
des refleksionsopgaver skal knytte sig til 
igangværende eller tidligere FOKU-projek-
ter, bidrager positivt til at sikre koblingen 
mellem FOKU-aktiviteter og de studeren-
des refleksionsopgaver.  
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Samlet vurdering af kriterium IV 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
IV er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM’s 
procedurer og praksis for studenterevalue-
ringer er velbeskrevne og velfungerende i 
praksis. Den årlige uddannelsesevaluering 
giver ledelsen relevante informationer om 
de studerendes oplevelse af undervisnin-
gens kvalitet i de enkelte hovedfag og i øv-
rige fag, og resultaterne anvendes syste-
matisk til at udvikle kvaliteten af undervis-
ningen i fagene. Undervisningen evalueres 
også mundtligt på faggruppeforsamlinger 
hvert semester. Panelet vurderer desuden, 
at DKDM’s tolærerprincip gør det muligt for 
de studerende at skifte underviser, hvis de 
oplever udfordringer med 1:1-undervisnin-
gen.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
har klare procedurer for involvering af fag-
grupperne i udviklingen af studieordnin-
gerne, herunder procedurer, som skal sikre 
overensstemmelse mellem læringsmålene i 
studieordningerne og kvalifikationsrammen 
for videregående kunstneriske uddannel-
ser. Uddannelseslederne indsamler viden 
om uddannelsesretningernes faglige ni-
veau og indhold gennem feedback fra fag-
gruppemøder og -forsamlinger samt gen-
nem uddannelsesevalueringen og de øv-
rige evalueringer, der anvendes i kvalitets-
sikringen og udviklingen af uddannelsernes 
studieordninger.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
har et velfungerende koncept for 360-gra-
ders-uddannelsesevalueringer med delta-
gelse af en ekstern ekspert, som gennem-
føres hvert femte år. 360-graders-uddan-
nelsesevalueringerne sikrer behandlingen 
af uddannelsernes mål for læringsudbytte, 
indhold og tilrettelæggelse, og resultaterne  

 
følges op gennem handleplaner.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
indsamler relevant information om studie-
miljøet og de fysiske rammer, og at instituti-
onen følger op på identificerede problemer. 
Hertil kommer, at studieadministrationen 
analyserer og følger op på uddannelsesret-
ninger, hvor den gennemsnitlige studietids-
overskridelse eller frafaldet overskrider 
fastsatte tærskelværdier. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer også, at 
DKDM sikrer, at optagelsesprøverne un-
derstøtter uddannelsernes mål for lærings-
udbytte, og at der gennemføres løbende og 
regelmæssige evalueringer af optagelses-
prøverne, som finder systematisk anven-
delse.  

Delpolitik for uddannelse og 
undervisning  
I de følgende afsnit behandles målepunk-
terne i DKDM’s delpolitik for uddannelse og 
undervisning. Faktaboksen nedenfor giver 
et samlet overblik over delpolitikkens kvali-
tetsmål og målepunkter.  
 

Delpolitik 2: uddannelse og undervisning 

2.1 Konservatoriets uddannelser tilrettelægges og 
udvikles kontinuerligt baseret på opnået viden fra in-
terne og eksterne fagmiljøer, dimittender og andre in-
teressenter 
2.1.1 Data fra årlig uddannelsesevaluering 
2.1.2 Kvalitativ feedback fra faggruppemøder og fag-
gruppeforsamlinger  
2.1.3 Samlet vurdering af 360-graders uddannelses-
evaluering  
 
2.2 DKDM har et godt studiemiljø som understøtter 
realiseringen af uddannelsernes mål for læringsud-
bytte og de studerendes gennemførelse 
2.1.1 Undervisningsmiljøvurdering gennemføres min. 
hvert tredje år 

Kriterium IV: 
Uddannelsernes niveau og indhold 
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2.1.2 Konservatoriet udarbejder statistik over frafald 
og gennemsnitlig studietidsoverskridelse årligt i for-
bindelse med årsrapporten 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 140-144. 

Uddannelsesevaluering 
I forbindelse med andet besøg havde ak-
krediteringspanelet især fokus på de stude-
rendes muligheder for at evaluere under-
visningen i deres hovedfag og i tværgå-
ende fag. Undervisningen i hovedfagene er 
som tidligere beskrevet overvejende tilret-
telagt som 1:1-undervisning, og panelet var 
derfor optaget af, hvordan DKDM evaluerer 
undervisningen i hovedfagene. I de føl-
gende afsnit beskrives først den årlige ud-
dannelsesevaluering, og der gives eksem-
pler på, hvordan resultaterne af evaluerin-
gen følges op med hensyn til hovedfag og 
tværgående fag. Dernæst beskrives kort to 
nye tiltag, som endnu ikke er implemente-
ret: midtvejsevalueringen og DKDM’s ad-
færdskodeks, som bl.a. har fokus på relati-
onen mellem underviserne og de stude-
rende.  
 
DKDM gennemfører årligt en uddannelses-
evaluering som en elektronisk spørgeske-
maundersøgelse blandt alle danske og 
udenlandske studerende på konservatoriet. 
Kvalitetssikringskoordinatoren udsender 
hvert år spørgeskemaet til de studerende 
og samler besvarelserne i en rapport, der 
vedlægges som bilag til kvalitetsrapporten 
om uddannelse og undervisning. I rappor-
ten opgøres besvarelserne for de enkelte 
hovedfag og øvrige fag. Ledelsen vurderer 
evalueringens konklusioner i forhold til kri-
terierne for opfølgning og udarbejder en 
handleplan i forbindelse med kvalitetsrap-
porten. Uddannelsesevalueringens resulta-
ter drøftes desuden i studienævnet (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 141). 
 
Spørgerammen for uddannelsesevaluerin-
gen er blevet revideret i 2021 og består af i 
alt 26 spørgsmål, som er inddelt i fem kate-
gorier (audit trail 1, s. 18-20). Den revide-
rede spørgeramme indeholder bl.a. spørgs-

mål om de studerendes oplevelse af under-
visningskvaliteten i deres hovedfag. Her 
stilles de studerende følgende spørgsmål, 
som skal besvares ud fra en fempunkts-
skala:  
 
Hvor ofte gør din hovedfagslærer følgende 
i forbindelse med undervisningen? 
 
 Fremhæver de gode aspekter ved min 

præstation 
 Udpeger fejl eller svagheder ved min 

præstation 
 Gør det tydeligt for mig hvad jeg ikke 

har forstået 
 
I hvilken grad oplever du, at din hovedfags-
lærer: 
 
 Siger, hvad jeg bør gøre anderledes 

fremover 
 Hjælper mig med at prioritere, hvad der 

er særligt vigtigt, at jeg arbejder med 
 Beskriver, hvordan jeg kommer op på 

et højere fagligt niveau 
(Audit trail 1, s. 19). 
 

Kriterium for opfølgning  

Hvis gennemsnittet af studerende, der svarer 
altid/ofte/nogle gange til spørgsmål om kvaliteten 
af deres hovedfagsundervisning inden for specifikke 
instrumentgrupper er mindre end 85%. 
Der skal desuden laves en konkret vurdering 
af, hvorvidt besvarelserne af de enkelte 
spørgsmål giver anledning til opfølgning. Hvis 
diskretionsgrænser eller andre relevante forbehold 
gør sig gældende, redegøres for dette i forbindelse 
med udarbejdelse af handleplan. 
 

Kilde: audit trail 1, s. 225. 

Formålet med spørgsmålene om hovedfa-
gene er at kunne give en nuanceret feed-
back til hovedfagsunderviserne, såvel fast-
ansatte som timelærere, der efterfølgende 
modtager besvarelserne. Inden for nogle 
instrumentgrupper sorteres svarene også 
efter den enkelte underviser, hvis studen-
termassen er stor nok (audit trail 1, s. 19 og 
74). 
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Spørgerammen indeholder også spørgsmål 
om de studerendes oplevelse af undervis-
ningskvaliteten i de øvrige fag. Her bliver 
de studerende spurgt om, i hvilken grad de 
oplever, at underviserne: 
 
 Er gode til at forklare fagenes formål og 

krav tydeligt 
 Er gode til at vise, hvordan fagene kan 

anvendes i virkelige situationer 
 Tilskynder de studerende til at dele de-

res ideer og viden i undervisningen 
 Er gode til at inddrage de studerende i 

undervisningen 
 Er tilgængelige for dialog uden for un-

dervisningen 
(Audit trail 1, s. 20). 
 
De studerende har også mulighed for at 
skrive i et åbent tekstfelt, hvis de har yderli-
gere kommentarer eller forslag til forbedrin-
ger af undervisningen i deres hovedfag el-
ler øvrige fag (audit trail 1, s. 19-20).  
 

Kriterier for opfølgning 

 Hvis gennemsnittet af studerende svarer I meget 
høj grad/ I høj grad/i nogen grad til spørgsmål 
om kvaliteten af et givent fag er mindre end 
65%. Der skal desuden laves en konkret vurde-
ring af, hvorvidt besvarelserne af de enkelte 
spørgsmål giver anledning til opfølgning. Hvis 
diskretionsgrænser eller andre relevante forbe-
hold gør sig gældende, redegøres for dette i for-
bindelse med udarbejdelse af handleplan. 
 

 Ledelsen udarbejder en kvalitativ vurdering af, 
om der er særlige områder, som de studerende 
selv bringer op i evalueringen, som fordrer, at 
DKDM udvikler handleplaner på området. Hvis 
diskretionsgrænser eller andre relevante forbe-
hold gør sig gældende, redegøres for dette i for-
bindelse med udarbejdelse af handleplan. 

 
Kilde: audit trail 1, s. 225-226. 

Akkrediteringspanelet var under andet be-
søg interesseret i, hvorfor evalueringen 
ikke indeholder spørgsmål om de studeren-
des oplevelse af, om undervisningen tager 
afsæt i fagenes læringsmål, eller om under-
visningen lever op til det faglige niveau, 
som er beskrevet i læringsmålene. Under 

besøget fortalte ledelsen, at der i en tidli-
gere version af spørgerammen har været 
spørgsmål om læringsmålene, men at det 
var vanskeligt for de studerende at besvare 
disse spørgsmål og derfor også vanskeligt 
for DKDM at anvende deres besvarelser i 
kvalitetssikringsarbejdet. Underviserne og 
de studerende fortalte, at de ikke gennem-
går læringsmålene i forbindelse med un-
dervisningen. Nogle studerende vidste dog, 
hvor de kunne finde dem.  
 
Under andet besøg fortalte underviserne, 
at de som noget nyt modtager besvarel-
serne fra evalueringerne, men de gav sam-
tidig udtryk for, at de har vanskeligt ved at 
bruge dem, da de i flere tilfælde er baseret 
på få respondenter. Underviserne aner-
kendte dog samtidig, at uddannelsesevalu-
eringen er et relevant redskab, selvom de 
ikke altid oplever spørgsmålene i evaluerin-
gen som lige relevante. 
 
Akkrediteringspanelet har set rapporterne 
fra uddannelsesevalueringerne, som er 
gennemført for studieårene 2019/20 og 
2020/21. Spørgeskemaet er i begge til-
fælde blevet sendt ud til alle danske og 
udenlandske studerende på DKDM, som 
har været studieaktive i de pågældende år, 
herunder masterstuderende. Uddannelses-
evalueringen for 2019/20 har en samlet 
svarprocent på 39 %, hvilket er 6 % lavere 
end året inden. Uddannelsesevalueringen 
for 2020/21 har en samlet svarprocent på 
40 %. DKDM anvender en diskretions-
grænse på 3 personer, hvilket betyder, at 
spørgsmål, der er besvaret af mindre end 3 
personer, er udeladt af rapporternes analy-
sedele, men tæller med i de samlede be-
svarelser i rapporternes diagrammer (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 563; au-
dit trail 1, s. 24). Diskretionsgrænsen bety-
der, at besvarelserne for 4 ud af 15 uddan-
nelsesretninger og 10 ud af 40 instrumen-
ter, ikke indgår enkeltvis i rapporten for 
2020/21, fordi antallet af besvarelser for 
disse uddannelsesretninger og instrumen-
ter ligger under diskretionsgrænsen på 3 
personer (audit trail 1, s. 25-26). Uddannel-
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seslederne modtager dog alle besvarel-
serne, herunder for de uddannelsesretnin-
ger og instrumenter, hvor besvarelserne 
ligger under diskretionsgrænsen. Uddan-
nelseslederne har dermed mulighed for at 
følge op på evalueringen af alle fag og in-
strumenter, hvis besvarelserne giver anled-
ning til det. 
 
Akkrediteringspanelet har interesseret sig 
for, hvor mange respondenter svarprocen-
ten i uddannelsesevalueringerne dækker 
over. Den seneste uddannelsesevaluering 
for 2020/21 indeholder svar fra i alt 171 
studerende, som fordeler sig på 95 bache-
lorbesvarelser, 65 kandidatbesvarelser og 
11 solistbesvarelser. Fordelingen af re-
spondenter på de enkelte uddannelsesret-
ninger viser, at hovedparten af uddannel-
sesretningerne har under 10 respondenter. 
På tre uddannelsesretninger har flere end 
10 studerende besvaret spørgeskemaet: 
orkesterinstrument (61), sang (21) og kla-
ver (13) (audit trail 1, s. 24-25). For de øv-
rige fag, som der undervises i på tværs af 
uddannelsesretninger, er antallet af besva-
relser typisk lidt højere end for hovedfa-
gene. De tværgående fag omfatter bl.a. 
musikhistorie (37), entreprenørskab (16) 
performancepsykologi og musikpædagogik 
(44) samt metodefag (44) (audit trail 1, s. 
47-48, 50 og 53). 
 
Udfordringerne med at få de studerende til 
at svare på uddannelsesevalueringerne 
blev også drøftet under besøgene. Det blev 
bl.a. nævnt, at de studerende ofte ikke er 
interesserede i at deltage i evalueringer, ef-
ter at de har afsluttet et undervisningsfor-
løb, og nogle studerende efterspurgte mere 
feedback om, hvordan der er blevet fulgt op 
på evalueringsresultaterne. Under besø-
gene fortale de studerende, at studenterrå-
det udlodder kaffekort til de studerende, 
hvis de deltager i uddannelsesevaluerin-
gen. Akkrediteringspanelet har desuden 
set, at det fremgår af referater af faggrup-
peforsamlinger, at de fremmødte stude-
rende opfordres til at besvare spørgeske-
maet, og der er også eksempler på, at ud-
dannelseslederen har givet en tilbagemel-

ding på, hvordan nogle fag er blevet æn-
dret på baggrund af evalueringen (audit 
trail 1, s. 110). 
 
Uddannelsesevaluering af hovedfagene 
I de følgende afsnit beskrives eksempler 
på, hvordan resultaterne fra uddannelses-
evalueringen for studieårene 2019/20 og 
2020/21 analyseres og følges op i kvalitets-
rapporterne fra 2020 og 2021. Som beskre-
vet ovenfor har DKDM ændret spørgeram-
men i 2021, hvorfor svarene i forbindelse 
med uddannelsesevalueringerne fra de to 
år ikke direkte kan sammenlignes. Først 
gennemgås uddannelsesevalueringen for 
hovedfagene, og herefter gennemgås ud-
dannelsesevalueringen for de tværgående 
fag.  
 
I uddannelsesevalueringen for 2019/20 
blev der anvendt en anden spørgeramme 
og andre kriterier for opfølgning end i 
2020/21. Fx skulle der følges op med hand-
ling, hvis mindre end 85 % af de stude-
rende på en uddannelsesretning tilkende-
gav, at de var helt eller delvis enige i, at til-
rettelæggelsen af deres hovedfag var hen-
sigtsmæssig for deres indlæring (selvevalu-
eringsrapporten inkl. bilag, s. 222). I uddan-
nelsesevalueringen for 2020/21 er dette 
ændret til, at der skal følges op, hvis gen-
nemsnittet af studerende, der svarer ”Al-
tid”/”Ofte”/”Nogle gange” til spørgsmål om 
kvaliteten af deres hovedfagsundervisning 
inden for specifikke instrumentgrupper, er 
mindre end 85 % (audit trail 1, s. 225). 
 
