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1. Påtegning 
Årsrapporten omfatter regnskabet for Vestervig Kirkemusikskole, herunder de regnskabsmæssige 
forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v. 

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen 
mv. for fællesfonden.  

Desuden er årsrapporten udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens gældende vejledning (december 
20181) med mindre tilpasninger. 

I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede 
aktiviteter. 

 

Påtegning 

Det tilkendegives hermed, 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,  

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler 
og ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten. 

 

Vestervig, den 15. marts 2019 

 

 

      

______________________________                                        ____________________________ 
Tine Fenger Thomsen      Henning Toft Bro 

 Rektor                                    Bestyrelsesformand 

        

                                                           
1 https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/december/vejledning-om-aarsrapport-2018/  
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2. Beretning 

2.1. Præsentation af skolen 

 

Det formelle grundlag for institutionen 

Formål og opgaver er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1132 af 13. december 1996 om folkekirkens 
kirkemusikskoler. Bekendtgørelsen fastsætter i medfør af § 11 stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 bestemmelser for skolen. 

Vestervig Kirkemusikskole har Aalborg, Viborg og Århus stifter som primært arbejdsområde. 
Institutionen ledes af en bestyrelse med formanden, biskop Henning Toft Bro i spidsen. Den daglige 
ledelse varetages af rektor Tine Fenger Thomsen. Institutionen finansieres for hovedpartens 
vedkommende ved bevilling fra fællesfonden. Lønudbetaling, regnskab og bogføring varetages af 
Folkekirkens Administrative Fællesskab, ADF. 
 
 
Geografiske forhold 
 
Skolen giver de studerende mulighed for at gennemføre hele eksamensforløbet ved alle afdelinger, dog 
kan det i Vestervig og Aalborg være nødvendigt at lægge enkelte hold sammen på tværs af afdelingerne, 
ligesom eksamensafviklingen undertiden samles ét sted. Såvel fagene kirke-/bibelkendskab, 
gudstjenestepraksis og korsang afvikles på seminarform i Vestervig, hvor alle skolens studerende 
samles. Denne form tilgodeser studiemiljøet og sammenhængskraften mellem afdelingerne.  
 
I Aalborg afvikles det meste af undervisningen i lejede lokaler i det centralt beliggende Folkekirkens 
Hus, medens Århus-afdelingen råder over lejede lokaler i det nordlige Århus, nærmere bestemt i Indre 
Missions bygning af navn ”Stjernen”. Herudover finder ved alle afdelinger en del undervisning sted i 
nærliggende kirker og sognegårde. Skolen i Vestervig råder over 354 m2 ældre, bevaringsværdige 
bygninger og benytter i udstrakt grad Vestervig Kirke.  
 
De seneste års udvikling med en voksende afdeling i Århus giver anledning til overvejelse om udvidelse 
af lokalekapaciteten.  Til afvikling af fagpakke 3 under efteruddannelses-projektet har Diakonhøjskolens 
faciliteter fungeret meget tilfredsstillende. 
 
Skolens geografiske forhold er en udfordring, såvel økonomisk som arbejdsmiljømæssigt, ikke mindst 
efter det intensiverede samarbejde med de øvrige skoler, se afsnittene nedenfor:  ”samarbejde med de 
øvrige kirkemusikskoler” og ”intern organisation og mødeaktivitet”.  

 
 
Bemanding  

Skolens administration og ledelse er lokaliseret i Vestervig, som anses for og fungerer som skolens 
hjemsted. Ved årets udgang var der 12 fastansatte undervisere samt 32 timelærere. Den administrative 
bemanding er 2 deltids kontormedarbejdere (tilsammen ca. ét årsværk), 1 fuldtids kontormedarbejder, 
1 deltids-studievejleder/kursusadministrator som også underviser*, 1 bibliotekar (10 % ansættelse) 
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samt 1 deltids servicemedarbejder. Rektor bestrider ca. 15% undervisning foruden kursusvirksomhed 
og eksamensledelse.  

(*Studievejleder /kursusadministrator fungerer som projektleder for efteruddannelsesprojektet (15%) 
og er derfor opnormeret til 100% indtil projektets afvikling til 1. april 2020). 

 

Intern organisation og mødeaktivitet: 

Afdelingerne i Århus og Aalborg har egen afdelingsleder til aflastning for rektor og studievejleder. Disse 
to har dog ikke personaleansvar.  

Der afholdes to årlige fastansattemøder i Vestervig samt ét stort årligt lærermøde i Århus eller Aalborg, 
hvor også timelærere deltager. Sidstnævnte møde finder sted i forbindelse med pædagogisk dag, som 
programlægges af lærerrådet. Efter afskaffelse af faggruppeformand-organiseringen (se afsnit 
”arbejdsmiljø”) tænkes afholdt et tredje fastansattemøde med mulig deltagelse af timelærere og med 
mulighed for faggruppemøder. 

Der afholdes statusmøder i hver afdeling forud for eksamenssæsonen.  

De i ”Analyse 2015” benævnte kontormøder i Vestervigafdelingen er blot at forstå som koordinerende, 
og afholdes kun efter behov hos det administrative personale. (Modsat hvad der står i ”Analyse 2015”) 

Rektor deltager på skype i dele af lærerrådsmøder 

 

Arbejdsmiljø 

                                                                                                                                                                                  
Der afholdes to-tre årlige møder i arbejdsmiljøorganisationen med deltagelse af repræsentative 
partnere. (Samlet benævnt ”medarbejderudvalget”).  Med udgangspunkt i arbejdstilsynets fremsendte 
vejledning om psykisk arbejdsmiljø har medarbejderudvalget fokuseret på følgende indsatsområder i 
2017/18: 

• Forebyggende tiltag til at undgå stress samt forebygge ensomhed: 
 

• tydeliggørelse af kommandoveje 
• retningslinjer for kommunikation (telefon og mail) 
• arbejdsfordeling mellem TR og AMR 
• fortsat organisation af underviserne i faggrupper, som mødes på virtuelt og fysisk.  

Ordningen skal skabe bedre mulighed for kollegial og ledelsesmæssig sparring, men er 
ophørt fra og med studieåret 18/19, idet den forventes erstattet af skolernes fælles 
pædagogiske samarbejde 

• undervisning i brug af SAS er gennemført v. lærermøde 
• information i form af nyhedsbreve fra AMR 

 

Herudover har MED-udvalget på rektors foranledning vedtaget procedure for exit-samtaler ved 
fratrædelse, således at rektor opnår mulig viden om arbejdsmiljømæssige mangler, også vedr. eget 
lederskab. 
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Fremadrettet vil der i medarbejderudvalget blive arbejdet med trivsel, herunder støj/indeklima samt 
pausekultur. 

Det er fortsat skolens overordnede politik, at en del mødeaktivitet bør foregå virtuelt frem for fysisk. 
Dette har særlig relevans pga. skolens geografiske udfordringer både af økonomiske og af miljømæssige 
hensyn.  Politikken støttes af såvel tillidsmand som af arbejdsmiljørepræsentanten og betragtes som en 
løbende proces i årene fremover. Lærerrådet har dog ikke ønsket at benytte denne arbejdsform. 

 

Handicappolitik 

Håndteringen af studerende med særlige diagnoser er ressourcekrævende, men skolen lever op til sin 
handicappolitik og har i studieåret 18/19 optaget en blind studerende på BAKS, Aalborg. En underviser 
er påbegyndt specialisering i området.  Det er ønskeligt at renovere Plesner-bygningen i Vestervig, hvis 
adgangsforhold er vanskelige, samt i øvrigt at forbedre adgangsforhold og flisebelægning til alle 
bygninger i forbindelse med samlet haveplan. 

 

Ligestilling  

Der forefindes ikke nogen formuleret målsætning for arbejdet med ligestilling på kirkemusikskolerne.  

 

Samarbejde med de øvrige kirkemusikskoler 
 
Uagtet at den enkelte skole har hver sin bestyrelse, lægges der i stigende grad vægt på at løse relevante 
opgaver i fællesskab, nu ikke kun omkring diverse administrationsfunktioner, studieplaner og 
eksamensordning, men også omkring pædagogisk udviklingsarbejde, rekruttering og synlighed m.m. 
Året 2018 er i alle forhold præget af det indledende arbejde med implementering af 
kirkemusikskolernes fælles Vision og strategi 2017. De målsætninger, som har været mulige inden for 
rammen af 2018-bevillingen, er gennemført eller igangsat, f.eks. renovering af hjemmeside, øget PR-
indsats, indledende drøftelser af fælles løsninger på administrative arbejdsgange, tilrettelæggelse af e-
læringsprojekt m.m.  På ledelses- og bestyrelsesplan er etableret rektormøder, møder i dialog-forum 
med bestyrelsesformænd og rektorer. Der er planlagt et fælles bestyrelsesseminar til afholdelse i 2019. 
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Kerneopgaver 

Skolens kerneopgaver omfatter uddannelseslinjer (basis- og eksamenslinjer), eksamensfri 

undervisning (herunder efteruddannelse) og kursusvirksomhed: 

På uddannelseslinjerne, hhv. basis- og eksamenslinjer, undervises i hovedfag og bifag efter bestået 
optagelsesprøve. Eksamenslinjerne giver en formel kompetencegivende uddannelse, medens 
basislinjerne giver basale faglige kundskaber, som kan lede op til optagelsesprøve på eksamenslinjerne. 
Der forefindes endnu ikke basis linje for KM SK studiet. Vestervig Kirkemusikskole har dog løst dette 
problem ved individuel skemalægning til de få studerende på BAKS og KMS, som allerede ved optagelsen 
påtænker SK-uddannelse).   
 

På eksamensfri linjer undervises i hovedfag. Studiepladser på de eksamensfri linjer tildeles 

1. ansatte i folkekirken, der står uden uddannelse (XF O / XF S)  
2. studerende der har behov for et længere studieforløb (Fortsættelseskursus FK / FK S) 

 
I nogle tilfælde kan den under punkt 1 beskrevne eksamensfri undervisning igangsættes midt i et 
studieår efter markedsbehov og lærerkapacitet. 
 

På efteruddannelsen undervises i hovedfag, og studiepladserne tildeles kirkemusikere med afsluttet 
uddannelse (KM OK / KM S) i op til tre (ikke nødvendigvis sammenhængende) år. En specifik 
efteruddannelse for KM SK tænkes udbudt i 2019.  

Det samlede undervisningstilbud på uddannelseslinjerne fremgår af den nedenfor anførte skematiske 
oversigt. 
 

  
 

Basislinje Eksamenslinje Eksamensfri 
linje  

Efteruddannelse 

 
 

Undervis-
ningsforløb 

af 
mindst et 

års 
varighed 

 
Orgel 

BAO 
Optagelsesprøve  
1-2-årig*) 
 

KM OK 
Optagelsesprøve 
2-årig (Heltid) 
3-4-årig (Deltid) 

XF O / FK O 
Uden 
optagelsesprøve*
*) 
1-årig 

EU O 
Uden 
optagelsesprøve*
*) 
1-årig 

 
Sang 

BAKS 
Optagelsesprøve  
1-2-årig*) 
 

KM S 
Optagelsesprøve 
1-årig (Heltid) 
2-årig (Deltid) 

XF S / FK S 
Uden 
optagelsesprøve*
*) 
1-årig 

EU S 
Uden 
optagelsesprøve*
*) 
1-årig 

 
Korledelse 

 KM SK 
Optagelsesprøve 
2-årig (Heltid) 
3-4-årig (Deltid) 

  

 
Kortere 
forløb 

 
Kurser 

 
- tilbud til en bred skare af kirkemusikalsk engagerede 

*) der kan visiteres til op til 3 års yderligere undervisning i hovedfag  
**) efter behov kan skolernes indkalde til optagelsesprøve. 
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Kursusvirksomhed 
 

Skolernes kursusvirksomhed tilstræbes at imødekomme folkekirkens aktuelle behov for erhvervelse 
af nye kompetencer, ikke mindst inden for de fagområder, som ikke allerede er dækket af den 
gældende studieplan. Kursusvirksomheden er dynamisk og kan reagere hurtigt på opståede 
”markedsbehov” i form af rekvirerede kurser. Herudover muliggør kurserne en vedligeholdelse eller 
udbygning af allerede erhvervede kompetencer samt en platform for netværksdannelse og 
vidensdeling for en bred palet af kirkelige medarbejdere m.fl. Se desuden afsnit 2.2.1.1. samt tabe 
2.2.1.1.3 og afsnit 2.2.1.4. 
 
Fagpakkeprojektet er et pilotprojekt, hvor efteruddannelse inden for aktuelle fagområder afprøves på 
diplom-niveau. Se afsnit 2.2.1.1. 

 

Videnscenter 

Kirkemusikskolens mål er tillige at være et fagligt netværk og videnscenter for alle med kirkemusikalske 
opgaver i folkekirken. Vestervig Kirkemusikskole er med sine studiesamlinger inden for hymnologi og 
liturgi samt med sit voksende nodebibliotek i særlig grad et videns- og formidlingscenter. Skolen har 
fået overdraget orgel- og klokkekonsulenternes arkiver, som i øjeblikket er opmagasineret mhp. 
tilgængeliggørelse for rette vedkommende. 
 