I kvalitetsrapporten om uddannelse og un-
dervisning for 2020 er der foretaget en ana-
lyse af fire uddannelsesretninger, der er 
vurderet delvist tilfredsstillende af ledelsen, 
fordi hovedfaget lå under tærskelværdien. 
Dette gjaldt bl.a. uddannelsesretningerne 
tonemester og komposition på kandidatni-
veau. Ifølge analysen i kvalitetsrapporten 
skyldes det, at hovedfagene i høj grad er 
tilrettelagt som individuel undervisning, og 
problemerne med tilrettelæggelsen vurde-
res at skyldes manglende forventningsaf-
stemning vedrørende afviklingen af under-
visningen. Det beskrives i handleplanen, at 



 

41 

Institutionsakkreditering – Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

kvaliteten af fagene fremover bl.a. skal sik-
res gennem forventningsafstemning på fag-
gruppemøder og faggruppeforsamlinger, 
og at studie- og kvalitetssikringschefen er 
ansvarlig for dette i samarbejde med fag-
gruppelederen for komposition og fagkoor-
dinatoren for tonemester. For tonemester 
fremgår det desuden af analysen, at der er 
behov for eksperter, der kan afholde work-
shops og deltage i produktioner, og i hand-
leplanen er det derfor beskrevet, at der skal 
gøres øget brug af time-fag-fordeling af 
puljemidler til faste timelærere (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 224).  
 
Det fremgår af opfølgningen på handlepla-
nen i kvalitetsrapporten om uddannelse og 
undervisning for 2021, at faggruppemø-
derne- og forsamlingerne på komponist og 
tonemester har haft en løbende dialog om 
forventningsafstemninger, og at der er sket 
en øgning af midler til fast tilknyttede time-
lærere på tonemester (audit trail 1, s. 221). 
I uddannelsesevalueringen for 2020/21 
svarer 83 % på komposition, at de er til-
fredse med undervisningen, mens 48 % på 
tonemester svarer, at de er tilfredse med 
undervisningen. Ledelsen vurderer, at be-
svarelsen for komposition er meget tæt på 
målopfyldelsen, og at der ikke er behov for 
yderligere handleplan (audit trail 1, s. 227-
228).  
 
For tonemester vurderer ledelsen, at til-
fredshedsgraden på 48 % ikke er tilfreds-
stillende. De studerende beskriver i evalue-
ringen, at det især er oplevelsen af ikke at 
få individuel feedback, der får dem til at 
svare kritisk på evalueringen. Der er ikke 
umiddelbart den store forskel mellem eva-
lueringen af kandidat- og bachelorniveauet 
på tonemester, og anbefalingen er derfor at 
se på uddannelsesretningen som en hel-
hed. Tonemestre har i høj grad deres ho-
vedfagsundervisning på hold, og det over-
vejes derfor af ledelsen, om der skal laves 
om på tilrettelæggelsen af undervisningen, 
så den bedre imødekommer de studeren-
des behov for individuel feedback. Det an-
befales i handleplanen, at uddannelseseva-
lueringen for tonemester drøftes af uddan-
nelseslederen med fagkoordinatoren og på 
et faggruppemøde for at øge oplevelsen af 

relevant individuel feedback og oplevet un-
dervisningskvalitet. Det anbefales desuden 
i handleplanen, at der vedtages en revide-
ret plan for 360-graders-uddannelsesevalu-
ering, hvor uddannelsesretningen toneme-
ster evalueres i løbet af studieåret 2021/22 
for at få et samlet overblik over, hvor der 
skal sættes ind i forhold til hovedfagsunder-
visningen på uddannelsesretningen (audit 
trail 1, s. 227-228, 230 og 241). 
 
Uddannelsesevaluering af øvrige fag 
Ud over hovedfaget har de studerende på 
DKDM som tidligere beskrevet en række 
almene og pædagogiske fag, som går på 
tværs af uddannelsesretningerne på ba-
chelor- og kandidatniveau. Det drejer sig 
om bl.a. musikhistorie, performancepsyko-
logi og musikpædagogik, entreprenørskab 
samt metodefaget og faglig profilering. Ak-
krediteringspanelet havde under andet be-
søg også fokus på, hvordan de tværgå-
ende fag, der samlæses på tværs af ud-
dannelsesretninger, evalueres. 
 
Ifølge kriterierne for opfølgning fra 2020 
skulle der bl.a. følges op på evalueringen, 
hvis mindre end 65 % af de adspurgte i de 
øvrige fag fx angav, at de var helt eller del-
vis enige i, at tilrettelæggelsen af faget var 
hensigtsmæssig for deres indlæring. Ifølge 
uddannelsesevalueringen for 2019/20 lå 
flere af de tværgående fag under tærskel-
værdien. Det gjaldt fx musikhistorie på ba-
chelorniveau, hvor 59 % var helt eller delvis 
enige i, at tilrettelæggelsen er hensigts-
mæssig for deres indlæring. Ifølge kvali-
tetsrapporten om uddannelse og undervis-
ning for 2020 er der bl.a. på den baggrund 
igangsat kurser i didaktik for underviserne 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
224). Desuden lå følgende tværgående fag 
under tærskelværdien i uddannelsesevalu-
eringen for 2019/20: performancepsykologi 
og musikpædagogik på bachelorniveau (49 
%), entreprenørskab (57 %), metodefag 
(60 %), hovedfagsspecifik pædagogik inkl. 
læringsteori (62 %) og faglig profilering (50 
%) på kandidatniveau (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 225).  
 
Af analysen af de tværgående fag i kvali-
tetsrapporten for 2020 fremgår det, at de 
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studerende på performancepsykologi og 
musikpædagogik bl.a. efterspørger mere 
fokus på pædagogikundervisningen, mulig-
heder for praktik og samarbejder uden for 
konservatoriet (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 226). Af handleplanen fremgår 
det, at de tværgående pædagogiske fag 
skal analyseres grundigt i studieåret 
2020/21 af uddannelsesledelsen i samar-
bejde med et tværgående pædagogiske 
team, og at der skal udarbejdes semester-
planer i samarbejde med de tilknyttede un-
dervisere, der skal sikre det korrekte fag-
lige indhold i fagene. Af handleplanen frem-
går det desuden, at det koordinerende 
tværgående team for pædagogik er nedsat 
for at varetage en øget koordinering af Mu-
sikpædagogisk Forum og igangsætte pæ-
dagogiske samarbejder på tværs af uddan-
nelserne generelt. Der er udarbejdet et 
kommissorium for det pædagogiske team 
med tilhørende tidsplan. Desuden skal der 
udvikles et fast samarbejde om praktik i lø-
bet af studieåret 2020/21. Rektor er an-
svarlig for disse tiltag i samarbejde med 
studie- og kvalitetssikringschefen (selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 226-227). 
For de tværgående fag entreprenørskab, 
metodefag og faglig profilering gælder, at 
de er relativt nye, og ledelsen vurderer der-
for, at der ikke er behov for at udarbejde 
handleplaner for disse fag på nuværende 
tidspunkt, men vil i stedet afvente næste 
års undervisningsevaluering, før der iværk-
sættes eventuelle tiltag (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 226).  
 
I kvalitetsrapporten for 2021 er det beskre-
vet, at uddannelseslederen på de mindre 
tværgående fag har haft faglige drøftelser 
med det tværgående koordinerende pæda-
gogiske team om evalueringerne og de til-
knyttede undervisningskompetencer, som 
bl.a. har betydet ændringer i underviserte-
ams på udvalgte fag, der træder i kraft fra 
studieåret 2021/22 (audit trail 1, s. 221). 
 
Midtvejsevaluering og adfærdskodeks 
DKDM har som supplement til den årlige 
uddannelsesevaluering indført en midtvejs-
evaluering af individuel undervisning og 
holdundervisning. Midtvejsevalueringen 

igangsættes i januar 2022 og erstatter stu-
denterudviklingssamtalerne, som tidligere 
har været gennemført mellem underviserne 
og de studerende. Formålet med midtvejs-
evalueringen er at give de studerende mu-
lighed for at give mundtlig feedback på un-
dervisningen og dermed gøre det muligt for 
underviserne at forbedre undervisningen i 
løbet af året. Det er den enkelte undervi-
sers ansvar at beslutte den konkrete form 
og omfanget af dialogen (audit trail 1, s. 
78).  
 
Akkrediteringspanelet har set vejledningen 
til gennemførelse af midtvejsevalueringen, 
hvoraf det fremgår, at dialogen mellem un-
derviserne og de studerende skal tage ud-
gangspunkt i en gensidig forventningsaf-
stemning. Vejledningen indeholder nogle 
spørgsmål, som underviseren kan lade sig 
inspirere af: 
 
 Er der tydelighed om, hvad vi forventer 

af hinanden i undervisningen og er for-
ventningerne til forberedelse pas-
sende? 

 Hvilken del af undervisningen oplever 
vi, inspirerer til ny læring? 

 Lever indholdet og målsætningen i un-
dervisningen op til vores forventninger? 

 Hvordan oplever vi struktureringen af 
selve undervisningstimen? Fungerer 
strukturen og når vi det vi gerne vil? 

(Audit trail 1, s. 78). 
 
Midtvejsevalueringen er obligatorisk, og un-
derviseren skal give en tilbagemelding til 
kvalitetskoordinatoren om, hvorvidt evalue-
ringen er gennemført. Studienævnet skal 
følge med i, om evalueringerne bliver gen-
nemført, og der skal føres statistik over, om 
evalueringen er gennemført på faggruppe-
niveau. Det forventes ikke, at underviserne 
fortæller om, hvad der er blevet talt om un-
der evalueringen, men der er altid mulighed 
for at drøfte det med faggruppe- eller ud-
dannelseslederen (audit trail 1, s. 78).  
 
Akkrediteringspanelet var under besøgene 
optaget af, hvilke muligheder de stude-
rende har, hvis de oplever udfordringer 
med en underviser. De studerende fortalte, 
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at de har mulighed for at gå til deres ud-
dannelsesleder, lederen af internationalise-
ring og vejledning eller DKDM’s øvrige le-
delse, hvis de fx oplever udfordringer med 
en underviser. Dette er også beskrevet i 
DKDM’s retningslinjer for studievejledning, 
krænkende adfærd og personlig rådgivning 
(audit trail 1, s. 330-332).  
 
Ledelsen fortalte desuden, at DKDM har et 
tolærerprincip, som betyder, at hovedfa-
gene altid er bemandet med to undervi-
sere, og at det derfor er muligt at skifte un-
derviser. De studerende, som akkredite-
ringspanelet mødte, havde kendskab til, at 
lærerskifter havde fundet sted, men samti-
dig fortalte de, at det ikke altid er muligt i 
praksis at skifte underviser på grund af den 
asymmetriske magtrelation mellem under-
viserne og de studerende. 
 
Under besøgene fortalte ledelsen, at 
DKDM har stort fokus på den asymmetri-
ske magtrelation mellem underviserne og 
de studerende. DKDM har derfor udviklet et 
adfærdskodeks, som har været drøftet i 
studenterrådet og Fagligt Forum og forven-
tes godkendt endeligt af ledelsen i slutnin-
gen af 2021 (audit trail 1, s. 12). Adfærds-
kodekset fastlægger nogle retningslinjer for 
adfærd, der gælder for alle relationer på 
DKDM. Her fremgår det bl.a., at det ”altid 
er ‘den øverste’ i magtrelationen, der har 
ansvaret for at håndtere forholdets faglige 
og sociale aspekter, således at den anden 
parts rettigheder ikke tilsidesættes og/eller 
den anden parts grænser ikke overskrides. 
DKDM forudsætter, at alle undervisere er 
sig disse magtrelationer og habilitetsforhold 
bevidst og forstår at håndtere dem transpa-
rent og efter de etiske standarder, der er 
beskrevet i DKDM’s værdisæt og adfærds-
kodeks” (audit trail 1, s. 311-313). Det er 
planen, at adfærdskodekset skal introduce-
res i forbindelse med studiestarten og ta-
ges op mindst en gang om året i forskellige 
mødefora, herunder på faggruppemøder 
med underviserne (audit trail 1, s. 329).  

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet konstaterer, at 
DKDM har indført en ny spørgeramme for 

den årlige uddannelsesevaluering i 2021, 
som er en videreudvikling af DKDM’s hidti-
dige arbejde med at gennemføre uddannel-
sesevalueringer. Panelet vurderer, at spør-
gerammen indeholder spørgsmål om ho-
vedfagsundervisningen og de øvrige fag, 
som ledelsen anvender til at sikre undervis-
ningens tilrettelæggelse og pædagogiske 
kvalitet. Panelet noterer sig dog, at fagenes 
læringsmål ikke introduceres systematisk 
for de studerende i forbindelse med under-
visningen, og at de ikke gøres til en del af 
samtalen om evaluering. 
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at 
DKDM har haft en grundig proces, hvor 
den nye spørgeramme er blevet behandlet 
i studienævnet. Panelet bemærker positivt, 
at formålet med den nye spørgeramme er 
at kunne give nuanceret feedback til under-
viserne, som modtager besvarelserne un-
der hensynstagen til diskretionsgrænser. 
Panelet har imidlertid fået indtryk af, at un-
derviserne i mindre grad finder besvarel-
serne anvendelige. Dette skyldes, dels at 
besvarelserne i flere tilfælde er baseret på 
få respondenter, dels at de ikke altid ople-
ver spørgsmålene i evalueringen som rele-
vante.  
 
Akkrediteringspanelet er generelt kritisk 
over for at drage for entydige konklusioner 
på baggrund af besvarelser med få respon-
denter, men hæfter sig ved, at ledelsen fo-
retager en grundig analyse og vurdering af 
evalueringsresultaterne i kvalitetsrappor-
ten. I kvalitetsrapporten vurderer ledelsen 
bl.a., om besvarelsen af de enkelte spørgs-
mål giver anledning til opfølgning i forhold 
de enkelte hovedfag og instrumenter. Pa-
nelet vurderer, at uddannelseslederne sy-
stematisk analyserer fag, der ligger under 
de fastsatte tærskelværdier, og at faggrup-
pelederne/fagkoordinatorerne involveres i 
analyser og opfølgende tiltag på baggrund 
af evalueringen. 
 
Hvad angår opfølgning på udfordringer 
med 1:1-undervisningen, bemærker akkre-
diteringspanelet positivt, at DKDM har ud-
viklet et adfærdskodeks, som adresserer 
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den asymmetriske magtrelation mellem un-
derviserne og de studerende, som skal 
drøftes på faggruppemøder. Panelet vurde-
rer desuden, at de studerende er bekendt 
med, at de kan gå til ledelsen, hvis de ople-
ver udfordringer med en underviser. I den 
forbindelse lægger panelet også vægt på, 
at DKDM har et tolærerprincip, som gør det 
muligt for de studerende at skifte undervi-
ser, og panelet har hørt eksempler på, at 
uddannelseslederne har hjulpet de stude-
rende med underviserskifte.  
 
Akkrediteringspanelet konstaterer desuden, 
at DKDM fra januar 2022 har indført en ob-
ligatorisk midtvejsevaluering af individuel 
undervisning og holdundervisning, der skal 
understøtte dialogen og forventningsaf-
stemningen mellem underviserne og de 
studerende. Det er panelets opfattelse, at 
1:1-undervisningen forudsætter en velfun-
gerende dialog, og det er panelets vurde-
ring, at underviserne allerede har stort fo-
kus på dette. I nogle tilfælde suppleres 1:1-
undervisningen med gruppeundervisning, 
hvor de studerende undervises sammen af 
flere undervisere. Panelet bemærker, at 
underviserne herved har mulighed for at 
overvære hinandens undervisning og lære 
af hinanden, og at de studerende har mu-
lighed for at lære fra forskellige hovedfags-
undervisere. Panelet mener, at der ville 
være potentiale i at udbrede denne praksis 
til de øvrige hovedfag og instrumenter.  

Faggruppemøder og faggrup-
peforsamlinger 
Som tidligere beskrevet holdes faggruppe-
møderne med underviserne og faggruppe-
forsamlingerne med de studerende og un-
derviserne hvert semester. Det fremgik af 
akkrediteringspanelets besøg, at faggrup-
pemøderne og faggruppeforsamlingerne 
ofte holdes i umiddelbar forlængelse af hin-
anden. Der anvendes til begge møder en 
standarddagsorden, der indeholder et 
punkt om kvalitetssikring, som skal sikre, at 
deltagerne får mulighed for at drøfte bl.a. 
studieordningsændringer, masterclasses, 
faciliteter og sociale/faglige aktiviteter. Ud-

dannelseslederne er ansvarlige for at vide-
rebringe relevante forhold fra møderne til 
ledelsen, og væsentlig feedback herfra skal 
indgå i den årlige kvalitetsrapport om ud-
dannelse og undervisning (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 142).  
 