Det er muligt for forskere og andre interesserede at overnatte i skolens værelsesfløj, medens 
samlingerne studeres. 
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2.2. Ledelsesberetning 

2.2.1. Faglige resultater 

2.2.1.1. Generelt 

 

 

 

 

 

Det høje antal kandidater i 2018 er en tilfældighed og en konsekvens af mange studerende, som afslutter 
FK-forløb. 
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* Tallet er fremkommet ved at addere de forventede årlige optag med antal år på normeret studietid, 

hvorefter den forventede frafaldsprocent (20% KMOK og 12 % KMS) er regnet fra. 

** Det gennemsnitlige deltagerantal på kurser er excl. samarbejdskurser med FUK, men inklusive fagpakke 

og inspirationsdage. 
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Optag 

Vestervig Kirkemusikskole oplever stadig god søgning og har i 2018 haft 62 optagelsessøgende til 
skolens uddannelseslinjer. Ud fra ansøgerskaren spores to tendenser, som tolkes i afsnit 2.2.1.6:   

1. En tendens til overvægt af organistansøgere (især til basis)  

2. En tendens til overvægt af ansøgere til Århus-afdelingen.  

Det store pres på basis-ansøgere på orgel har givet anledning til at afprøve alternative 
undervisningsformer (holdundervisning) med et mindre ressourceforbrug. Således muliggøres optag af 
udmærkede basis- ansøgere, som ellers måtte afvises jf. produktionsplanen. Den aktuelle 
organistmangel, ikke mindst i Nord- og Vestjylland, synes at begrunde dette tiltag. Det i afsnit 2.2.1.4. 
beskrevne BLOK-kursus er iværksat med samme formål. 

 

Fordeling mellem afdelingerne 

Et stigende antal studerende søger overflytning til Århus-afdelingen i løbet af studiet. Dette skyldes ofte, 
at de er i gang med en anden uddannelse samtidigt, samt tendensen til dannelse af 
uddannelsesmetropoler. Skolen har i 2018 øget annonceringen i det nordjyske område for at styrke 
Aalborg-afdelingen, der udfylder en vigtig rolle i områdets musikliv, efter at konservatoriets klassiske 
afdeling er lukket. 

 

Gennemførelsestid 

Det er ofte nødvendigt at tildele et ekstra FK-år i faget orgel for at muliggøre en bestået eksamen og 
dermed sikre skolens et resultat af de allerede investerede ressourcer. 

 

Erhvervsfrekvens og videre studiemuligheder  

De færdige kandidater er som oftest allerede i arbejde eller har god mulighed for at opnå ansættelse. 

Blandt årets kandidater er fire personer, to sangere og to organister, optaget på musikkonservatoriet. 
Se i øvrigt beskrivelsen af talentprojektet 2017/18 afsnit 2.2.1.3.     

 

Frafald 

Ikke alle, der har gennemført et basis-forløb, evner at gennemføre og bestå eksamenslinjen. Efter 
nuværende studieordning er eneste mulighed at tilbyde dem eksamensfri undervisning efter basis.  Se 
afsnit 2.2.1.6. Det kunne genovervejes at indføre en kort kompetencegivende uddannelse svarende til 
den tidligere EO-prøve. 
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I forsøget på at undgå frafald på især eksamenslinjen arbejdes med grundig studievejledning i 
forbindelse med optagelsesprøven for at forventningsafstemme studieindsatsen mellem skole og 
studerende. 

Skolens seneste optælling af frafaldstal på eksamenslinjerne for perioden 2009-2015 viser helt andre 
tal end de i Analyse 2015 oplyste: For organisternes vedkommende en betydelig mindre frafaldsprocent, 
for kirkesangernes en højere. Der er tale om små populationer. 

De korrigerede frafaldstal fremgår af tabel 2.2.1.1.4 nedenfor.  

   

  Tabel 2.2.1.4: Frafald 
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2.2.1.2. Undervisning 
 
Mål- og indholdsbeskrivelse af eksamenslinjer: 
 
Eksamenslinje organister: Gennem undervisning i hovedfagene orgel (salmespil og repertoire) og 
korledelse for børn, unge og voksne forberedes de studerende på et virke i folkekirken med hovedvægt 
på gudstjenester og kirkelige handlinger. 
 
Eksamenslinje kirkesangere: Gennem undervisning i hovedfagene sang og taleteknik forberedes den 
studerende på et virke som selvstændig kirkesanger eller som korsanger i folkekirken med hovedvægt 
på gudstjenester og kirkelige handlinger.  
 
Eksamenslinje kandidater med sang og korledelse: Gennem undervisning i hovedfagene 
sang/taleteknik og korledelse for børn, unge og voksne forberedes den studerende på et virke som 
kirkesanger/korsanger og som korleder i folkekirken med hovedvægt på gudstjenester og kirkelige 
handlinger. En kandidat med sang/korledelse vil typisk have en mere vokal tilgang til korledelsen end 
en organist.  
 
 
 
Nye stilarter og instrumenter 
 
For at følge op på pejlemærkerne fra Vision og strategi 2017 vedrørende uddannelsernes indhold og 
kravet til mangfoldighed i stilarter, er der i studieåret 2018/19 igangsat fællestimer med emnet ”Nye 
salmer på orgel”, herunder becifringsspil på orgel. Faget skal vise, hvorledes de nye salmer kan 
udføres netop på orgel og derved imødegå den fordum, at ledsagelse af nyere salmer kræver klaver. 
Misforståelsen synes nemlig at true orglets position i kirkerummet. 

Vestervig Kirkemusikskole benytter særskilte becifringsspil-undervisere med rytmisk baggrund til 
denne disciplin inden for klaver-faget. Der eksisterer et godt samarbejde mellem de rytmiske og de 
klassiske undervisere også i forbindelse med eksamen, hvor der dog henstår en opgave i formelt at 
tilrette eksamensregulativet vedr. denne rollefordeling. 

 

                                                                                                                                                   

2.2.1.3.Projekter 

 

Skolernes fælles SCK-projekt: Efteruddannelsesprojektet 

Der er i styregruppen opnået enighed og enshed, hvad angår niveauet og indholdet i fagpakkerne, og to 

fagpakker er gennemført. Den tredje fagpakke afsluttes i foråret 2019 i Århus under Vestervigs ledelse. 

Således er indhentet og indhentes fortsat praktiske erfaringer med fagpakkerne, både hvad angår 

markedets interesse, deltagernes studieudbytte og uddannelsernes eksamenskrav. Indtil videre har kun én 
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fagpakke ikke opnået tilstrækkeligt med tilmeldinger.  De kommende nye forhold for kompetencefonden 

kan være afgørende for projektets succes. Pga. beslutningen om at udfærdige læseplaner, er det samlede 

projekt forlænget til udgangen af marts 2020. 