Kriterium for opfølgning 

Hvis en vurdering af synspunkter/feedback fremsat 
på møderne giver anledning til handling i forhold til 
faggruppen eller konservatoriet som helhed. Væsent-
lig feedback vil indgå i den årlige kvalitetsrapport. 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 142. 

Faggrupperne har også en central rolle i 
forbindelse med udvikling af studieordnin-
ger. Det fremgår af DKDM’s delpolitik for 
uddannelse og undervisning, at dialogen 
på faggruppemøderne bl.a. giver viden om 
behov for ændringer af fag og eksamens-
former. Indstillinger til ændringer af studie-
ordninger formuleres i samarbejde mellem 
uddannelseslederen og faggruppelederen 
efter dialog med faggrupperne. Studienæv-
net sikrer i den forbindelse, at der er over-
ensstemmelse mellem læringsmålene i stu-
dieordningerne og kvalifikationsrammen for 
videregående kunstneriske uddannelser. 
Studie- og kvalitetssikringschefen gennem-
går desuden studieordningerne hvert tredje 
år for at sikre, at de lever op til gradstype-
bestemmelserne i kvalifikationsrammen for 
videregående kunstneriske uddannelser 
under Kulturministeriet (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 146). 
 
Feedback fra faggruppemøder og fag-
gruppeforsamlinger 
Akkrediteringspanelet havde under besø-
gene fokus på, hvordan kvalitetsudfordrin-
ger drøftes på faggruppemøder og faggrup-
peforsamlinger, og hvordan ledelsen på 
møderne orienterer om kvalitetssikringsar-
bejdet. Panelet har set eksempler på mø-
dereferater fra udvalgte faggrupper fra 
2019-21. Møderne består dels af meddelel-
ser fra faggruppelederen og uddannelses-
lederen, dels af et punkt med overskriften 
”Kvalitetssikring”. Mødereferaterne viser, at 
punktet om kvalitetssikring indeholder 
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mange forskellige emner. På faggruppemø-
derne drøftes fx time-fag-fordelingen og 
processen for de studerendes ønsker om 
undervisere. Desuden drøftes underviser-
nes kompetenceudviklingsmuligheder, lige-
som der orientereres om igangværende 
FOKU-projekter og tværfaglige samarbej-
der (audit trail 1, s. 79-130).  
 
På faggruppeforsamlingerne bliver de stu-
derende fx orienteret om og drøfter ændrin-
ger af studieordninger, uddannelsesevalue-
ringen og DKDM’s arbejde med at skabe et 
trygt studiemiljø. Samtidig bliver de stude-
rende orienteret om, hvem de kan gå til, 
hvis de oplever udfordringer med en under-
visers undervisning, krænkelser eller andet. 
Nedlukningen af konservatoriet på grund af 
corona og konsekvenserne af onlineunder-
visningen har også fyldt en del på mø-
derne. Referaterne fra faggruppeforsamlin-
gerne indeholder desuden en række ek-
sempler på, at de studerende evaluerer de-
res hovedfag og de tværgående fag (audit 
trail 1, s. 79-130).  
 
Det fremgår af referaterne af faggruppemø-
derne og faggruppeforsamlingerne, at ud-
dannelseslederen og faggruppelede-
ren/fagkoordinatoren deltager i faggruppe-
møderne sammen med flere af de fastan-
satte undervisere. Desuden deltager de 
studerende i faggruppeforsamlingerne. Det 
fremgår dog ikke, om alle undervisere og 
studerende deltager i møderne (audit trail 
1, s. 79-130).  
 
Det fremgik af besøget, at timelærerne 
også inviteres til at deltage i faggruppemø-
der og faggruppeforsamlinger, men at de 
ikke altid har mulighed for at deltage. Un-
der besøgene mødtes akkrediteringspane-
let med flere timelærere fra forskellige fag-
grupper. Panelet fik her indtryk af, at flere 
timelærere er ansat til at undervise mere 
end halv tid.  
 
Akkrediteringspanelet har også set, hvor-
dan feedback fra faggruppemøder og fag-
gruppeforsamlinger behandles i den årlige 
kvalitetsrapport om uddannelse og under-
visning. Det fremgår af kvalitetsrapporten 
om uddannelse og undervisning for 2020, 

at muligheden for at starte en mentorord-
ning mellem nye timelærere og erfarne un-
dervisere har været drøftet i en faggruppe, 
da det ifølge feedback fra faggruppen kan 
være en udfordring for nye timelærere at 
undervise på DKDM med nye kollegaer og 
andre krav til undervisning. I handleplanen 
anbefales det på den baggrund at tage an-
sættelse og modtagelse af nye undervisere 
op til drøftelse i Fagligt Forum i studieåret 
2020/21 for at udveksle erfaringer blandt 
faggruppeledere og afsøge muligheden for 
at udarbejde faste procedurer for modta-
gelse af nye undervisere, eventuelt kombi-
neret med en frivillig mentorordning. Det er 
rektor, som er ansvarlig for at sætte punk-
tet på dagsordenen (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 229-230). Det fremgår 
af kvalitetsrapporten om uddannelse og un-
dervisning for 2021, at Fagligt Forum i for-
året 2021 har diskuteret procedurer for 
modtagelse af nye undervisere, og der for-
ventes at komme nye tiltag i det nye stu-
dieår. Punktet overføres derfor til næste års 
handleplan, hvor rektor også er ansvarlig 
for opfølgningen (audit trail 1, s. 222 og 
243).  
 
Ifølge kvalitetsrapporten om uddannelse og 
undervisning for 2020 har alle faggrupper i 
foråret 2020 været optaget af coronasituati-
onen og nedlukningen af DKDM. Der har i 
alle faggrupper været fokus på undervis-
ningsmetoder, videndeling og lærernes og 
de studerendes tilknytning under nedluk-
ningen. En faggruppe har i den forbindelse 
anbefalet at gennemføre en evaluering af 
onlineundervisningen (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 229). DKDM har efter-
følgende gennemført en evaluering på bag-
grund af coronanedlukningen i foråret 2020 
blandt undervisere og studerende. Evalue-
ringen viser bl.a., at langt hovedparten af 
undervisningen er blevet gennemført som 
onlineundervisning, og at der især har væ-
ret et kvalitetstab i de fag, hvor langvarig 
onlineundervisning ikke har været mulig. 
Det gælder for undervisningen i kor, kam-
mermusik og andre former for sammenspil 
samt hørelæreundervisningen. Som opfølg-
ning på evalueringen vil der bl.a. være fo-
kus på klare retningslinjer til underviserne 
for afholdelse af digital undervisning samt 
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initiativer til videndeling blandt undervisere i 
forhold til digital læring. Der vil også være 
et fokus på manglende motivation, øget 
stress og ensomhed blandt de studerende 
samt fokus på kommunikation mellem de 
studerende, underviserne og administratio-
nen (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
227). 

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at faggrup-
pemøderne og faggruppeforsamlingerne 
udgør et positivt element i kvalitetskulturen 
på DKDM. Møderne sikrer, at uddannelses-
lederne sammen med faggruppelederne og 
fagkoordinatorerne mødes med undervi-
serne og de studerende hvert semester og 
drøfter eventuelle kvalitetsudfordringer. Pa-
nelet konstaterer på baggrund af mødere-
feraterne, at der drøftes og orienteres om 
en række centrale temaer af betydning for 
kvalitetssikringsarbejdet på DKDM, fx ar-
bejdet med at skabe et trygt studiemiljø, 
modtagelse af og mentorordning for nyan-
satte timelærere samt udfordringer med on-
lineundervisning under corona. Det er pa-
nelets vurdering, at uddannelseslederne 
samler væsentlig feedback fra faggruppe-
møderne i kvalitetsrapporten, og at der 
igangsættes handlinger for at følge op på 
identificerede udfordringer. Panelet be-
mærker dog, at der ikke er et koncept for, 
hvordan evaluering af undervisningen skal 
finde sted på faggruppeforsamlingerne. Det 
er panelets opfattelse, at drøftelserne på 
både faggruppemøderne og faggruppefor-
samlingerne i højere grad kunne være in-
formeret af de evalueringer og undersøgel-
ser, som indgår i DKDM’s løbende kvali-
tetssikringsarbejde, så underviserne og de 
studerende i højere grad kunne være med 
til at kvalificere resultaterne af evaluerin-
gerne og undersøgelserne.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at der er 
beskrevet klare procedurer for involvering 
af faggrupperne i udviklingen af studieord-
ningerne, herunder procedurer, som skal 
sikre overensstemmelse mellem lærings-
målene i studieordningerne og kvalifikati-
onsrammen for videregående kunstneriske 

uddannelser. Som tidligere nævnt bemær-
ker panelet dog også, at uddannelseseva-
lueringen ikke giver mulighed for at evalu-
ere undervisningen i forhold til fagenes læ-
ringsmål, og at den derfor i begrænset om-
fang kan anvendes som et redskab til at 
sikre uddannelsernes faglige niveau og ind-
hold. Panelet vurderer dog, at uddannel-
seslederne gennem feedback fra faggrup-
pemøder og faggruppeforsamlinger sam-
men med uddannelsesevalueringen og 
360-graders-uddannelsesevalueringerne 
samlet opnår solid viden om uddannelser-
nes faglige niveau, der anvendes i kvali-
tetssikringen og udviklingen af uddannel-
sernes studieordninger.  

360-graders-uddannelsesevalu-
eringer  
DKDM gennemfører hvert femte år 360-
graders-uddannelsesevalueringer af de en-
kelte uddannelsesretninger med inddra-
gelse af en ekstern ekspert inden for det 
musikfaglige område (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 142 og 614). Evaluerin-
gen giver uddannelseslederne mulighed for 
at samle alle relevante data for en årrække 
og på den baggrund udarbejde en langsig-
tet handleplan for en uddannelsesretning 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
230-231).  
 

Kriterium for opfølgning 

360-graders uddannelsesevaluering følges altid op af 
en langsigtet handleplan for den pågældende uddan-
nelse 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 142. 

Evalueringerne er baseret på nogle faste 
temaer, som omfatter nøgletal om uddan-
nelsen, en uddannelsesbeskrivelse, uddan-
nelsens videngrundlag, uddannelsens ar-
bejdsmarked, perspektiveringer/kommenta-
rer fra den eksterne evaluator og et afslut-
tende punkt om fremtidsperspektiver og an-
befalinger. Evalueringerne skal have et om-
fang af fem-syv sider (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 614).  
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Akkrediteringspanelet har set dispositionen 
for 360-graders-uddannelsesevaluerin-
gerne, hvor det uddybes i punktform, hvilke 
elementer de forskellige temaer skal inde-
holde. Punktet om nøgletal inkluderer an-
søgere, optagne, indskrevne, dimitterede, 
frafald og studieskift, mens punktet om vi-
dengrundlag bl.a. indeholder beskrivelser 
af lærersammensætning, master classes 
og FOKU-aktiviteter. Uddannelsesbeskri-
velsen indeholder en beskrivelse af studie-
ordningen, herunder eventuelle nye tiltag 
siden sidste evaluering, data fra gennem-
førte evalueringer af undervisningen/ud-
dannelsen samt kvalitativ feedback fra de 
studerende. Endelig indeholder punktet om 
uddannelsens arbejdsmarked beskæftigel-
sestal, data fra dimittend- og aftagerunder-
søgelser mv. samt kvalitativ information om 
beskæftigelsesforhold, herunder fra fokus-
grupper (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 614).  
 
Den eksterne ekspert modtager udkast til 
360-graders-uddannelsesevalueringen og 
studieordningen for uddannelsen, og gen-
nemfører herefter interview med uddannel-
seslederen og faggruppelederen, repræ-
sentanter for underviserne samt stude-
rende på bachelor- og kandidatniveau 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
634).  
 
Den endelige evalueringsrapport udarbej-
des af faggruppelederen samt uddannel-
seslederen for den faggruppe, som uddan-
nelsesretningerne er organisatorisk tilknyt-
tet (supplerende dokumentation, s. 26). 
Den eksterne eksperts anbefalinger indgår 
som en separat del af evalueringen (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 634-
642).  
 
360-graders-uddannelsesevalueringerne 
inklusive handleplaner indgår som bilag til 
kvalitetsrapporterne, mens opsummerende 
refleksioner på baggrund af evalueringerne 
beskrives i et selvstændigt afsnit i rappor-
terne (audit trail 1, s. 232-233).  
 

Opfølgning på 360-graders-uddannel-
sesevalueringer 
Akkrediteringspanelet har set 360-graders-
uddannelsesevalueringerne for komposi-
tion, orgel/kirkemusik, AM og hørelære 
(supplerende dokumentation, s. 18-31). I 
det følgende beskrives som eksempel eva-
lueringen af AM og hørelære, som blev 
gennemført i efteråret 2019 (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 231). Evalue-
ringen af AM og hørelære blev gennemført 
som en samlet evaluering, men med sepa-
rat datagrundlag og separate handleplaner. 
Den eksterne ekspert har desuden bidraget 
med selvstændige analyser og anbefalin-
ger for de to uddannelsesretninger (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 231). 
 
Af evalueringen af AM fremgår det, at de 
studerende generelt oplever stor tilfredshed 
med hovedparten af hovedfagene. Den 
eksterne ekspert anbefaler dog, at red-
skabsfagene brugsklaver og brugssang bør 
styrkes i form af et højere timetal (selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 634). 
Denne anbefaling er indført som et punkt i 
handleplanen for AM, hvor det fremgår, at 
der på baggrund af opfordringer fra de stu-
derende og den eksterne evaluator fra stu-
dieåret 2020/21 er gennemført en ændring 
af timeforbruget fra hovedfag (musikpæda-
gogik, korledelse og ensembleledelse) til 
støttefag såsom brugsklaver og brugssang. 
Der er desuden gennemført ændringer af 
tilstedeværelseskravet i hovedfagene for at 
mindske kravene til de studerendes frem-
møde. Af handleplanen beskrives det yder-
ligere, at tiltagene evalueres på faggruppe-
møder i løbet af studieåret 2020/21 med ef-
terfølgende implementering af eventuelle 
ændringer fra studieåret 2021/22. Faggrup-
pelederen er ansvarlig for dette punkt (sup-
plerende dokumentation s. 26). Som et 
yderligere punkt fremgår det af handlepla-
nen, at den eksterne ekspert anbefaler at 
tydeliggøre den klassiske musiks placering 
i undervisningen i musikpædagogik. Dette 
er ifølge handleplanen indført i studieord-
ningen fra studieåret 2020/21 (supplerende 
dokumentation, s. 28). 
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Den eksterne ekspert bemærker, at der 
ikke er specifikke retningslinjer for evalue-
ringen, hvorfor de samtaler, den eksterne 
ekspert har haft med uddannelsesledelsen, 
underviserne og de studerende har taget 
udgangspunkt i en række spørgsmål for-
muleret af den eksterne ekspert selv (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 634).  

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
generelt har et velfungerende koncept for 
360-graders-uddannelsesevalueringer. 
Evalueringerne gennemføres hvert femte 
år og er struktureret ud fra faste punkter, 
herunder en uddannelsesbeskrivelse, vi-
dengrundlaget og forholdene på arbejds-
markedet, som gør det muligt for DKDM at 
forholde sig til uddannelsernes mål, indhold 
og tilrettelæggelse. Akkrediteringspanelet 
bemærker, at evalueringerne behandler 
både bachelor- og kandidatuddannelser 
samlet samt i nogle tilfælde flere uddannel-
sesretninger. Panelet kan dog konstatere, 
at der udarbejdes selvstændige handlepla-
ner for de enkelte uddannelsesretninger, 
og at den eksterne ekspert giver selvstæn-
dige anbefalinger i de tilfælde, hvor flere 
uddannelsesretninger evalueres samtidig.  
 
Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at 
den eksterne ekspert mødes med stude-
rende, undervisere og ledelsesrepræsen-
tanter, og at eksperterne forholder sig til 
studieordninger og udkast til 360-graders-
uddannelsesevalueringen. Panelet bemær-
ker dog i den sammenhæng kritisk, at det 
ikke af oplægget til den eksterne ekspert 
fremgår, hvilke områder eller temaer der 
skal behandles, hvorfor selve fokusset og 
anbefalingerne afhænger af, hvad den eks-
terne ekspert selv finder mest relevant at 
undersøge.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer dog, at 360-
graders-uddannelsesevalueringerne i prak-
sis giver institutionen mulighed for at fore-
tage en samlet vurdering af en uddannel-
sesretning, hvor der ses på tværs af for-
skellige tematiske områder såsom evalue-
ringer, videngrundlag og relevans, og at 

evalueringerne følges op med selvstæn-
dige handleplaner, der tager udgangspunkt 
i institutionens egne vurderinger af indsat-
ser samt den eksterne eksperts anbefalin-
ger. Panelet vurderer desuden, at DKDM 
forholder sig konsekvent til evalueringernes 
konklusioner og anbefalinger. 

Undervisningsmiljøvurdering  
DKDM gennemfører minimum hvert tredje 
år en undervisningsmiljøvurdering (UMV) , 
som har til formål at undersøge de stude-
rendes oplevelse af det psykiske, fysiske 
og æstetiske undervisningsmiljø, samt 
hvorvidt uddannelserne stemmer overens 
med beskrivelserne i fx studieordningerne 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 47). 
I UMV’en bliver de studerende bl.a. bedt 
om at vurdere det samlede psykiske under-
visningsmiljø, og hvordan DKDM’s lokaler 
understøtter undervisningen. Desuden bli-
ver de spurgt om deres oplevelse af tidsfor-
bruget på uddannelsen, og i hvor høj grad 
uddannelsen lever op til de officielle beskri-
velser i studieordningen og deres egne for-
ventninger til uddannelsen (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 643-662). De 
studerende har også mulighed for selv at 
tilføje eventuelle kvalitative kommentarer 
og komme med forslag til forbedringer af 
undervisningsmiljøet (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 48). 
 
Resultater fra UMV’erne indgår som måle-
punkt i kvalitetspolitikkens delpolitik for ud-
dannelse og undervisning og indeholder 
nedenstående kriterier for opfølgning. 
  

Kriterier for opfølgning 

 Hvis respondenterne giver det psykiske under-
visningsmiljø under 8 (gennemsnitskarakter) på 
7-trinskarakterskalaen 

 Hvis respondenterne giver det fysiske undervis-
ningsmiljø under 8 (gennemsnitskarakter) på 7-
trinskarakterskalaen 

 Hvis ikke min. 85% af respondenterne angiver, 
at de samlet set lærer nok på deres uddannelse 

 Hvis over 25% af respondenterne angiver, at de 
har overvejet at stoppe deres uddannelse inden 
for det seneste år. 
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 Hvis vurdering af respondenternes angivelser af 
brug af vejledningsfunktioner giver anledning til  
det 

 Hvis en vurdering af kvalitative kommentarer fra 
respondenterne giver anledning til det 

 Hvis ikke min. 85% af respondenterne angiver, 
at de ved hvor de skal henvende sig med 
spørgsmål og at disse henvendelser bliver klart 
og tydeligt besvaret. 

 
Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 143. 

Undervisningsmiljøvurdering 2019/20 
Den seneste UMV på DKDM blev gennem-
ført i 2019/20 og er afrapporteret i kvalitets-
rapporten om uddannelse og undervisning 
for 2020. Her fremgår det, at flertallet af de 
studerendes besvarelser vurderes som væ-
rende tilfredsstillende, jf. ovenstående krite-
rier for opfølgning. Ud af 534 respondenter 
har 190 svaret, hvilket giver en svarprocent 
på 35 (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 648).  
 
Som opfølgning på undersøgelsen beskri-
ves der i kvalitetsrapporten og handlepla-
nen bl.a. tiltag vedrørende optimering af 
øvelokalerne, forebyggelse af koncentrati-
onsbesvær og ensomhed samt krænkende 
adfærd, idet institutionen har ændret spør-
gerammen for bedre at kunne opfange epi-
soder med diskrimination og krænkende 
adfærd (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 234, 244-245).  
 
I kvalitetsrapporten for 2021 fremgår det 
under punktet om opfølgning på sidste års 
handleplan, at institutionens øvelokaler i 
2020/21 har gennemgået en optimering 
med fokus på lydisolering, samt at der er 
blevet gennemført en række aktiviteter over 
for ensomme studerende. Der blev fx gen-
nemført et kursus for undervisere, og der 
blev gennemført en større frafaldsundersø-
gelse med tilhørende opsøgende arbejde i 
samarbejde med Studenterrådgivningen 
(audit trail 1, s. 223).  
 
Akkrediteringspanelet har desuden interes-
seret sig for DKDM’s arbejde med musiker-
sundhed. Panelet har set, at musikersund-

hed har været diskuteret på flere faggrup-
peforsamlinger (audit trail 1, s. 84 og 103). 
Panelet har desuden set, at hovedfagsun-
derviserne kan søge midler på vegne af de 
studerende, der har behov for fx pilates, 
alexanderteknik, mentaltræning og lig-
nende (audit trail 1, s. 223). Under besø-
gene blev panelet også bekendt med, at de 
studerende på DKDM får tilbudt kurser i fx 
yoga og alexanderteknik. 
 
Med hensyn til indsatsen over for kræn-
kende adfærd fremgår det af oversigten 
over fremdrift med hensyn til kvalitetsrap-
porternes handleplaner for studieåret 
2020/21, at punktet ændres grundet verse-
rende sager, hvor der er igangsat initiativer, 
og at der udarbejdes en indsatsbeskrivelse 
(audit trail 1, s. 173). DKDM har som tidli-
gere beskrevet udviklet et adfærdskodeks, 
som skal være med til at sikre et trygt stu-
diemiljø (audit trail 1, s. 12). Desuden kan 
studerende, der oplever krænkelser, hen-
vende sig til studieadministrationens vejled-
ningsfunkton eller til Kulturministeriets fæl-
les rådgivningstilbud Tal Trygt. 

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
gennemfører løbende UMV’er, som giver 
institutionen et grundlag for at behandle 
eventuelle udfordringer med de studeren-
des fysiske, psykiske og æstetiske under-
visningsmiljø. Desuden vurderer panelet, at 
DKDM følger systematisk op på UMV’en.  
 
Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at 
DKDM har arbejdet med at identificere og 
følge op på episoder med diskrimination og 
krænkende adfærd. Panelet har forholdt sig 
til processen med at udvikle et etisk værdi- 
sæt og et adfærdskodeks og bemærker po-
sitivt, at DKDM i alle processer aktivt har 
involveret både studerende og undervisere 
i udviklingen af initiativerne på dette om-
råde. Panelet bemærker ligeledes positivt, 
at DKDM har fokus på musikerhelse og til-
byder de studerende kurser i alexandertek-
nik og yoga. 
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Akkrediteringspanelet bemærker, at svar-
procenten for UMV’en er lav, men vurderer 
samtidig, at DKDM, jf. ovenstående tiltag, 
supplerer undersøgelsen med en række 
initiativer, som løbende giver de stude-
rende mulighed for at ytre ønsker med hen-
syn til undervisningsmiljøet på institutionen. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at 
DKDM indsamler relevant information om 
studiemiljøet og de fysiske rammer, og at 
institutionen følger op på identificerede pro-
blemer. 

Statistik over frafald og gen-
nemsnitlig studietidsoverskri-
delse  
DKDM udarbejder årligt statistik over fra-
fald og gennemsnitlig studietidsoverskri-
delse til årsrapporten, som gengives i kvali-
tetsrapporten om uddannelse og undervis-
ning. Frafaldsprocenten opgøres som den 
andel af de studerende, som har påbe-
gyndt en uddannelse et givet år, og som er 
faldet fra, mens gennemsnitlig studietids-
overskridelse er baseret på Danmarks Sta-
tistiks kulturstatistikker. Opgørelserne over 
frafald og gennemsnitlig studietidsoverskri-
delse opgøres samlet for hhv. bachelor- og 
kandidatuddannelser for de tre seneste år-
gange (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, 
s. 235).  
 
I kvalitetsrapporten om uddannelse og un-
dervisning opgør DKDM desuden antallet 
af udmeldte studerende på den enkelte ud-
dannelsesretning. Studieadministrationen 
fører også statistik over udmeldelsesårsa-
ger på de enkelte uddannelsesretninger, 
som også opgøres i kvalitetsrapporten 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
237). Ved afslutningen af normeret studie-
tid modtager de studerende et brev, der op-
lyser dem om, at de har et år til at færdig-
gøre deres uddannelse. I brevet bliver de 
husket på at tilmelde sig eksamen og mod-
tager tilbud om samtaler med henblik på at 
færdiggøre uddannelsen. Studerende, der 
ikke har afsluttet deres uddannelse et år ef-
ter normeret tid, bliver udmeldt (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 237). 

 
DKDM har fastsat en række kriterier for op-
følgning på frafald og gennemsnitlig studie-
tidsoverskridelse.  
 

Kriterier for opfølgning 

 Hvis den gennemsnitlige studietidsoverskridelse 
på bacheloruddannelserne overstiger 4 måneder 

 Hvis den gennemsnitlige studietidsoverskridelse 
på kandidatuddannelserne overstiger 10 måne-
der 

 Hvis frafaldet fra konservatoriets bacheloruddan-
nelser overstiger 15 % ved afslutning af norme-
ret studietid. 

 Hvis frafaldet fra konservatoriets kandidatuddan-
nelser overstiger 20% ved afslutning af normeret 
studietid. 

 Hvis et skøn over de studerendes selvoplyste år-
sager til udmeldelse giver anledning til det. 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 143-144. 

Opfølgning på gennemsnitlig studietids-
overskridelse  
Den gennemsnitlige studietidsoverskridelse 
for kandidatårgang 2017 lå på 13,2 måne-
der i kvalitetsrapporten for 2020, hvilket er 
over tærskelværdien på 10 måneder for 
kandidatuddannelser. For kandidatårgan-
gene 2016 og 2018 lå den gennemsnitlige 
studietidsbeskrivelse på hhv. 8,1 måneder 
og 2,1 måneder. På den baggrund vurde-
res det, at der skal igangsættes en under-
søgelse af datamaterialets validitet for kan-
didatårgang 2017, og at årsagerne bør 
analyseres, hvis det viser sig at være validt 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
235-236). Studieadministrationen har der-
for i 2020 gennemført en analyse af data-
materialet for den gennemsnitlige studie-
tidsoverskridelse, der viser, at lidt under 
halvdelen af de studerende fra kandidatår-
gang 2017, der ikke har gennemført deres 
uddannelse på normeret tid, enten har haft 
orlov, har været sygemeldt eller har været 
på barsel. Det er på den baggrund indstillet 
til drøftelse i ledelsen at iværksætte indsat-
ser over for studerende, der ønsker at tage 
orlov på kandidatuddannelsen i forbindelse 
med fx studietvivl eller ønsket om fokus på 
yderligere faglig dygtiggørelse inden den 
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afsluttende eksamen (supplerende doku-
mentation, s. 32-33). I kvalitetsrapporten 
for 2021 konstateres det imidlertid, at det 
kun er årgang 2017, der har særlige udfor-
dringer med overskridelse af studietiden, 
idet både årgangen før og efter ligger un-
der tærskelværdien, og det vurderes derfor, 
at det ikke er udtryk for en generel tendens, 
hvorfor der ikke er behov for at igangsætte 
yderligere opfølgende handlinger (audit trail 
1, s. 237).  
 
Opfølgning på frafald  
Frafaldet på bacheloruddannelserne er 
18,6 % for årgang 2016 og vurderes på 
den baggrund som ikke tilfredsstillende i 
kvalitetsrapporten for 2020 (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 236-237). Stu-
dieadministrationen har analyseret data-
grundlaget for frafald og fundet nogle stati-
stiske fejl, som betyder, at det reelle frafald 
på bachelorårgang 2016 er 11,9 %, hvilket 
er under tærskelværdien på 15 % for ba-
cheloruddannelser. Analysen er også lavet 
på de enkelte uddannelsesretninger og vi-
ser, at de studerende er faldet fra på grund 
af fuldtidsarbejde eller af personlige årsa-
ger, eller fordi de har påbegyndt en anden 
uddannelse. Det fremgår af analysen, at 
studieadministrationen fremover vil kvali-
tetssikre datagrundlaget for frafaldstabellen 
i kvalitetsrapporten, og det anbefales, at 
der ikke igangsættes yderligere initiativer 
(supplerende dokumentation, s. 33-34). 
 
I kvalitetsrapporten for 2021 er frafaldet på 
bacheloruddannelserne opgjort til hhv. 18,5 
% for årgang 2017, 4,5 % for årgang 2018 
og 5,2 % for årgang 2019 (audit trail 1, s. 
236). Det konstateres i kvalitetsrapporten, 
at frafaldet på årgang 2017 ligger på 
samme niveau som på årgangen før, og 
det beskrives i handleplanen, at frafaldet 
for årgang 2017 skal analyseres, og at der 
bør udarbejdes initiativer til at nedbringe 
frafaldet, hvis data er korrekte (audit trail 1, 
s. 237-238). 
 
I kvalitetsrapporten opgør DKDM også an-
tallet af udmeldte studerende på den en-
kelte uddannelsesretning fra det seneste 

studieår. I studieåret 2020/21 var der såle-
des 12 studerende, der udmeldte sig på 
eget initiativ, mens 2 studerende blev ud-
meldt af DKDM (audit trail, s. 237). Det 
fremgår af opgørelsen over udmeldte, at 9 
af de udmeldte er fra uddannelsesretnin-
gen orkesterinstrument, som er den største 
uddannelsesretning på DKDM, mens de 
øvrige udmeldte studerende fordeler sig på 
fire andre uddannelsesretninger. Det frem-
går desuden, at personlige årsager er den 
hyppigste årsag til udmeldelse efterfulgt af 
studerende, som er blevet indskrevet på en 
anden, ikke-kunstnerisk uddannelse. De 
studerende, som melder sig ud, har været i 
dialog med studieadministrationen op til ud-
meldelsen, og det vurderes på baggrund af 
konkret stillingstagen til de enkelte stude-
rende, at der ikke er behov for yderligere 
indsatser (audit trail 1, s. 238).  
 
DKDM har også gennemført en undersø-
gelse af coronarelateret frafald på initiativ 
fra Studenterrådgivningen. Undersøgelsen 
har omfattet en samkøring af eksisterende 
oplysninger i DKDM’s interne systemer 
koblet med statistisk viden fra Studievalg 
Danmark om, hvilke studerende der var i 
overvejende risiko for frafald. Udsatte stu-
derende er i den forbindelse blevet kontak-
tet med tilbud om en samtale med studie-
vejledningen. Det fremgår af kvalitetsrap-
porten for 2021, at undersøgelsen har vist, 
at frafaldet under corona ikke har været 
større end ellers (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 236; audit trail 1, s. 237).  

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet konstaterer, at 
DKDM indsamler nøgletal for frafald og 
gennemsnitlig studietidsoverskridelse, som 
opgøres samlet for hhv. bachelor- og kan-
didatniveauet for de seneste tre årgange i 
den årlige kvalitetsrapport om uddannelse 
og undervisning. Panelet konstaterer imid-
lertid, at der kun går få studerende på de 
fleste af DKDM’s uddannelsesretninger, og 
bemærker samtidig, at studieadministratio-
nen opgør antallet af udmeldte studerende 
på de enkelte uddannelsesretninger og fø-
rer statistik over udmeldelsesårsager. Pa-
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nelet vurderer desuden, at studieadmini-
strationen analyserer tallene, hvis den gen-
nemsnitlige studietidsoverskridelse eller 
frafaldet på en årgang overskrider fastsatte 
tærskelværdier, og at ledelsen iværksætter 
tiltag for at følge op på frafaldet. Panelet 
bemærker desuden positivt, at DKDM har 
gennemført en analyse af coronarelateret 
frafald og taget kontakt til udsatte stude-
rende, der var i risiko for at falde fra.  

Delpolitik for optag 
Rammerne for kvalitetssikringen af 
DKDM’s optag af studerende er beskrevet i 
delpolitikken for optag (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 48 og 74).  
 

Delpolitik 4: Optag  

4.1 DKDM tiltrækker kvalificerede ansøgere og kom-
munikerer relevant viden om uddannelser og opta-
gelsesprøver 
4.1.1 Data fra årlig evaluering af optagelsesprøverne 
4.1.2 Detaljeret karakteropgørelse for alle konserva-
toriets ansøgere, herunder antal ansøgere fordelt på 
niveau og studieretning samt fra ikke-EU/EØS-lande. 
4.1.3 Antal deltagere til henholdsvis MGK-camp og 
Åben hus-arrangementer. 
 