Projektleder Knud Damgaard Andersen er siden 1. august 2018 ophørt varigt med organist-tjeneste i Hurup. 

Han er forhøjet til 100% ved skolen indtil efteruddannelsesprojektets ophør.  Efteruddannelsesprojektet 

trækker fortsat store veksler på Vestervigs arbejdsmæssige ressourcer, da skolen kommer til at stå for 3 ud 

af 6 fagpakker. Økonomien i projektet dækker ikke den faktiske lønudgift til Knud D. Andersens indsats. 

Der afrapporteres for økonomien i efteruddannelsesprojektet under punkt 4.5.1.2 

 

 

Skolernes fælles konference i Vestervig 2018: ”Fremtidens kirkemusiker” 

Konference 2018 tog form dels som en medarbejderkonference og dels som en generel 

kirkemusikkonference for skolernes interessenter:  Kirkeministeren, Menighedsrådenes Landsforening, de 

faglige organisationer og Den jyske Sangskole var repræsenteret, flere indbudt.  Desuden var Vestervig 

Kirkemusikskoles lokale samarbejdspartnere i provstier og distriktsforeninger inviteret til udvalgte 

programpunkter. Det lykkedes ikke at opnå hverken lokal eller landsdækkende pressebevågenhed til 

begivenheden.  

Koncerten indgik i en større kulturel sammenhæng i landsdelen, hvor skolen har etableret brede 

samarbejdsrelationer også ud over kirkelige kredse, f.eks. i form af kommunens kulturledernerværk og i 

form af musikforeningen Thy Centre of Musical Arts, hvis formål er at etablere et internationalt kunstnerisk 

center i Vestervig. Det ses således tydeligt, at skolen er en vigtig kulturinstitution i området.           
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Programmet fremgår af nedenstående oversigt,  økonomien af tabel 2.2.1.3.a. 

 

 

Vestervig kirkemusikskoles talentforløb 2017 / 18 

På baggrund af den aktuelle rekrutteringssituation til organistfaget, særligt til konservatoriernes orgellinje, 

iværksatte skolen for eksterne midler et talentforløb i skoleåret 2017/18 med det formål at anspore de 

unge talenter blandt skolens orgelstuderende og en enkelt fra det kommunale musikskoleområde til faget 

og til videre studier. Projektet bestod af to parallelle forløb, dels et musikteoretisk og –historisk forløb via 

internetbaseret e-learning, og dels en række lørdagsskoler med gæsteundervisning af landets førende 

musikere og undervisere. Lørdagsskolerne indeholdt foredrag, udflugter, workshops og master-classes og 

foregik på skiftende lokaliteter over hele skolens område. De studerende bidrog med egentransport.  

Projektet ledtes af organist Lars Nørremark, som formåede at skabe et dynamisk, ungt studiemiljø - en 

fornyelse af skolens vanlige profil. Samtidig høstede skolen de første erfaringer med e-læring, og to 

undervisere har gennemgået kompetenceudvikling via projektet.  Se afsnit 2.4. 

Bidragyderne var: Statens Kunstfond (75.000kr), Region Nord (25.000kr.) og Den A.P. Møllerske Støttefond 

(60.000kr.). Kirkemusikskolen har selv bidraget med 29 t.kr. 

Programmet fremgår af nedenstående oversigt: 
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og økonomien af tabel 2.2.1.3. 
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Børn – unge – orgel  

Et mindre restbeløb fra skolernes fælles projekt ”børn-unge-orgel 2015-17”, er i 2018 anvendt til udvikling 

af sommerskole i Herning og til undervisning af enkelte elever i Århus. I slutningen af året er 

tilrettelæggelsen af næste års mere omfattende indsats på dette område indledt. Se endvidere 

afrapportering af økonomi tabel 4.5.1.1. (afsluttede projekter). Der er stadig et lille restbeløb i projektet. 

 

2.2.1.4. Kursusvirksomhed 

 

Titel Tid og sted Arrangør Antal delt. Resultat 
PR for kirkemusikken i 
medierne 

Lørdag d. 13. januar i 
Folkekirkens Hus, 
Aalborg 

VKMS 12 -7.072 kr 
Med 

studerende 
Inspirationsdage med 
information om udd. 

Lørdag d. 3. februar i 
Skive, Rønde og 
Aalborg 

VKMS 21 forhånds- 
tilmeldte 

Ikke 
særskilt 

regnskab 
Påskens musik for orgel og 
børnekor 

Lørdag d. 20. januar i 
Vestervig 

VKMS AFLYST - 

Korets synlighed – Hvordan 
får vi nye med i korarbejdet 

Lørdag d. 3 marts på 
Vestervig 
Kirkemusikskole 

VKMS / FUK AFLYST - 

Johannespassionen af J. S. 
Bach - Tværfagligt kursus 

Internatkursus  
7. - 9. maj i 
Løgumkloster 

Kirkemusikskolerne 
/ FUV 

14 deltagere - 

Fyld liv i koret - inspiration 
til et konstruktivt og 
motiverende kormiljø          

8. juni i 
Christianskirken i 
Fredericia 

VKMS / FUK FUK fører 
deltagerliste 

- 

Salmebogen – et nyttigt 
værktøj i 
konfirmandundervisningen 

Mandag d. 20 august 
i Vestervig 

VKMS 5 deltagere 3.375 kr. 

Salmesang med demente Mandag d. 8 oktober 
i Vestervig 

VKMS 23 deltagere 5.948 kr 

Rytmiske salmer på klaver 
og orgel 

5 gange fra 29. aug. 
– 14. nov. i Ellevang 
Kirke, Aarhus 

VKMS 7 deltagere -2.915 kr 
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Tilrettelæggelse og 
gennemførelse af sang- og 
salmearrangementer i 
Folkekirken 

August 2018 – 
februar 2019 på 
Diakonhøjskolen i 
Højbjerg 

Fagpakke / VKMS 8 deltagere Ikke 
afsluttet 

Repertoire til advent og jul 
for orgel/trompet 

29. oktober i 
Vestervig 

VKMS AFLYST - 

Konservatorieforberedende 
hørelære 

5 mandage fra d. 29. 
oktober på DJKM i 
Aarhus 

VKMS AFLYST - 

 

Blokkursus august 17 til juni 18 med 5 deltagere er omtalt i afsnit 2.4.4 

I 2018 har der atter været et par aflyste kurser pga. for få tilmeldinger. Skolen oplever fortsat, at der er 
behov for at arbejde med de kanaler, hvorigennem kurserne udbydes. Det er endvidere de tre 
kirkemusikskolers samlede ambition at komme ud i en 1,5 års planlægningshorisont, når det gælder 
annoncering af kurser, da skolerne oplever, at menighedsrådene må budgettere meget langsigtet på 
dette område. Generelt tyder udviklingen de senere år på en svigtende opbakning til repertoire-
kurserne. 

Det udbudte kursus i demenssang havde til gengæld meget stor tilslutning, og blev udbudt til 
plejepersonalet v. nærliggende plejehjem. Kurset er således et eksempel på, dels at kursusvirksomheden 
dækker aktuelle uddannelsesbehov inden for seneste nye ”trends” i folkekirken, og dels at skolerne har 
en rolle også i folkekirkens udadrettede diakonale arbejde. Målgruppen for kurserne kan således også 
være frivillige samt professionelle inden for ikke kirkelige faggrupper. Begge grupper arbejder ofte 
direkte eller indirekte med kirkemusikken. Således styrkes sammenhængen mellem folk og kirke og 
kirkemusikkens placering i samfundet. Skolerne har indledt samarbejde med FUV omkring udviklingen 
af en gerontologi-efteruddannelse. 

Der har været afholdt flere samarbejdskurser med FUK og et enkelt tværfagligt med FUV. 

Bemærk, at to at de i tabel 2.2.1.4. nævnte kurser er langvarige med et stærkt udvidet lektionsomfang. 

 

2.2.1.5. Øvrig aktivitet 

 

Rekruttering og PR 

Forud for tilmeldingsfristen til optagelsesprøver afholdtes tre åbent-hus dage i hhv. Aalborg, Århus og Skive 

(for Vestervig-afdelingen) med i alt 21 forhåndstilmeldte deltagere. Herefter afholdtes tre aftener med 

specifik information om optagelsesprøvekrav, studierne og den forventede studieindsats. 

Skolerne var tilstede med stand på Menighedsrådenes Landsforenings årsmøde i Nyborg 

Rektor var til stede på Kulturmødet på Mors 

PR arrangement for Rotary, Thisted, er afholdt i Vestervig  
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Koncerter 

I hver afdeling er afholdt et antal elevkoncerter, interne og offentlige, i diverse kirker og sognegårde 

Afslutningskoncert for talentprojektet fandt sted i Vestervig Kirke og tog form som offentlig koncert. 

Årsafslutning fandt sted i Markuskirken, Århus, hvor koncert-delen var offentlig. 

Rektor har givet koncerter landet over, herunder i ”Nordiske klange” sammen med to undervisere, og er 

portrætteret i TV 2 Nord. Har anmeldt ”årets bedste fagbøger” til kirke.dk 

 

Eksternt samarbejde: 

Kirkemusikskolerne samarbejder med FUV, FUK, KMKC m.fl. 

Rektor sidder i bestyrelsen for foreningen Thy Centre of Musical Arts, som på skolen i Vestervig har afholdt 

udviklingsmøde vedr. etablering af internationalt kunstnerisk center i Vestervig. Mødet ledtes af 

oplevelsesøkonom Johanne Bugge. Der var deltagere fra hele landet, herunder repræsentant for SNYK 

Rektor sidder i bestyrelsen for Thisted drenge-mandskor og den operaproducerende forening Operavoce 

Rektor har deltaget i Region Nords Kulturkonference og er en del af og Thisted Kommunes 

Kulturledernetværk 

Skolen har medlemsskab af Vestervig Borger- og håndværkerforening samt af Kulturelt Samråd 

Foreningen Norden, Thisted, har afholdt arrangement på skolen i Vestervig 

 

2.2.1.6. Ledelsesmæssig vurdering 

 

Vurdering af udviklingen i ansøgerskaren: 

1. Tilgang af basis-organist ansøgere tilskrives et usikkert arbejdsmarked for musikere og musikundervisere 
generelt, hvorfor erhvervsmuligheden som organist synes åbenbar. Eksempelvis er kandidater fra 
musikvidenskab på universitetet eller fra konservatoriernes klassiske og rytmiske linjer hyppige ansøgere – 
endda allerede inden færdiggørelse af disse studier. At være studerende på to uddannelsessteder giver selvsagt 
store skemamæssige udfordringer samt i flere tilfælde en forringet studieindsats på kirkemusikskolen med 
risiko for frafald. 

2. Tendensen til stigende elev-tal i Århus afdelingen skyldes formentlig den demografiske udvikling samt den 
generelle tendens til dannelse af uddannelsesmetropoler. 

 

Behov for EO? 

I de tilfælde, hvor en basis-studerende efter opnået basis-bevis ikke besidder det faglige niveau til at optages 
på eller til at fuldende eksamenslinjen, kan vedkommende tildeles op til tre års undervisning på FK- linje. Det 
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kunne overvejes, om der i stedet skulle udvikles en helt kort kompetencegivende uddannelse med eksamen 
efter ét år (svarende til den gamle EO-prøve), også for på lidt kortere sigt at afhjælpe organistmanglen. 

 

Perspektiv på uddannelsernes relevans for folkekirken: 

Vestervig Kirkemusikskole tilbyder undervisning på højt fagligt niveau og tillige individuel skemalægning og 
studietilrettelæggelse. Alligevel opleves frafald fra eksamenslinjerne. Forklaringen er ikke alene at finde hos 
kirkemusikskolerne selv, men også i de herskende forhold på det folkekirkelige arbejdsmarked:  

Kirkemusikskolernes undervisningsvirksomhed er udfordret af, at menighedsrådene (siden 2010) ikke er 
forpligtede til at ansætte en uddannet kandidat frem for en ikke uddannet, ligesom en kirkemusikskole-
studerende med ansættelse i folkekirken ikke altid tilskyndes af arbejdsgiveren til at færdiggøre sin uddannelse 
og kun sjældent opnår frikøb af tid på arbejdspladsen til studiet. Motivationen for at færdiggøre en uddannelse 
er hermed udhulet og en risiko for frafald skabt.  

Rektor arbejder for blandt provster og menighedsrådsformænd at udbrede kendskabet til, hvad en musiker-
faglighed er, og for anerkendelsen af, hvad kirkemusikerfunktionen betyder for kirkens liv og vækst. Målet er, 
at menighedsrådene i højere grad end nu vil tilskynde til uddannelse og efteruddannelse. Denne oplysende 
indsats er særdeles langsigtet og finder sted i form af personlige indlæg under møder i provstierne samt i 
skriftlige debatindlæg. Arbejdet kunne styrkes ved en overordnet indsats og øget dialog med Landsforeningen 
af Menighedsråd. 

Ligeledes opfordrer rektor menighedsrådene til at påtage sig en del af ansvaret for at rekruttere kirkemusikere 
til folkekirken ved at indføje orgelundervisning af børn/unge i organistens arbejdsbeskrivelse. 
Rekrutteringsopgaven menes kun at kunne løses i fællesskab mellem menighedsrådene og kirkemusikskolerne. 