4.2 DKDM optager studerende gennem optagelses-
prøver, der understøtter uddannelsernes mål og krav 
og i et omfang, der kan imødekomme musiklivets 
behov for velkvalificerede dimittender 
4.2.1 Detaljeret karakteropgørelse for alle konserva-
toriets optagne, herunder antal optagne fordelt på ni-
veau og studieretning samt fra ikke-EU/EØS-lande. 
4.2.2 Evaluering af optagelsesprøverne på kandidat- 
og solistniveau (hvert tredje år). 
 
Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 155-159. 

DKDM’s ledelse træffer beslutning om op-
tag af ansøgere på baggrund af indstilling 
fra studie- og kvalitetssikringschefen, som 
har det overordnede ansvar for optag, samt 
rektor. Den endelige vurdering foretages på 
baggrund af et årligt optagenotat, der be-
skriver intern dimensionering samt de krite-
rier, der vægtes i optaget, herunder musik-
livets behov og hensynet til en fornuftig for-
deling på instrumenter og stemmer på kon-
servatoriet samlet. Optagenotatet indehol-

der fastsatte vejledende måltal for de en-
kelte uddannelsesretninger/hovedfag og 
forslag til en prioritering mellem disse og 
mellem uddannelsesniveauer (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 46 og 665-
668).  
 
Akkrediteringspanelet har med udgangs-
punkt i vejledningens forventninger særligt 
haft fokus på, hvordan DKDM sikrer, at op-
tagelsesprøverne understøtter uddannel-
sernes mål for læringsudbytte og DKDM’s 
løbende og regelmæssige evalueringer af 
procedurer for optag. 

Evalueringer af optagelsesprøverne 
Optagelsesprøverne på bacheloruddannel-
serne koordineres i samarbejde med Syd-
dansk Musikkonservatorium og Det Jyske 
Musikkonservatorium, og der benyttes cen-
sorer beskikket af Kulturministeriet (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 49).  
DKDM gennemfører i samarbejde med de 
øvrige konservatorier en spørgeskemaun-
dersøgelse om ansøgernes opfattelse af 
konservatoriets information om optagelses-
prøverne. Spørgeskemaundersøgelsen 
rummer bl.a. spørgsmål om ansøgerens 
oplevelse af optagelsesprøven, den tilgæn-
gelige information på konservatoriernes 
hjemmesider og kommunikationen med 
DKDM (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 156). Det fremgår af delpolitikken, at 
der fx skal følges op med handling, hvis 
mindre end 75 % af respondenterne angi-
ver, at de er helt enige eller delvist enige i, 
at det var nemt at finde den relevante infor-
mation om optagelsesprøverne, eller at de 
fik tilstrækkelig information om de praktiske 
forhold vedrørende optagelsesprøven gen-
nem e-mails fra konservatoriet (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 156).  
 
Efter hver optagerunde drøfter studie- og 
kvalitetssikringschefen desuden statussen 
for optagelsesprøverne til bacheloruddan-
nelserne med den enkelte faggruppele-
der/fagkoordinator. I den forbindelse drøf-
tes prioriteringer af ansøgerne, og faggrup-
pelederne/fagkoordinatorerne bidrager med 
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deres generelle indtryk af optagelsesprø-
verne baseret på deres dialog med de in-
terne bedømmere. I den forbindelse drøftes 
det også, om optagelsesprøverne afdæk-
ker ansøgernes niveau i forhold til uddan-
nelsernes mål for læringsudbytte (supple-
rende dokumentation, s. 50). 
 
For kandidat- og solistuddannelserne gen-
nemfører DKDM hvert tredje år en skriftlig 
evaluering blandt censorerne ved optagel-
sesprøverne. Evalueringen har til formål at 
vurdere, om prøvens form og indhold bedst 
muligt giver bedømmerne mulighed for at 
vurdere ansøgernes kvalifikationer i hoved-
faget/på instrumentet i forhold til studieord-
ningernes læringsmål for de enkelte uddan-
nelsesretninger. På baggrund af evaluerin-
gen tager DKDM’s ledelse stilling til, om re-
sultaterne er tilfredsstillende for den en-
kelte uddannelsesretning. Der skal følges 
op med handling, hvis ledelsen vurderer, at 
en uddannelsesretning bør overvåges eller 
er kritisk (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 159). 
 
Opfølgning på evaluering af optagelses-
prøverne 
Resultaterne af de indsamlede informatio-
ner om optag er afrapporteret i kvalitetsrap-
porten om optag for 2020. Af denne frem-
går det bl.a., at alle besvarelser fra den år-
lige evaluering af optagelsesprøverne på 
bacheloruddannelserne opnår en tilfreds-
hed på over 75 %, hvilket vurderes som til-
fredsstillende, jf. kriterierne for opfølgning 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
284; supplerende dokumentation, s. 37).  
 
Møderne mellem studie- og kvalitetssik-
ringschefen og faggruppelederne/faggrup-
pekoordinatorerne efter hver optagerunde 
har desuden vist, at der ikke har været be-
hov for at ændre væsentligt på de overord-
nede rammer for optagelsesprøverne. 
Ifølge faggruppelederne/fagkoordinatorerne 
afdækker optagelsesprøverne ansøgernes 
niveau i forhold til at nå uddannelsernes 
mål for læringsudbytte (supplerende doku-
mentation, s. 50). 
 

Under målepunktet om evaluering af kandi-
dat- og solistoptagelsesprøverne fremgår 
det, at alle censorer, der har bedømt opta-
gelsesprøver i perioden 2018-20, har fået 
tilsendt spørgeskemaet (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 277). Resultaterne 
af undersøgelsen viser, at der grundlæg-
gende er tilfredshed blandt censorerne 
med hensyn til, om prøvernes form og ind-
hold giver bedømmerne mulighed for at 
vurdere ansøgernes kvalifikationer i forhold 
til uddannelsesretningernes mål for læ-
ringsudbytte. Alle censorerne fremhæver 
desuden, at de har mulighed for at vurdere 
ansøgernes potentiale ved prøven (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 277-
278).  
 
Af kommentarerne fra censorerne fremgår 
der en række overvejelser og input fordelt 
på de enkelte uddannelsesretninger. For 
flere at kommentarerne er det i kvalitets-
rapporten bemærket, at de konkrete forslag 
fra censorerne bør drøftes i faggrupperne, 
før de eventuelt kan implementeres (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 278-
280). Det gør sig fx gældende for uddan-
nelsesretningen sang, hvor censorerne be-
mærker, at der med fordel kunne kræves 
tydeligere kendskab til fx barokmusik og 
nutidig musik ved optagelsesprøverne, hvil-
ket skal drøftes i faggruppen for sang, in-
den der iværksættes tiltag (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 279). For 
samme uddannelsesretning er der desuden 
et forslag om, at den forventede musikal-
ske sværhedsgrad af musik efter 1970 bør 
tydeliggøres, hvilket bliver tilføjet handle-
planen for delpolitikken. Her fremgår det, at 
beskrivelsen af den musikalske sværheds-
grad af musik efter 1970 på uddannelses-
retningen sang skal tydeliggøres i forbin-
delse med det kommende optag i 2021, og 
at studie- og kvalitetssikringschefen i dialog 
med faggruppelederne er ansvarlig for 
punktet (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 286).  
 
Af kvalitetsrapporten for 2021 fremgår det, 
at der er fulgt op på ovenstående punkter. 
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Der er fx fulgt op på punktet om den musi-
kalske sværhedsgrad af musik efter 1970 
på uddannelsesretningen sang, hvilket er 
blevet tydeliggjort i forbindelse med opta-
gelsesprøven i januar 2021 (audit trail 1, s. 
266-270). 

Diskussion og vurdering  
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
har procedurer for evaluering af optagel-
sesprøverne, som sikrer, at prøverne un-
derstøtter uddannelsernes mål for lærings-
udbytte. Evalueringen af optagelsesprø-
verne for bacheloruddannelserne gennem-
føres i samarbejde med de øvrige konser-
vatorier blandt ansøgerne og har primært 
fokus på, om ansøgerne er blevet tilstræk-
keligt informeret om optagelsesprøverne. 
Efter hver optagerunde drøfter studie- og 
kvalitetssikringschefen desuden statussen 
for optagelsesprøverne med den enkelte 
faggruppeleder/fagkoordinator, hvor de 
bl.a. vurderer, om der er behov for at æn-
dre på optagelsesprøverne. I den forbin-
delse drøftes det også, om optagelsesprø-
verne afdækker ansøgernes niveau i for-
hold til uddannelsernes mål for læringsud-
bytte. På kandidat- og solistuddannelserne 
gennemføres en skriftlig evaluering blandt 
censorerne, som har fokus på at sikre sam-
menhængen mellem prøvernes form og 
indhold og uddannelsesretningernes mål 
for læringsudbytte. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
følger systematisk op på tilbagemeldinger 
fra evalueringerne af optagelsesprøverne 
af både bacheloruddannelserne og kandi-
datuddannelserne. Evalueringerne danner 
sammen med solide nøgletal om ansø-
gerne grundlag for kvalitetssikringen af 
DKDM’s optagelsesprøver. 
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Samlet vurdering af kriterium V 
Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 
V er tilfredsstillende opfyldt. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, 
at DKDM monitorerer og følger op på ud-
fordringer med dimittendernes beskæfti-
gelse. Panelet finder, at DKDM indsamler 
relevante tilgængelige data om dimittender-
nes beskæftigelsessituation i kraft af nøgle-
tal både på aggregeret niveau og for de en-
kelte uddannelsesretninger. Panelet har for 
de uddannelsesretninger, der overskrider 
kriterierne for opfølgning i flere på hinan-
den følgende år, set, at DKDM er opmærk-
som på udviklingen og sætter initiativer og 
opfølgningstiltag i gang for at imødegå en 
negativ udvikling for dimittendernes be-
skæftigelsessituation.  
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
inddrager eksterne interessenter i kvalitets-
sikringen og udviklingen af uddannelserne. 
Den formelle involvering af eksterne inte-
ressenter inkluderer fokusgrupper og afta-
gerpanelet samt aftager- og dimittendun-
dersøgelser. Foruden den formaliserede di-
alog med aftagere og dimittender vurderer 
panelet, at DKDM har en løbende dialog 
med musiklivet i form af både ledelsens og 
underviserernes involvering i bestyrelser, 
repræsentantskaber, faglige fora og net-
værk inden for den klassiske musikbranche 
mv., som bidrager til en tæt, kontinuerlig 
kontakt til arbejdsmarkedet. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
DKDM sikrer, at relevante eksterne interes-
senter inddrages i udviklingen af nye ud-
dannelsesforslag. 

 
Delpolitik for relevans og be-
skæftigelse 
DKDM’s delpolitik for relevans og beskæfti-
gelse har til formål at sikre relevansen af 
konservatoriets uddannelser i forhold til ar-
bejdsmarkedets og musiklivets behov. Fak-
taboksen nedenfor giver et samlet overblik 
over delpolitikkens kvalitetsmål og måle-
punkter. 
 

Delpolitik 3: Relevans og beskæftigelse 

3.1 Konservatoriets dimittender har en høj beskæfti-
gelsesgrad 
3.1.1 Beskæftigelsesdata fra Danmarks Statistik. 
3.1.2 Særkørsel fra Danmarks Statistik 
3.2 Konservatoriets uddannelser imødekommer ar-
bejdsmarkedets og musiklivets behov for højt specia-
liserede dimittender 
3.2.1 Data fra regelmæssige dimittendundersøgelser 
3.2.2 Data fra aftagerundersøgelser 
3.2.3 Afholdelse af fokusgruppemøder 
3.2.4 Aftagerpanel 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 149. 

I de følgende afsnit beskrives delpolitikker-
nes målepunkter samt kriterier for opfølg-
ning for hver af målepunkterne.  

Monitorering af dimittendernes 
beskæftigelse 
Som led i kvalitetssikringen af uddannelser-
nes relevans indhenter DKDM årligt tal for 
dimittendernes beskæftigelse i form af brut-
toledighedstal fra Danmarks Statistik. Tal-
lene dækker alle videregående uddannel-
ser under Kulturministeriet og opgøres på 
institutionsniveau (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 678). DKDM indhenter 
desuden en særkørsel fra Danmarks Stati-
stik, som viser bruttoledighedstal fordelt på 
uddannelsesretning, i det omfang populati-

Kriterium V: 
Uddannelsernes relevans 
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oner og statistisk materiale tillader det. Op-
gørelsen udarbejdes for de seneste ti års 
dimittender. Tallene dækker over små po-
pulationer, og DKDM fremhæver i den for-
bindelse, at eventuelle utilfredsstillende tal 
derfor må kunne konstateres over flere på 
hinanden følgende år, før de kræver selv-
stændig handling (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 54). DKDM har senest ind-
hentet særkørsler for 2019 og 2020, og be-
skæftigelsestallene drøftes af ledelsen og 
konservatorierådet og afrapporteres til Kul-
turministeriet (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 53). 
 

Kriterier for opfølgning 

 Hvis bruttoledigheden for konservatoriets dimit-
tender overstiger bruttoledigheden for gennem-
snittet af de øvrige danske konservatoriers dimit-
tender i 2 på hinanden følgende år.  

 Hvis det samlede, gennemsnitlige bruttoledig-
hedstal for seneste dimittendårgang overstiger 
15 % i to på hinanden følgende år. 

 Hvis en studieretnings bruttoledighed overstiger 
10% i to på hinanden følgende år. 

 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 150. 

Opfølgning på beskæftigelsesdata 
Bruttoledigheden for DKDM’s dimittender 
var i 2019 4,3 %, hvilket er den laveste an-
del af ledige dimittender blandt alle uddan-
nelsesinstitutionerne under Kulturministe-
riet (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
680). 
 
I særkørslerne for bruttoledigheden fordelt 
på uddannelsesretninger i 2019 og 2020 er 
der enkelte uddannelsesretninger, hvor 
bruttoledigheden overstiger 10 % i to på 
hinanden følgende år (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 252-253). Det drejer 
sig om tonemester og guitar/accordeon. 
For tonemester var bruttoledigheden 18,1 
% i 2019 og 11,0 % i 2020, mens den for 
guitar/accordeon var 12,8 % i både 2019 
og 2020 (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 54). For begge uddannelsesretnin-
ger fremhæves det i kvalitetsrapporten om 
relevans og beskæftigelse fra 2020, at der 

skal finde opfølgning sted, og ledelsen 
fremhæver desuden, at der er behov for at 
opsplitte guitar og accordeon yderligere, for 
bedre at kunne tilpasse de nødvendige til-
tag (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
54, 253 og 687). Af handleplanen til kvali-
tetsrapporten fremgår det, at der for de to 
uddannelsesretninger skal drøftes særlige 
initiativer til at nedbringe ledigheden på 
længere sigt og forbedre dimittendernes 
etablering på arbejdsmarkedet. Det er stu-
die- og kvalitetssikringschefen og uddan-
nelseslederen i dialog med rektor og den 
relevante faggruppeleder, som er ansvarlig 
for, at drøftelserne finder sted. Ifølge hand-
leplanen skal der i efteråret drøftes mulige 
initiativer, mens iværksættelsen af initiati-
verne skal ske i september 2021 (selveva-
lueringsrapporten inkl. bilag, s. 773).  
 
Af kvalitetsrapporten for 2021 fremgår det, 
at corona har afstedkommet behov for at 
drøfte mere presserende emner på fag-
gruppemøderne, men at der på førstkom-
mende faggruppemøde i efterårssemeste-
ret 2021 skal drøftes særlige initiativer for 
at nedbringe ledigheden for uddannelses-
retningerne. Det fremhæves under punktet, 
at uddannelsesretningerne guitar og accor-
deon er blevet opdelt i den seneste sær-
kørsel. Punktet vurderes derfor som delvist 
tilfredsstillende af ledelsen, da det fortsat 
kræver opfølgning (audit trail 1, s. 249).  
 