 

Resultataftalen 

Alt i alt åbner Vision og strategi 2017 op for en række mulige tiltag, der netop fremmer ovenstående. De i 
resultataftalen nævnte handlingsplaner er derfor det første skridt i denne retning, hvor også dannelsen af 
aftagerpanel indgår som et mål i 2019. Her kan dialogen med Menighedsrådenes Landsforening intensiveres. 

De i resultataftalen nævnte pilot-projekter med alternative undervisningsformer samt udvikling af e-læring er 
en undersøgelse af optimeringsmuligheder - såvel pædagogisk i forhold til undervisningens kvalitet som 
økonomisk. Endvidere har begge forsøg et potentiale for at nå ud til nye målgrupper. Det er dog værd at 
bemærke, at kirkemusikskolerne efterhånden er den eneste musikuddannelses-institution med et højt timetal 
for soloundervisning, og at netop dette forhold formentlig er en nøglen til skolernes succes. Tilknytningen til 
de enkelte underviseres kirker og orgler løser tilmed et lokaleproblem og sikrer sammenhængen med 
den praksisnære folkekirkelige virkelighed. 
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2.2.2. Den samlede økonomi  

 

Årets økonomiske resultat viser et overskud på 887 t.kr. - jf. tabel 2.2.2.1. Der var budgetteret med et overskud 
på 602 t.kr. 
 
Det væsentlige mindreforbrug skyldes primært følgende forhold: 
  

• Skolens bevilling var forhøjet med 340 t.kr. til ”nulstilling” af skolens gæld fra tidligere år.  
Det reelle overskud er derfor på 547 t.kr. 

• Der var budgetteret med ca. 30 t.kr. til vedligehold af hver af skolens 3 bygninger. Disse blev 
ikke brugt. Der var desuden budgetteret med 62 t.kr. til etablering af en læmur. Denne udgift 
blev dækket af en anlægsbevilling. I alt et mindre forbrug på ca. 152 t.kr. 

• Egenbetaling/administrationsgebyr er desuden noget højere end budgetteret. Bare for 
organisterne var indtægterne 92 t.kr. højere end budgetteret. 

 
Siden sommer 2017 er skolens driftsomkostninger løbende blevet analyseret, og der er indgået nye aftaler med 
leverandører, som har givet en del besparelser. Da skolen samtidig har været meget tilbageholdenhed hvad 
angår vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser, anses resultatet at være meget tilfredsstillende. 

 

 

Oversigtstabel for hele skolens omfang: 

 



Årsrapport 2018 for Vestervig Kirkemusikskole  
 

2018-02-28  Side 23 af 44 
 

 

 

 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer 

Afsnittet indeholder en opfølgning på skolens kerneopgaver med det formål af beskrive opgaverne og 
ressourceforbruget på disse, samt årets resultat i forhold til budgetforudsætningerne. 

2.3.1 Økonomi 

 

I tabel 2.3.1 ses årets resultat i forhold til bevillingen fordelt på de enkelte kerneområder. 

Da bevillingen i 2018 indeholder 340 t.kr. til ”nulstilling” af skolens gæld, samt skolen i forbindelse med 

budgettering besluttede  at oprette en ”egenkapital-buffer” på ca 250 t.kr.  til uforudsete udgifter mm. er 

der i BV0 blevet budgetteret med et rådighedsbeløb på 7.392 t.kr. Dette er der taget hensyn til i tabel 

2.3.1a, som viser det reelle forhold mellem BV0-budgettet og resultatet. 
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Afvigelser vedrørende ”Generel ledelse og administration”, ”Uddannelse –fællesomkostninger”, 
”Uddannelseslinjer (flerårigt forløb)” samt ”Kurser – fagpakker mmm.” giver ikke anledning til 
bemærkninger henset til beløbenes størrelse. 

Mht. ”Uddannelseslinjer (1 årigt forløb)” og ”Efteruddannelse” er der taget flere elever ind, end budgetteret. 

Dette har udfyldt ledige lærertimer og givet en højere brugerbetaling end forventet og dermed et mindre 
forbrug end forventet. 

 

2.3.2. Personaleressourcer 
 

Årets gennemførte kompetenceudvikling                                                                                                                                                                                  

Administrativ: SAS, Jedox og F2 har medført stort tidsforbrug til oplæring, både i form af fysiske møder 
og webinarer, heriblandt tidsforbrug til oplæring af fælles F2-underviser. 

Pædagogisk: Med støtte fra kompetencefonden er et klaverpædagogisk kursus for fastansat underviser 
igangsat. Ligeledes med støtte fra kompetencefonden har rektor gennemført tre moduler under 
uddannelsen Diplom i ledelse. Denne uddannelse forventes samlet set færdiggjort i foråret 2019.  En 
sangunderviser har af skolen fået et becifringsklaver-kursus. 

Qua talentprojektet (se afsnit 2.2.1.3) er to undervisere oplært i e-læring. Kompetencerne er således 
finansieret af eksterne midler. 

Under Vestervigs værtskab er afholdt konference for alle tre skoler og deres interessenter under titlen 
”Fremtidens kirkemusiker” Se afsnit 2.2.1.3. Konferencen tjener også som intern 
medarbejderkonference. 

 
 
Fremtidigt kompetenceudviklings-behov for undervisere og administrativt personale:  
 
Underviserne er særdeles fagligt kompetente og sikrer det høje faglige niveau i kombination med 
mesterlæren og det høje antal solotimer, som nuværende studieplaner foreskriver. Således er 
kirkemusikskolerne da også et attraktivt arbejdssted for musikundervisere.  
 
Kompetenceudviklingsbehov for underviserne er derfor størst i forhold til e-læring og i forhold til 
pædagogiske færdigheder, især inden for begynderundervisning og hold-undervisning. 
 
Fremtidens krav til ressourcerne og udviklingsbehovet hos det administrative personale står til en 
vurdering i lyset af overvejelser om fælles løsninger og i lyset af kravene til offentlig forvaltning. Det 
kunne styrke skolerne at have en professionel kommunikationsansvarlig, f.eks. i samarbejde med 
Aalborg Stift. 
 

De samlede personaleomkostninger på 6.463 t.kr. iflg. resultatopgørelsen fordeler sig efter lønsum og 
årsværk således: 
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Som det fremgår af tabellen, er der negativ løn på ”Eksamensfri undervisning” og ”Efteruddannelse” for 
fastansatte. Det skyldes problemer med indførelse af det nye FLØS, hvor der var store problemer med at få 
løn placeret på de rigtige ydelser. Fejlene er efterfølgende forsøgt rettet, men det har ikke været muligt at 
gøre det helt korrekt. 

 

De 9,7 årsværk vedrørende fast ansatte fordeler sig på følgende stillingskategorier: 

 

Tabel 2.3.3. Fastansatte Årsværk

Rektor 1,0                   

Undervisere/studievejledere etc. 6,0                   

Administrative medarbejdere 2,0                   

Servicemedarbejdere 0,7                   

I alt 9,7                   
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Det skal bemærkes, at 0,15 af årsværk vedr. ”Undervisere/studievejledere etc.” bruges på SCK-Projektet.  

 

De anførte årsværk i tabel 2.3.2. omfatter følgende antal medarbejdere: 

 

  

 

2.4. Målrapportering 

Årets resultatopfyldelse generelle resultater 

2.4.1 Eksamensgivende uddannelse for organister, kirkesangere og kirkekorledere 
Mål: Det er kirkemusikskolens mål, at uddannelserne på et højt fagligt niveau giver alle studerende på 
afgangslinjerne en afsluttende eksamen. 
 
Resultatkrav:  
At alle studerende på afgangslinjerne (herunder studerende på FK, som har 
udskudt eksamen) får en afsluttende eksamen. Eventuelt frafald skal uddybes 
og begrundes. 
 

Deadline 
Sommeren 2018 
 

Resultat Af de i resultataftalen forventede kandidater har følgende bestået eksamen i 2018 
 
14 organister (forventet: 18) 
15 kirkesangere (forventet: 15) 
1 kirkekorleder (forventet: 1) 
 
Hvilket giver 30 beståede eksaminer (forventet 34) og en procentsats på 88 % 
 
To studerende nåede ikke det faglige niveau til at blive indstillet til eksamen og går nu 
på et selvbetalt FK år mhp eksamen i 2019. To andre studerende blev skemalagt til et 
såkaldt ”split-år” mhp. eksamen i 2019. 
 

Målopfyldelse Målet er delvist opfyldt 
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Ledelsens 
vurdering 

Ledelsen opfatter resultatet som knap tilfredsstillende. 
 (Se endvidere afsnit 2.2.1.6) 

 

 

 

2.4.2 Dækning af konkrete eksamensfri undervisningsbehov i Folkekirken 
 
Mål: Det er kirkemusikskolens mål, at de studerende gennemfører årets undervisningsforløb og 
derforuden at undervisning på et højt fagligt niveau tilpasses de studerende individuelt, således at de 
studerende opnår et fagligt løft. 
 
Oversigt over de eksamensfri studerende fremgår af nedenstående oversigt 
 
Resultatkrav:  
At 90 studerende på de eksamensfri linjer gennemfører undervisningsforløbet 
i skoleåret 2018-2019. Eventuelt frafald skal uddybes og begrundes. 
 

Deadline 
Sommeren 2018 
 

Resultat 89 ud af 90 studerende gennemførte de planlagte undervisningsforløb. 
 
Deres fremmøde opfylder kravene. 
 

Målopfyldelse Målet er opfyldt 
Ledelsens 
vurdering 

Ledelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. 
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Årets resultatopfyldelse specifikt for Vestervig 

2.4.3 Mål for e-læring  
Mål: Fortsat udvikling og evaluering af e-læring 
 
Resultatkrav:  

Målepunkter: 

At det under talentprojektet i skoleåret 17/18 
afprøvede e-læringsforløb evalueres af ledelse, 
undervisere og studerende. Den skriftlige 
evaluering gennemføres i maj / juni 2018.  
  
Evalueringen forelægges bestyrelsen på 
førstkommende bestyrelsesmøde.  
  
At der udvikles mindst et yderligere e-
læringsforløb indenfor et givet fagområde til 
afprøvning i skoleåret 18/19. Skal være udviklet 
senest ved udgangen af 2018                                          

 

- Målet er opfyldt, hvis alle tre punkter er 
rettidigt gennemført 

- Målet er delvist opfyldt, hvis to af 
punkterne er rettidigt gennemført 

- Målet er ikke opfyldt, hvis kun et af 
punkterne er rettidigt gennemført 

 
 

Deadline: Sommeren 2018 

Resultat Evalueringen er udført af ledelse, undervisere og studerende og forelagt 
bestyrelsen på møde d. 29. maj 2018 
 
To nye e-lærings forløb er udarbejdet til brug i 2018/19, ligesom 
moodle er opdateret 

Målopfyldelse Målet er opfyldt 
Ledelsens 
vurdering 

Skolen kan drage fordel af de indhentede erfaringer og opnåede 
kompetencer i det fremtidige arbejde inden for området 

 

2.4.4 Mål for blok-kurser 
 
Mål: Fortsat udvikling og evaluering af BLOK-kurser Det er målet, at de studerende opnår et 
lige så stort fagligt udbytte af undervisningen, som på et basis-forløb 
 
Resultatkrav:  Målepunkter: 
 - At de 5 studerende i 17/18 gennemfører 
forløbet med mindst 80% fremmøde og højt 
fagligt udbytte. Eventuelt frafald skal uddybes 
og begrundes  
  
 - At den nye undervisningsform evalueres og 
fortsat udvikles på grundlag af erfaringerne fra 
17/18. Evalueres af ledelse, undervisere og 
studerende senest maj / juni 2018 til 
forelæggelse for bestyrelsen v. førstkommende 
best. møde  
  
- At mindst 4 studerende igangsættes på 
forløbet med studiestart i august 2018 

 

- Målet er opfyldt, hvis alle tre punkter er 
rettidigt gennemført  

- Målet er delvist opfyldt, hvis to af 
punkterne er rettidigt gennemført  

- Målet er ikke opfyldt, hvis kun et af 
punkterne er rettidigt gennemført 

 
 

Deadline: Sommeren 2018 
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Resultat Fire personer havde mindst 80% fremmøde. Den femte havde for højt 
fravær pga. personlige problemer. 
 
Evaluering er forelagt bestyrelsen i august. 
 
I Aalborg og Århus er 6 studerende, 3 hvert sted i 18/19 optaget  på 
holdundervisning i orgel (=masterclass), en i forhold til BLOK-kurserne 
let ændret version af undervisningsform 

Målopfyldelse Målet er delvist opfyldt 
Ledelsens 
vurdering 

Ledelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende, idet to af disse fem 
studerende søger direkte ind på KMOK til studieåret 18/19. 
Der op oplagte økonomiske fordele ved ordningen, men også 
pædagogiske og administrative ulemper 

 

 

Resultatopfyldelse fælles samarbejdsmål 

2.4.5 Fælles vision og strategi 

Mål: At opstille fælles og individuelle handleplaner for implementeringen af bestyrelsernes fælles 

vision og strategi 

Resultatkrav Målepunkter og skalering 

        Med udgangspunkt i bestyrelsernes 
udarbejdede plan vedr. vision og strategi 
skal skolen inden udgangen af 2. kvartal 
have udarbejdet handleplaner for 
implementeringen.  Handleplanen 
godkendes i bestyrelserne.  