Under målepunktet om studieretningernes 
ledighed fremgår det, at ledigheden for 
både tonemester og guitar og accordeon er 
faldet, så den ligger under tærskelværdien 
for opfølgning i den seneste opgørelse (au-
dit trail 1, s. 253-254). Derimod bliver tal-
lene for kandidatuddannelsen i orkesterin-
strument vurderet som ikke tilfredsstillende, 
da sidste års måling var på 10,1 % og i 
dette år ligger på 13,2 %. I kvalitetsrappor-
tens handleplan er der bl.a. noteret en an-
befaling om, at der skal vedtages en revi-
deret plan for 360-graders-uddannelses-
evaluering, hvor orkesterinstrument skal 
evalueres i løbet af studieåret 2021/22. 
Desuden fremgår det, at der i studieåret 
2021/22 skal afholdes fokusgruppemøde 
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med orkester-/musikcheferne i de danske 
orkestre og andre interessenter med det 
formål at drøfte beskæftigelsessituationen 
og ønsker til dimittendernes kompetencer. 
Studie- og kvalitetssikringschefen er an-
svarlig for opfølgning i samarbejde med ud-
dannelseslederen for orkesterinstrument 
(audit trail 2, s. 259-260).   

Diskussion og vurdering 
Panelet vurderer, at DKDM indsamler rele-
vante data om dimittendernes beskæftigel-
sessituation i kraft af både nøgletal på ag-
gregeret niveau og for de enkelte uddan-
nelsesretninger. På grund af de små popu-
lationer finder panelet det desuden hen-
sigtsmæssigt, at der først skal følges op 
med handling, hvis utilfredsstillende tal 
konstateres i flere på hinanden følgende år. 
Panelet har for de uddannelsesretninger, 
der overskrider kriterierne for opfølgning i 
flere på hinanden følgende år, set, at 
DKDM er opmærksom på udviklingen og 
sætter initiativer i gang for at imødegå en 
negativ udvikling af dimittendernes beskæf-
tigelsessituation.  

Involvering af eksterne interes-
senter 
De følgende afsnit beskriver, hvordan 
DKDM sikrer relevansen af uddannelserne 
gennem involvering og dialog med eks-
terne interessenter. Dialogen omfatter afta-
gerpanelet, fokusgrupper samt aftager- og 
dimittendundersøgelser.  

DKDM’s aftagerpanel  
DKDM’s aftagerpanel består af seks med-
lemmer, som holder mindst tre møder år-
ligt. Møderne afrapporteres i et årligt 
skema med aftagerpanelets aktiviteter 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 55). 
Aftagerpanelets anbefalinger indgår i 
DKDM’s årlige afrapportering til Kulturmini-
steriet, og input fra panelet indgår desuden 
i kvalitetsrapporten om relevans og be-
skæftigelse. Aftagerpanelets formand del-
tager derudover i konservatorierådets mø-
der, når møderne omhandler overordnede 

spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, re-
levans og udvikling (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 153). Kriterierne for op-
følgning dialogen med aftagerpanelet frem-
går af faktaboksen. 
 

Kriterium for opfølgning 

Panelets anbefalinger og konservatoriets opfølg-
ning herpå indgår i DKDMs årlige rapportering til 
ministeriet. Herudover kan der være tale om indsat-
ser på baggrund af skøn i forhold til relevante in-
puts fra panelet. 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 153. 

Foruden den formaliserede dialog med af-
tagerne, er der ifølge DKDM en løbende di-
alog med musiklivet i form af både ledel-
sens og undervisernes involvering i besty-
relser, repræsentantskaber, faglige fora og 
netværk mv. (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 57). I arbejdet med at sikre 
uddannelsernes relevans beskriver DKDM 
yderligere, at institutionens fagmiljøer ge-
nerelt har tæt og løbende kontakt til ar-
bejdsmarkedet. En betydelig del af instituti-
onens underviserne er som tidligere be-
skrevet eksternt tilknyttede timelærere, 
som har direkte kontakt til arbejdsmarkedet 
sideløbende med undervisningen på 
DKDM (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 57).  
 
Opfølgning på aftagerpanelets tilbage-
meldinger 
Aftagerpanelet har i sin afrapportering i for-
bindelse med årsrapporten 2019 en række 
kommentarer og anbefalinger, som DKDM 
kommenterer og behandler i samme rap-
port samt i kvalitetsrapporten for relevans 
og beskæftigelse for 2020 (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 257). Af sidst-
nævnte fremgår det bl.a., at aftagerpanelet 
generelt har efterspurgt nyudvikling og ny-
tænkning inden for musikpædagogik, og at 
der desuden er en forventning om, at der 
fremover vil være et øget behov for dimit-
tender inden for området (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 257-258).  
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I kvalitetsrapporten indgår det som opfølg-
ning herpå, at DKDM bl.a. har omstrukture-
ret studieordningerne og oprettet et tvær-
gående musikpædagogisk team med fokus 
på udviklingen af det musikpædagogiske 
område (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 257). Som et andet eksempel fra 
kvalitetsrapporten kan det nævnes, at afta-
gerpanelet med hensyn til rekruttering af 
talenter anbefaler, at DKDM styrker samar-
bejdet med relevante talentlinjer og instituti-
oner. På den baggrund har DKDM bl.a. op-
justeret bemandingen på området for re-
kruttering og afholder desuden en større ta-
lent-camp (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 257-258).  
 
Af den seneste kvalitetsrapport for 2021 
fremgår det, at aftagerpanelets anbefalin-
ger bl.a. omhandler det musikpædagogiske 
område, internationalt samarbejde og di-
versitet. DKDM påpeger i den sammen-
hæng, at der er nedsat selvstændige pro-
jektgrupper, herunder for udarbejdelse af 
fødekædestrategi og kommunikationsstra-
tegi samt for initiativet Global Conserva-
toire (audit trail 1, s. 256).  
 
Akkrediteringspanelet mødtes under første 
besøg med repræsentanter fra DKDM’s af-
tagerpanel, som fortalte, at de har en rådgi-
vende funktion med hensyn til udviklingen 
af institutionen og dens uddannelser, og at 
de oplever DKDM som imødekommende, 
nysgerrige og lydhøre over for deres input. 
Aftagerpanelet har bl.a. været involveret i 
drøftelserne forud for indførelsen af entre-
prenørskabsfaget og har drøftet vigtighe-
den af at indhente data om dimittendernes 
beskæftigelsessituation på de enkelte ud-
dannelsesretninger. Repræsentanterne fra 
aftagerpanelet fortalte, at de ikke præsen-
teres for kvalitetsrapporten om relevans og 
beskæftigelse, men at de forholder sig til 
beskæftigelsestal og statistik for institutio-
nens dimittender.  

Aftagerundersøgelser 
DKDM gennemfører i samarbejde med de 
øvrige konservatorier aftagerundersøgelser 

af større delarbejdsmarkeder (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 152). Den se-
neste aftagerundersøgelse gennemførtes i 
2016 og omhandlede det musikpædagogi-
ske arbejdsmarked (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 254). Undersøgelserne 
drøftes i studienævnet, konservatorierådet 
og Musikpædagogisk Forum, og ledelsen 
vurderer undersøgelsens resultater (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 57 og 
152).  
 

Kriterier for opfølgning 

 Hvis en samlet andel på mindre end 85% af re-
spondenterne angiver at de konservatorieuddan-
nede lærere i høj eller nogen grad besidder de 
kompetencer de har brug for i dag. 

 Hvis en samlet andel på mindre end 85% af re-
spondenterne finder at de konservatorieuddan-
nede læreres kompetencer er tilfredsstillende el-
ler overvejende tilfredsstillende i forhold til de 
pædagogiske kompetencer som respondenterne 
prioriterer højest ved rekruttering af lærere. 

 Hvis en samlet andel på mere end 30% af re-
spondenterne angiver at de konservatorieuddan-
nede lærere på deres institution i mindre grad el-
ler slet ikke besidder de kompetencer som de fo-
restiller sig at få brug for i fremtiden. 

 Hvis et skøn over de øvrige angivelser i under-
søgelsen giver anledning til det. Panelets anbe-
falinger og konservatoriets opfølgning herpå ind-
går i DKDMs årlige rapportering til ministeriet. 
Herudover kan der være tale om indsatser på 
baggrund af skøn i forhold til relevante inputs fra 
panelet. 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 152. 

Opfølgning på aftagerundersøgelser 
Den seneste aftagerundersøgelse gennem-
førtes i 2016 og viste bl.a., at konserva-
torieuddannede lærere vurderes særligt po-
sitivt med hensyn til deres høje instrumen-
tale/vokale niveau, deres musikalske/hånd-
værksmæssige kompetencer inden for en-
semble/sammenspil og deres engagement 
og evne til at indgå i kollegialt samarbejde 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
254).  
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Den seneste aftagerundersøgelses resulta-
ter har bl.a. afstedkommet et fokus på ind-
holdet og omfanget af konservatoriets pæ-
dagogiske forløb samt overvejelser med 
hensyn til vægtningen af pædagogiske ud-
dannelser i institutionens samlede uddan-
nelsesportefølje (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 250). Konservatoriet har 
igangsat forskellige initiativer, herunder op-
rettet et musikpædagogisk team på bag-
grund af de samlede input fra aftagerne 
(selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 250 
og 257-258).  
 
Under første besøg fortalte ledelsen, at der 
skal gennemføres en ny aftagerundersø-
gelse af det musikpædagogiske område i 
2022.  

Fokusgrupper 
DKDM indhenter også viden om arbejds-
markedets behov og uddannelsernes rele-
vans fra fokusgrupper. Der afholdes mini-
mum to fokusgruppemøder årligt med del-
tagelse af eksterne interessenter inden for 
konservatoriets fagområder (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 56 og 152). 
Fokusgrupperne skal bl.a. sikre et indblik i 
mere specialiserede forhold for de enkelte 
uddannelsesretninger og har desuden til 
formål at gå i dybden med relevante delar-
bejdsområder (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 56). Fokusgrupperne kan så-
ledes både fokusere på enkelte uddannel-
sesretninger og samtidig være af mere 
tværgående karakter, som det fx er tilfæl-
det for en fokusgruppe for det musikpæda-
gogiske område (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 56). Fokusgruppemøderne 
gennemføres ud fra en fast dagsorden, 
som bl.a. indeholder nyt om arbejdsmarke-
det og forventninger til dimittendernes kom-
petencer (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 56 og 711). 
 

Kriterium for opfølgning 

Da der er tale om overvejende kvalitative inputs fra 
enkeltrepræsentanter for afgrænsede aftagermiljøer 
foretages vurderingen generelt med inddragelse af 

øvrig tilgængelig ledelsesinformation genereret gen-
nem delpolitikkens øvrige procedurer, herunder rele-
vante ledighedstal og seneste dimittend- og aftager-
undersøgelser. 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 152-153. 

Opfølgning på fokusgruppemøder 
Af kvalitetsrapporten for relevans og be-
skæftigelse for 2020 fremgår det, at der er 
afholdt fokusgruppemøder for musikle-
delse/direktion samt for komposition (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 255). Af 
mødet om førstnævnte uddannelsesretning 
fremgår det, at fokusgruppedeltagerne 
drøftede temaerne evaluering/feedback, di-
versitet, fødekæde for musiklærere og ud-
dannelsen. Fokusgruppedeltagerne frem-
hævede fx, at der fortsat bør være fokus på 
fødekæde og talentudvikling, herunder 
særligt med henblik på unge kvindelige diri-
genter. På baggrund heraf pointeres det i 
handleplanen, at der skal fastsættes ram-
mer for brug af talentbekendtgørelsen på 
DKDM, herunder til brug for udvikling af 
særlige direktionstalenter, hvor studie- og 
kvalitetssikringschefen er ansvarlig for ud-
møntning heraf i juni 2020. Det er desuden 
indskrevet i handleplanen, at fokusgrup-
pens tilbagemeldinger indgår i udarbejdel-
sen af 360-graders-uddannelsesevaluerin-
gen i 2020 (selvevalueringsrapporten inkl. 
bilag, s. 261). 
 
For komposition fremgår det, at fokusgrup-
pedeltagerne drøftede temaerne uddan-
nelse, miljø og praktik, entreprenørskab 
samt kønsbalance og diversitet (selvevalu-
eringsrapporten inkl. bilag, s. 256-257). Fo-
kusgruppedeltagerne fremhævede således 
også her et ønske om fokus på kønsbalan-
cen på uddannelsen, herunder i undervi-
serstaben, og desuden at det med hensyn 
til undervisningen i entreprenørskab blev 
opfordret til, at man fortsat indtænker områ-
der som kontraktforhandling og -indgåelse, 
prissætning samt at kunne idépitche for på 
den måde at give kommende dimittender 
mulighed for selvstændigt at byde ind på 
opgaver (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 256-257). I handleplanen er der med 
hensyn til kønsbalancen indsat et punkt 
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om, at der i forvejen er igangsat et større 
strukturelt arbejde med at udjævne køns-
balancen, såsom at der altid er flere køn 
ved eksamen og optag mv., hvorfor institu-
tionen på dette punkt fortsætter arbejdet 
med faggruppelederen som ansvarlig (selv-
evalueringsrapporten inkl. bilag, s. 261-
262). For tilbagemeldingen om entrepre-
nørskab er det pointeret i handleplanen, at 
ovenstående initiativer indtænkes i semina-
rer, hvor faggruppelederen er ansvarlig for 
en drøftelse, som skal finde sted ved fag-
gruppemøder i foråret 2021 (selvevalue-
ringsrapporten inkl. bilag, s. 262). 
 
Af kvalitetsrapporten for 2021 fremgår det, 
at årets planlagte 360-graders-uddannel-
sesevaluering af musikledelse/direktion 
blev forsinket på grund af corona, og at 
punktet forventes afsluttet senest i efteråret 
2021. For komposition gælder det, at der i 
løbet af studieåret er blevet drøftet forskel-
lige muligheder for at udligne kønsbalan-
cen, og at komposition har gennemgået en 
360-graders-uddannelsesevaluering med 
dertilhørende handleplanspunkter vedrø-
rende kønsbalancen (audit trail 1, s. 249).  
 
Med hensyn til punktet om entreprenørskab 
indgår det, at entreprenørmæssige aktivite-
ter og muligheder for praktik er blevet bragt 
op på faggruppemøder, at der lægges pla-
ner for ændringer i efterårssemestret 2021, 
samt at punktet indgår som en del af 360- 
graders-evalueringen af komposition. Der 
er dermed ifølge DKDM konkrete planer 
om strukturelle ændringer på uddannelsen 
(audit trail 1, s. 249-250).  
 
DKDM vil ifølge handleplanen i kvalitets-
rapporten for 2021 udarbejde en revideret 
plan for kommende fokusgruppemøder (au-
dit trail 1, s. 256 og 260). 
 
Under besøgene fortalte ledelsen, at fokus-
grupperne er centrale i bestræbelserne på 
at opnå et mere detaljeret indblik i de ka-
rakteristika, der eksisterer på arbejdsmar-
kedet for de forskellige uddannelsesretnin-
ger, og at viden indhentet fra fokusgrupper 

supplerer aftagerdialogen og aftagerunder-
søgelserne. Fokusgrupperne giver således 
ledelsen et mere kvalitativt indtryk af, om 
dimittenderne har de kompetencer, som ef-
terspørges på arbejdsmarkedet. Dimitten-
dernes arbejdsmarked er i stigende grad 
præget af freelancearbejde, kortere ansæt-
telser og mindre organiserede forhold, og 
ifølge ledelsen skal fokusgruppernes sam-
mensætning derfor i højere grad afspejle et 
arbejdsmarked under forandring.  

Dimittendundersøgelser  
DKDM monitorerer dimittendernes beskæf-
tigelsessituation gennem fælles dimittend-
undersøgelser i samarbejde med de øvrige 
uddannelsesinstitutioner under Kulturmini-
steriet. Der udarbejdes selvstændige rap-
porter for de enkelte konservatorier med 
mulighed for at se resultater for uddannel-
sesretningerne (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 694-710). Undersøgelserne 
gennemføres ca. hvert fjerde år og har til 
formål at belyse dimittendernes uddannel-
sesmæssige kvalifikationer og beskæftigel-
sessituation. I dimittendundersøgelsen 
spørges der ind til dimittendernes arbejds-
områder og sammenhængen mellem er-
hvervede kompetencer og behovet på ar-
bejdsmarkedet (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 55).  
 

Kriterier for opfølgning  

 Hvis den samlede andel af respondenter som 
angiver at de arbejder inden for uddannelsens-
traditionelle områder eller anvender kompeten-
cer fra deres uddannelse i deres arbejdsliv udgør 
mindre end 85% af det samlede antal respon-
denter. 

 Hvis andelen af respondenter som angiver at de 
arbejder inden for uddannelsens traditionelle om-
råder eller anvender kompetencer fra deres ud-
dannelse i deres arbejdsliv indenfor en opstillet 
uddannelsesretning ikke udgør min. 75% af det 
samlede antal respondenter indenfor uddannel-
sesretningen. 

 Hvis respondenterne indenfor en studieretning 
gennemsnitligt bedømmer deres egen opnåelse 
af en given relevant kompetence under værdien 
3 på den valgte 5-niveau-skala for enighed i 
spørgsmålet. Kompetencen anses for relevant 
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hvis den indgår i det opstillede spørgebatteri og 
respondenterne selv har angivet at de vurderer 
at kompetencen er efterspurgt i deres uddannel-
sesrelevante lønnede arbejde (min. 3 på den 
valgte 5-niveau-skala for enighed i spørgsmålet). 

 Hvis et skøn over de øvrige angivelser i under-
søgelsen giver anledning til det. 
 

Kilde: selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 151. 

Opfølgning på dimittendundersøgelsen 
fra 2017 
Den seneste dimittendundersøgelse blev 
gennemført i 2017. Undersøgelsen er fore-
taget på baggrund af besvarelser fra dimit-
tender, der er dimitteret mellem 2013 og 
2016, og svarprocenten er for DKDM’s ved-
kommende 59 (selvevalueringsrapporten 
inkl. bilag, s. 691). Undersøgelsen viste 
bl.a. behov for at arbejde med kompeten-
cer inden for projektledelse og formidling, 
hvilket der ifølge DKDM er taget hensyn til i 
tilrettelæggelsen af entreprenørskabsfaget. 
Undersøgelsen viste også, at dimittenderne 
finder beskæftigelse på et sammensat ar-
bejdsmarked med ansættelser af forskellig 
karakter og varighed (selvevalueringsrap-
porten inkl. bilag, s. 55). Af den seneste 
kvalitetsrapport for 2021 fremgår det, at 
næste dimittendundersøgelse gennemfø-
res i 2022 (audit trail 1, s. 255). 
 
Under første besøg fortalte ledelsen, at det 
især er viden fra dimittendundersøgelsen, 
der har afstedkommet overvejelser med 
hensyn til sammensætningen af fokusgrup-
perne, så de i højere grad afspejler et ar-
bejdsmarked præget af freelancearbejde 
og kortere ansættelser.  

Inddragelse af eksterne interessenter i 
udviklingen af nye uddannelsesforslag  
Akkrediteringspanelet har foruden ovenstå-
ende tiltag set på, hvordan eksterne inte-
ressenter er involveret i udviklingen af nye 
uddannelsesforslag. Af lov om videregå-
ende kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
under Kulturministeriet fremgår det, at nye 
uddannelser skal prækvalificeres og god-
kendes af kulturministeren, inden de udby-
des (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
64).  

 
Af DKDM’s delpolitik for uddannelse og un-
dervisning fremgår det, at behov for æn-
dringer eller udvikling af nye uddannelser 
og fag sker både via dialog ved interne fag-
gruppemøder samt på baggrund af viden 
indhentet fra fokusgrupper, aftagerpanelet, 
aftagerundersøgelser og dimittendundersø-
gelser. Udviklingen af nye uddannelser 
sker således på baggrund af både formali-
serede samarbejder og mere uformelle pro-
cesser i form af sparring inden for fagmiljø-
erne og i ledelsen (selvevalueringsrappor-
ten inkl. bilag, s. 146). I handleplanen til 
kvalitetsrapporten om uddannelse og un-
dervisning for 2020 beskrives det desuden, 
at konservatoriets ledelse på baggrund af 
kvalitativ feedback fra faggruppemøder og 
forsamlinger i studieåret 2020/21 udarbej-
der en plan for revidering af uddannelses-
retninger på konservatoriet, herunder mu-
ligheden for udbud af nye uddannelser. 
Rektor er i samarbejde med uddannelses-
ledelsen ansvarlig for udarbejdelsen af pla-
nen (selvevalueringsrapporten inkl. bilag, s. 
244). 
 
Det fremhæves fx af DKDM, at aftagernes 
efterspørgsel efter flere dimittender med 
stærke pædagogiske kompetencer har ledt 
til overvejelser om nye uddannelsesudbud 
eller til yderligere opprioritering af visse 
musikpædagogiske forløb (selvevaluerings-
rapporten inkl. bilag, s. 19). Af DKDM’s års-
rapport for 2019 fremgår det yderligere, at 
DKDM overvejer et antal nye uddannelses-
udbud efter endt akkreditering, herunder 
bl.a. en egentlig klassisk producentuddan-
nelse samt eventuelt en friere kandidatud-
dannelse (selvevalueringsrapporten inkl. bi-
lag, s. 752). 

Diskussion og vurdering 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
systematisk inddrager eksterne interessen-
ter i kvalitetssikringen og udviklingen af ud-
dannelserne. Den formelle involvering af 
eksterne interessenter inkluderer fokus-
grupper og aftagerpanelet samt aftager- og 
dimittendundersøgelser. Foruden den for-
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maliserede dialog med aftagere og dimit-
tender bemærker panelet desuden, at 
DKDM har en løbende dialog med musikli-
vet i form af både ledelsens og underviser-
nes involvering i bestyrelser, repræsentant-
skaber, faglige fora og netværk inden for 
den klassiske musikbranche mv. 
 
Akkrediteringspanelet vurderer, at DKDM 
har en velfungerende dialog med aftagerne 
i kraft af både fokusgrupperne og aftager-
panelet. Hvor fokusgrupperne primært bi-
drager med specialiseret viden om arbejds-
markedet med relevans for den enkelte ud-
dannelsesretning, er aftagerpanelets funk-
tion i højere grad at bistå institutionen med 
et tværgående og strategisk blik på de ge-
nerelle tendenser på dimittendernes ar-
bejdsmarked. Under første besøg fik pane-
let indtryk af, at aftagerpanelet inddrages 
og involveres aktivt i drøftelser om instituti-
onens uddannelser. Aftagerundersøgel-
serne, der gennemføres på tværs af kon-
servatorierne, supplerer den løbende afta-
gerdialog med viden om tværgående be-
skæftigelsesområder, såsom det pædago-
giske arbejdsmarked.  
 
Akkrediteringspanelet konstaterer, at 
DKDM i samarbejde med de øvrige konser-
vatorier gennemfører dimittendundersøgel-
ser ca. hvert fjerde år. Den seneste dimit-
tendundersøgelse blev gennemført i 2017, 
og næstkommende dimittendundersøgelse 
gennemføres i 2022. Panelet anerkender i 
den forbindelse, at arbejdsmarkedet for in-
stitutionens dimittender ikke ændrer sig 
væsentligt fra år til år, men bemærker, at 
perioden mellem dimittendundersøgelserne 
afstedkommer et behov for en velfunge-
rende dialog i den mellemliggende periode. 
Panelet vurderer i den sammenhæng, at in-
stitutionen i kraft af systematiske og lø-
bende fokusgruppemøder og aftagerdialog 
opnår tilstrækkelig viden om arbejdsmarke-
det for institutionens dimittender. Panelet 
vurderer samlet set, at DKDM følger op på 
indhentede tilbagemeldinger fra både afta-
gere og dimittender i udviklingen af instituti-
onens uddannelser.  
 

Akkrediteringspanelet vurderer desuden, at 
DKDM sikrer, at relevante eksterne interes-
senter inddrages i udviklingen af nye ud-
dannelsesforslag. 
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Akkrediteringspanelet anbefaler, at DKDM 
overvejer at:  
 
 Inddrage undervisere og studerende 

yderligere i den fortsatte udvikling af 
uddannelsesevalueringen 
DKDM gennemfører en uddannelses-
evaluering af alle hovedfag og tværgå-
ende fag og følger systematisk op på 
evalueringen. Resultaterne fra uddan-
nelsesevalueringen deles også med un-
derviserne. Akkrediteringspanelet anbe-
faler, at DKDM fortsætter arbejdet med 
at udvikle spørgerammen og inddrager 
underviserne og de studerende for at 
sikre, at de oplever evalueringen som 
et nyttigt redskab, hvilket samtidig kan 
øge svarprocenten. I den forbindelse 
anbefaler panelet også, at DKDM gør 
fagenes læringsmål til en del af drøftel-
sen om den fortsatte udvikling af spør-
gerammen.  

 
 Intensivere drøftelser af kvalitetssik-

ringsarbejdet på faggruppemøder og 
faggruppeforsamlinger  
Faggruppemøderne og faggruppefor-
samlingerne udgør et positivt element i 
kvalitetskulturen på DKDM, som sikrer, 
at uddannelseslederne sammen med 
faggruppelederne/fagkoordinatorerne 
mødes med underviserne og de stude-
rende hvert semester og drøfter eventu-
elle kvalitetsudfordringer inden for fag-
grupperne. Akkrediteringspanelet anbe-
faler, at møderne anvendes til yderli-
gere at styrke informationsflowet til de 
studerende, fx ved at drøfte resulta-
terne og opfølgningen på den skriftlige 
uddannelsesevaluering, 360-graders-
uddannelsesevalueringen og studiemil-
jøvurderingen.   

 
 Fortsætte arbejdet med at styrke 

timelærernes integration i faggrup-
perne 
DKDM anvender et stort antal timelæ-
rere, som står for en stor del af under-

visningen på DKDM. Timelærerne ind-
går allerede i FOKU-projekter og skal 
bl.a. opdatere deres CV’er. Deres un-
dervisning er omfattet af uddannelses-
evalueringen, og de indgår i GRUS. Ak-
krediteringspanelet anbefaler i forlæn-
gelse heraf, at DKDM fortsætter arbej-
det med at udvikle procedurerne for in-
troduktion af timelærerne. Dette kan fx 
ske gennem mentorordninger for time-
lærere med erfarne undervisere og ved 
at sikre timelærernes deltagelse på fag-
gruppemøder og faggruppeforsamlin-
ger. 

  
 Udbrede samarbejdet i underviser-

teams  
Det er akkrediteringspanelets opfat-
telse, at DKDM har dygtige og engage-
rede undervisere i hovedfagene, og pa-
nelet ser en mulighed i systematisk at 
udvikle samarbejdet mellem undervi-
serne i de respektive hovedfag. Panelet 
anbefaler derfor, at DKDM gør øget 
brug af underviserteams og gruppeun-
dervisning for at udvikle hovedfagsun-
dervisningens pædagogik. Panelet ser 
dette som en mulighed for, at undervi-
serne kan sparre med hinanden om un-
dervisningens tilrettelæggelse, og det 
vil samtidig give de studerende mulig-
hed for at modtage undervisning fra for-
skellige hovedfagsundervisere. 
 

 Udvikle kriterier for 360-graders-ud-
dannelsesevalueringen 
DKDM har generelt velfungerende pro-
cedurer for 360-graders-uddannelses-
evalueringer med deltagelse af en eks-
tern ekspert. Akkrediteringspanelet an-
befaler i den forbindelse, at DKDM ud-
vikler en vejledning med kriterier eller 
spørgsmål, som den eksterne ekspert 
skal tage udgangspunkt i i forbindelse 
med 360-graders-uddannelsesevalue-
ringen for på den måde at hjælpe ek-
sperten med at fokusere på de temaer, 
som DKDM ønsker at få belyst gennem 
evalueringen.

Akkrediteringspanelets anbefalinger 
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Bilag 

I. Metode 
Institutionsakkrediteringernes formål er at styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde 
med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og stadig større rele-
vans. Den enkelte institution kan selv tilrettelægge kvalitetssikringsarbejdet, så længe 
arbejdet lever op til de fem kriterier for kvalitet og relevans, som er fastlagt i akkredi-
teringsbekendtgørelsen.  
 
Dette afsnit beskriver den metode, der er anvendt i forbindelse med institutionsakkre-
diteringen, og som danner grundlag for vurderingerne i rapporten.  

Vejledningen og bekendtgørelsens kriterier  
Akkrediteringsloven og bekendtgørelsens kriterier1 danner ramme for vurderingen af 
uddannelsesinstitutionens arbejde med at sikre og udvikle kvalitet og relevans. 
 
Kriterierne angiver forventningerne til institutionens politikker, strategier og procedu-
rer og til kvalitetssikringsarbejdet i praksis. Loven og bekendtgørelsen følger de euro-
pæiske standarder for kvalitetssikring af videregående uddannelser (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). De fem 
kriterier er beskrevet nærmere i Vejledning om institutionsakkreditering for videregå-
ende uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. 
 
Kriterierne I og II handler om de overordnede rammer for institutionens kvalitetssik-
ringsarbejde. Institutionen skal i forbindelse med kriterium I dokumentere sin kvali-
tetssikringspolitik og -strategi samt de procedurer og processer, der understøtter poli-
tikken. I forbindelse med kriterium II behandles kvalitetssikringsarbejdets forankring 
på ledelsesniveau, organiseringen og ansvarsfordelingen i forbindelse med kvalitets-
sikringsarbejdet samt ledelsesinformationen og kvalitetskulturen.  
 
Kriterierne III, IV og V handler om, hvorvidt institutionen i praksis sikrer, at alle uddan-
nelserne har et videngrundlag, har det rette faglige indhold, niveau og pædagogiske 
kvalitet samt er relevante i forhold til arbejdsmarkedet og kunst- og kulturlivet. Fokus 
er på, hvordan institutionen løbende og systematisk arbejder med kvalitetssikring af 
dens uddannelser, og hvordan institutionen ser og tænker kvalitetssikringsarbejdet i 
en sammenhæng. 
 
Dokumentationen for opfyldelsen af de fem kriterier skal samtidig belyse sammen-
hængen mellem de forskellige dele af kvalitetssikringssystemet og systemets foran-
kring på de forskellige ledelsesniveauer og i kvalitetskulturen. 

Proces og dokumentation  
AI har nedsat et akkrediteringspanel til at vurdere institutionens kvalitetssikringsar-
bejde. Medlemmerne af panelet har bl.a. kompetencer inden for ledelse og kvalitets-
sikring på institutionsniveau og viden om den videregående uddannelsessektor, om 
relevante arbejdsmarkedsforhold samt kunst- og kulturlivets behov og indsigt i stu-
denterperspektivet. 

 
1 LOV nr. 601 af 12.6.2013 og BEK nr. 745 af 24.6.2013. 



 

65 

Institutionsakkreditering – Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

 
Institutionen har dokumenteret sit kvalitetssikringssystem gennem en selvevalue-
ringsrapport, nøgletal, materiale til audit trails og de oplysninger, som akkrediterings-
panelet har indhentet i forbindelse med to besøg på institutionen. Disse kilder har til-
sammen dannet grundlag for vurderingen af institutionens kvalitetssikringssystem. 
I selvevalueringsrapporten har institutionen beskrevet, dokumenteret og eksemplifice-
ret kvalitetssikringssystemet og institutionens kvalitetssikringspraksis. Med selvevalu-
eringsrapporten som baggrund har akkrediteringspanelet besøgt institutionen ad to 
omgange. Under det første besøg mødte panelet institutionens ledelse og repræsen-
tanter for undervisere, studerende, aftagere og stabsmedarbejdere. Her fik panelet 
uddybet og valideret informationerne i institutionens selvevalueringsrapport, og cen-
trale problemstillinger blev drøftet. Efter en dialog med uddannelsesinstitutionen har 
panelet dernæst udvalgt en række områder, som man er gået særligt i dybden med i 
form af såkaldte audit trails. Målet har været at belyse kvalitetssikringsarbejdet i prak-
sis inden for centrale områder. Under det andet besøg på institutionen mødtes pane-
let med ledelsen, undervisere, studerende, aftagere og andre, som har kunnet belyse 
de valgte audit trails. 
 
Audit trails er stikprøvebaserede eksempler, der går på tværs af en række uddannel-
ser eller fagområder eller går i dybden med kvalitetssikringen af en enkelt uddan-
nelse eller en gruppe uddannelser. Formålet med audit trails er at få konkretiseret, 
hvordan uddannelsesinstitutionens kvalitetssikringssystem fungerer i praksis. Fokus 
har ligget både på det velfungerende kvalitetssikringsarbejde og på udfordringer, som 
kvalitetssikringsarbejdet skal håndtere. De udvalgte audit trails har også belyst, om 
institutionens kvalitetssikringsarbejde er løbende og systematisk, og om der er sam-
menhæng mellem mål, midler og opfølgning på uddannelsernes kvalitet og relevans. 
Dokumentationsmaterialet til audit trailene har været eksisterende materiale som fx 
referater fra møder i studienævn eller uddannelsesudvalg, uddannelsesevalueringer 
eller censorrapporter. 
 
På baggrund af en analyse af det samlede dokumentationsmateriale har akkredite-
ringspanelet vurderet kvalitetssikringssystemet og den måde, hvorpå institutionen har 
udmøntet det i praksis. Panelet har i analysen forholdt sig til alle kriterierne og deres 
uddybningspunkter. For kriterierne III, IV og V har panelet udvalgt et antal centrale 
områder, som er nærmere belyst i akkrediteringsrapporten. De uddybningspunkter, 
som ikke er eksplicit behandlet under de tre kriterier i akkrediteringsrapporten, har 
også været en del af panelets analyse og samlede vurdering af, om institutionen le-
ver op til alle kriterierne og deres uddybningspunkter.  
 
AI har med afsæt i akkrediteringspanelets vurderinger udarbejdet et udkast til en ak-
krediteringsrapport, som er blevet sendt i høring på institutionen. Høringsversionen af 
akkrediteringsrapporten indeholdt panelets vurderinger af hvert af de fem kriterier og 
desuden en samlet indstilling. Efter høringen på institutionen er den endelige akkredi-
teringsrapport blevet udarbejdet og overleveret til Akkrediteringsrådet, som på bag-
grund af rapporten træffer afgørelse om akkreditering af uddannelsesinstitutionen. 
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II. De fem kriterier 
 

Kriterium I: Kvalitetssikringspolitik og -strategi 

Institutionen har en kvalitetssikringspolitik og -strategi for løbende sikring og udvikling af uddannelser-
nes kvalitet og relevans. 

Uddybning: 

Institutionens kvalitetssikringspolitik og -strategi skal være offentligt tilgængelig og skal: 

 

 fastsætte konkrete og ambitiøse mål for institutionens samlede kvalitetssikring og -udvikling, 

 beskrive de processer og procedurer, der skal understøtte, at de fastsatte mål opnås, og sikre, at relevante 
problemstillinger og udfordringer løbende indfanges og håndteres, 

 omfatte alle institutionens videregående uddannelser, uanset placering og tilrettelæggelsesform, og dække 
alle områder, der er relevante for sikring og udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans, jf. kriterierne III-
V. 

 

 
 

Kriterium II: Kvalitetsledelse og organisering 

Kvalitetssikringsarbejdet er forankret på ledelsesniveau og organiseres og gennemføres således, at det 
fremmer udvikling og vedligeholdelse af en inkluderende kvalitetskultur, der understøtter og fremmer 

uddannelsernes kvalitet og relevans. 

Uddybning: 

Kvalitetssikringsarbejdet skal gennemføres i overensstemmelse med institutionens kvalitetssikringspolitik og -
strategi og skal: 

 

 omfatte alle ledelsesniveauer og basere sig på en klar ansvars- og arbejdsfordeling, 

 løbende involvere undervisere og studerende samt inddrage øvrige relevante interne og eksterne aktører og 
interessenter, 

 gennemføres løbende, systematisk og målrettet, 

 basere sig på løbende indsamling, analyse og anvendelse af relevante informationer om uddannelserne, fx 
informationer om optagelsesprocedurer, antal ansøgere og optagne, undervisningsaktivitet, frafald, beskæfti-
gelse, gennemførelsestid og internationalisering, 

 basere sig på klare beskrivelser af, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling, 
samt procedurer for opfølgning herpå, 

 omfatte systematiske vurderinger af udviklingsbehov og -muligheder. 
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Kriterium III: Uddannelsernes videngrundlag 

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et 
videngrundlag, der svarer til gradstypebeskrivelsen for de videregående kunstneriske uddannelser – og, 

hvor relevant, diplomgraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser – og giver 
et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål for læringsudbytte. 

Uddybning: 

Videngrundlag omfatter institutionens strategiske og praktiske arbejde med at sikre, at relevant og opdateret vi-
den lægges til grund for uddannelserne og inddrages aktivt i den løbende undervisning. Institutionen skal sikre: 

 

 at uddannelserne er tilknyttet relevante faglige miljøer og løbende baserer sig på ny viden, som er relevant 
for uddannelser på det givne niveau, og som er tilvejebragt i henhold til lovgivningens bestemmelser om ud-
dannelsernes videngrundlag, 

 at underviserne har faglige kvalifikationer, som er opdaterede og løbende udvikles, 

 at underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante kunstneriske praksis- og udviklingsmiljøer 
eller forskningsmiljøer, jf. uddannelsernes lovbestemte videngrundlag, og løbende inddrager viden og erfa-
ringer herfra i undervisningen, 

 at de studerende har aktiv kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relate-
ret hertil. 

 

 
 

Kriterium IV: Uddannelsernes niveau og indhold 

Institutionen har en praksis, som sikrer, at uddannelserne har det rette niveau samt et fagligt indhold og 
en pædagogisk kvalitet, som understøtter de studerendes læring og opnåelse af uddannelsens mål for 
læringsudbytte. 

Uddybning:  

Institutionen skal sikre: 

 

 at uddannelserne til stadighed har et niveau, der svarer til beskrivelsen af bachelor-, kandidat- og master-
grad fra videregående kunstneriske uddannelser samt diplomgraden i den danske kvalifikationsramme for 
videregående uddannelser, 

 at uddannelsernes indhold afspejler uddannelsernes mål for læringsudbytte, samt at undervisningens tilrette-
læggelse og pædagogiske kvalitet understøtter de studerendes læring og opnåelse af målene, 

 at procedurer for optag af studerende understøtter uddannelsernes mål for læringsudbytte, samt at der gen-
nemføres løbende og regelmæssige evalueringer af procedurer for optag, og at resultaterne herfra finder 
systematisk anvendelse, 

 at der gennemføres løbende og regelmæssige studenterevalueringer af uddannelser og undervisning, og at 
resultaterne herfra finder systematisk anvendelse, 

 at dele af uddannelserne, der gennemføres uden for institutionen, herunder fx praktik, og uddannelsesdele, 
der gennemføres i udlandet, omfattes af systematisk kvalitetssikringsarbejde, 

 at faciliteter og ressourcer på uddannelsesstederne understøtter undervisningen og de studerendes gen-
nemførelse af uddannelserne, 

 at der gennemføres regelmæssige evalueringer af uddannelserne, og at resultaterne herfra inddrages i den 
videre udvikling af uddannelsernes mål for læringsudbytte, indhold og tilrettelæggelse. 
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Kriterium V: Uddannelsernes relevans 

Institutionen har en praksis, som sikrer, at såvel nye som eksisterende uddannelser afspejler arbejds-
markedets samt kunst- og kulturlivets behov og løbende tilpasses den samfundsmæssige udvikling og 
ændrede behov inden for arbejdsmarkedet samt kunst- og kulturlivet. 

 

Uddybning: 

Institutionen skal sikre: 

 

 at uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets samt kunst- og kulturlivets behov, og at de studerende opnår 
relevante kompetencer, 

 at relevante eksterne interessenter, herunder aftagersiden og dimittender fra uddannelserne, løbende og 
systematisk inddrages i dialog om uddannelserne, herunder disses mål for læringsudbytte, indhold og resul-
tater, og at resultaterne herfra anvendes ved tilpasning af uddannelserne, 

 at centrale eksterne interessenter, herunder aftagersiden, inddrages i udvikling og vurdering af nye uddan-
nelsesforslag, 

 at dimittendernes beskæftigelsessituation og udviklingen på arbejdsmarkedet samt i kunst- og kulturlivet lø-
bende monitoreres, og at resultaterne herfra systematisk vurderes med henblik på nærmere fastlæggelse af, 
hvornår beskæftigelsessituationen giver anledning til særskilte initiativer. 
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III. Audit trails 
 

 
Audit trail 1. Kvalitetssikringssystemets informationsflow vertikalt og horisontalt 
Formålet med denne audit trail er at se på, hvordan informationer om kvalitetsudfordringer 
går fra de studerende og underviserne til faggruppelederne/fagkoordinatorerne og videre til 
ledelsen. Dette vil blive belyst gennem den årlige uddannelsesevaluering og gennem fag-
gruppemøder og faggruppeforsamlinger. Formålet er desuden at belyse, hvordan ledelsen 
indsamler, analyserer og følger op på kvalitetsudfordringer i de enkelte faggrupper og på de 
enkelte uddannelsesretninger gennem kvalitetsrapporterne, og hvordan besluttede handlin-
ger på baggrund af ledelsesseminaret formidles til faggrupperne, studienævnet og andre 
fora. 
 
Uddannelser, som er valgt til denne audit trail:  
 
 Bachelor- og kandidatuddannelsen i orkesterinstrument  
 Bachelor- og kandidatuddannelsen i komposition. 

 

Audit trail 2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag 
Formålet med denne audit trail er at se på, hvordan ledelsen sikrer sig et overblik over viden-
grundlaget i faggrupperne og på uddannelsesretningerne, herunder hvordan hovedfag, al-
mene fag og pædagogiske fag er dækket af et relevant og opdateret videngrundlag. Formå-
let er også at se på, hvordan FOKU-udvalget monitorerer og følger op på faggruppernes 
FOKU-aktiviteter.  
 
Uddannelser, som er valgt til denne audit trail:  
 
 Bachelor- og kandidatuddannelsen i klaver 
 Bachelor- og kandidatuddannelsen til almen musiklærer.  
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IV. Sagsbehandlingsnotat 
 

Tabel 1. Sagsbehandlingens forløb 

5. marts 2021 Selvevalueringsrapporten modtaget 

18. juni 2021 Modtaget supplerende dokumentation ang. CV-skabelon, eksempler på 
handleplaner for 360-graders-uddannelsesevalueringer, ansøgerundersø-
gelse og evaluering af optagelsesprøverne på kandidat- og solistniveau. 

13. juli 2021 Modtaget supplerende dokumentation ang. FOKU-reduktioner, bestand på 
DKDM’s uddannelser, notat om kvalitetssikring af videngrundlaget, aktivitets-
oversigt forud for MUS, tilbagemelding til ledelsen i forbindelse med handle-
planen vedrørende frafald. 

22.-23. september 2021 Akkrediteringspanelets første besøg på institutionen 

26. oktober 2021 Audit trails modtaget 

15.-17. november 2021 Akkrediteringspanelets andet besøg på institutionen 

1. december 2021 Modtaget supplerende dokumentation ang. nyt organisationsdiagram 

8. december 2022 Modtaget supplerende dokumentation ang. evaluering af optagelsesprø-
verne på bachelorniveau 

7. januar 2022 Akkrediteringsrapporten sendt i høring på institutionen 

28. januar 2022 Høringssvar for akkrediteringsrapporten modtaget fra institutionen 

17. marts 2022 Behandlet af Akkrediteringsrådet på rådsmøde  
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V. Programmer for institutionsbesøg 
 
Program for første besøg på DKDM  
 

22. september 2021 

Tidspunkt  Møde 

9.00-10.15  Ledelsen 
Rektor, prorektor, administrationschefen, uddannelsesleder, studie- og kvali-
tetssikringschefen, uddannelsesleder/lederen af FOKU, lederen af internatio-
nalisering og vejledning. 
 
10 min. indledende præsentation af DKDM’s kvalitetssikringssystem 

10.15-10.45 Opsamling i panelet 

10.45-11.45 Faggruppeledere og fagkoordinatorer 

11.45-13.00 Frokost og opsamling i panelet  

13.00-14.15 Studerende, som er medlemmer af studienævnet, konservatorierådet og even-
tuelt andre relevante organer i kvalitetssikringssystemet 

 
14.15-15.00  Rundvisning ved studerende 

15.00-15.30 Opsamling i panelet 

15.30-16.15 Aftagerpanelet  
 

16.15-17.00 Opsamling i panelet 
 

 
23. september 2021 

Tidspunkt  Møde 

9.00-10.15 Fastansatte undervisere og timelærere  

10.15-10.30 Opsamling i panelet 

10.30-11.30 Ledelsen 
Rektor, prorektor, administrationschefen, uddannelsesleder, studie- og kvali-
tetssikringschefen, uddannelsesleder/leder af FOKU, lederen af internationali-
sering og vejledning 
 

11.30-13.00 Frokost og opsamling i panelet  
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Program for andet besøg på DKDM  
 

15. november 2021 
Audit trail 1. Kvalitetssikringssystemets informationsflow vertikalt og horisontalt 
 Bachelor- og kandidatuddannelsen i orkesterinstrument  
 Bachelor- og kandidatuddannelsen i komposition  

Faggruppe 1, 2 og 8 

Tidspunkt  Møde 
9.00-11.00 Panelets formøde om audit trail 1 og audit trail 2 
11.00-12.00 Uddannelseslederne  
12.00-13.00 Frokost 
13.00-14.00 Danske og udenlandske studerende fra faggruppe 1, 2 og 8, heriblandt 

medlemmer af studienævnet  
14.00-14.15 Pause 
14.15-15.15 Undervisere fra faggruppe 1, 2 og 8  
15.15-15.30  Pause 
15.30-16.30  Faggruppeledere for faggruppe 1, 2 og 8  
16.30-17.30  Panelets opsamling på audit trail 1 

 
16. november 2021  
Audit trail 2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag 
 Bachelor- og kandidatuddannelsen i klaver 
 Bachelor- og kandidatuddannelsen til almen musiklærer  

Faggruppe 5, 7, og 8 
Tidspunkt  Møde 
9.00-9.30  Panelets formøde 
9.30-10.30 FOKU-udvalget (faggruppeledere og fagkoordinatorer) 

10.30-11.30 Studerende fra faggruppe 5 og 7. De studerende skal så vidt muligt have haft fa-
gene musikhistorie, entreprenørskab, metodefag og refleksionsopgave 

11.30-12.30 Frokost 
12.30-13.30 Fastansatte undervisere og timelærere fra faggruppe 5, 7 og 8, som underviser i 

uddannelsernes hovedfag, almene fag og pædagogiske fag. Underviserne skal 
bl.a. undervise i fagene musikhistorie, entreprenørskab, metodefag og refleksions-
opgave 

13.30-14.30 Panelets opsamling på audit trail 2 
15.00-17.00  Koncert på DKDM 

 
17. november DKDM  
Audit trail 1. Kvalitetssikringssystemets informationsflow vertikalt og horisontalt 
Audit trail 2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag 
 
Tidspunkt  Møde 
9.00-9.30 Panelets formøde 
9.30-10.30 Ledelsen på DKDM  
10.30-12.00 Panelets vurderingsmøde 
12.00-13.00 Frokost 
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VI. Akkrediteringshistorik 
 

 
DKDM har i perioden 2012-17 fået akkrediteret seks eksisterende uddannelser og én ny uddannelse. 
Alle syv uddannelser er blevet positivt akkrediteret. Kandidatuddannelsen i musik (komponist) havde 
et enkelt kriterium, som var delvist tilfredsstillende opfyldt, fordi uddannelsen havde udfordringer med 
at holde løbende formaliseret kontakt til dimittenderne. Bachelor- og kandidatuddannelserne i musik 
(tonemester) havde desuden et enkelt kriterium, som var delvist tilfredsstillende opfyldt på grund af 
manglende systematik i kvalitetssikringen, specielt i undervisningsevalueringen.  
 
 
Bacheloruddannelsen i musik (komponist) Eksiste-

rende 
2012 Posi-

tiv 
Bacheloruddannelsen i musik (musiker og musik-
pædagogik) 

Eksiste-
rende 

2012 Positiv 

Bacheloruddannelsen i musik (tonemester) Eksiste-
rende 

2012 Positiv 

Kandidatuddannelsen i musik (komponist) Eksiste-
rende 

2012 Positiv 

Kandidatuddannelsen i musik (tonemester/tone-
mester med rytmisk specialisering) 

Eksiste-
rende 

2012 Positiv 

Kandidatuddannelsen til musiker og musikpæda-
gogik 

Eksiste-
rende 

2012 Positiv 

Masteruddannelsen i musikalsk akkompagne-
ment til dans* 

Ny 2017 Positiv 

Kilde: Akkrediteringsrådet.dk. 
* Masteruddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans udbydes ikke længere. 
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