 
        Delmål: Fælles og individuelle 

handleplaner. 
 

 

 

• Målet er opfyldt, hvis 
handleplaner er udarbejdet og 
godkendt i bestyrelsen inden 
udgange af 2. kvartal  

• Målet er delvist opfyldt, hvis 
handleplaner er udarbejdet 
ved udgangen af 2. kvartal, 
men mangler godkendelse i 
bestyrelserne.  

• Måler er ikke opfyldt, hvis 
handleplaner ikke er 
udarbejdet ved udgangen af 2. 
kvartal 

Resultat Handleplanerne er vedtaget og fremsendt, dog ikke rettidigt 
Målopfyldelse Målet er ikke opfyldt 
Ledelsens 
vurdering 

Ledelsen vurderer resultatet tilfredsstillende, da der i hele processen 
har været en intensiv dialog skolerne imellem og i bestyrelserne 
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2.5. Forventninger til det kommende år 

Budgettet for 2019 viser er overskud på 588 t.kr. med udgangspunkt i de omkostninger og aktiviteter, der 
forventes på skolen i 2019, for at opfylde produktionsplanen. Skolen vil bruge det budgetterede overskud på: 

• øget undervisningsaktivitet 
• strukturelle ændringer vedr. personalebehov som følge af vision og strategi 
• indhentelse af efterslæb på kompetenceudvikling 

 

 

 

Faktorer, der vil påvirke økonomien inden for få år: 

1. Udfaldet af skolernes overvejelser vedr. fælles løsning af administrative arbejdsgange samt de stigende 

krav til offentlig forvaltning, økonomistyring og kommunikation vil få indflydelse på personalestrukturen på 

Vestervig Kirkemusikskole.   

2. Udviklingen i Århus-afdelingen kræver en snarlig løsning af det voksende lokale-behov. Ansøgerskaren til 

Århus-afdelingen i studieåret 19/20 bliver ligeledes en væsentlig indikator for afdelingens 

udviklingspotentiale. 

3. Øget undervisningsaktivitet: Den generelle stigning i antal basis-organist ansøgere åbner mulighed for at 

sprænge produktionsplanen med deraf følgende øget bevillingsbehov. Skolen har i 18/19 ikke optaget 

nogen studerende under karakteren 7 i hovedfag, men har alligevel kunnet fylde studiepladserne op. 

Senest i 2020 forventes ny prognose for pensionsmønsteret og dermed produktionsbehovet.  

4. Renoveringsbehovet i Vestervig-afdelingens Plesner-bygning skal løses af hensyn til det administrative 

personales arbejdsmiljø-forhold samt af handicappolitiske hensyn. 

5. På længere sigt skal fremtiden for hymnologisk studiesamling efter lektor Jørgen Kjærgaards 

pensionering sikres. Der er tale om en kombinationsstilling mellem Aalborg Stift og Vestervig 

Kirkemusikskole. Dannelse af et kirkemusikalsk videns- og formidlingscenter i Vestervig-afdelingen er en 

mulighed. Det er en styrke for skolen og for ledelsen at have en teolog blandt underviserne. 
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3. Regnskab 

3.1. Resultatopgørelse mv. 
Tabellen viser den samlede økonomiske aktivitet på skolen, hvor alle delregnskaber er summeret op. 

 
 
Nærmere redegørelse vedrørende årets resultat og budget 2019 fremgår af henholdsvis pkt. 2. og 4.5. 
Anvendt regnskabspraksis fremgår af bilag 4.8. 
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3.1.1. Resultatdisponering 
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3.2. Balance (Status) 
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Likviditet stilles til rådighed af fællesfonden – jf. Fællesfondens årsrapport 
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3.3. Egenkapitalforklaring 
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3.4 Likviditet og låneramme 

Skolens likviditet reguleres løbende gennem året ved likviditetsregulering fra fællesfonden – jf. tabel 
3.3.3. 

 

3.5. Opfølgning på lønsumsloft 

Kirkemusikskolerne bevillingsstyres ved en nettoramme. 

 

3.6. Bevillingsregnskab 
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4. Bilag 
 

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance 

 

4.1.1. Noter til resultatopgørelse 
 

Der er modtaget 233 t.kr. til SCK-Projektet. 

 

4.1.2. Noter til balancen 
 

 

 

Vedr. debitorer er der en debitor med en forfalden saldo, der går tilbage til februar 2018. 

Beløbet er på kr. 5.320,31. 
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En konsekvens af implementering af nyt lønsystem ved årsskiftet 2017/2018 har været en 
registrering af skat og AM-bidrag for forudlønnede i december måned 2017 på skattekontoen for 
kortfristet gæld. Skatten er først forfalden i januar 2018. 

 

 

Heraf udgør 288 t. kr. periodisering af betaling for deltagelse i undervisning i 2018/2019. 
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4.2. Indtægtsdækket virksomhed 
Skolen har ikke indtægtsdækket virksomhed 

 

4.3. Specifikation af budgetafvigelser 
Budgetafvigelserne er så små, at en specifikation af afvigelser er unødvendig. 

 

4.4. Specifikation af årsværksforbrug 
Specifikation fremgår af pkt. 2.3. 

 

4.5. Projektregnskaber  

4.5.1. Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev 

 

4.5.1.1. Igangværende projekter 

 

SCK-projektet har i 2018 fået udbetalt 2. rate på 233.000kr. af bevillingen og 3. og sidste rate på 

233.000 kr. udbetales, når projektet er afsluttet og afrapporteret efter 31. marts 2020. 

Der er ultimo 2018 133 t.kr. til rådighed i projektet. 

 

4.5.2. Anlægspuljen 



Årsrapport 2018 for Vestervig Kirkemusikskole  
 

2018-02-28  Side 42 af 44 
 

4.5.2.1. Afsluttede projekter 

 

 

4.5.2.2. Igangværende projekter 
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4.6. Legatregnskaber 

Skolen administrerer ingen legater 

 

4.8. Anvendt regnskabspraksis i fællesfonden 

 

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget 
og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen 
fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision. 

Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb 
m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af 
aktiver og passiver ved årets udløb. 

Fra 1. januar 2017 er internt køb og salg af varer og tjenesteydelser registreret særskilt. Sådanne 
interne transaktioner elimineres ved konsolidering af fællesfondens samlede regnskab. Internt køb og 
salg af IT-varer og –tjenesteydelser registreres særskilt fra 1. januar 2018. 

Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, 
jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af 
fællesfondens særlige karakter. 

Værdiansættelse 

Fællesfondens aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Udstyr og inventar optages under 
aktiver i regnskabet i henhold til de af Moderniseringsstyrelsens udfærdigede 
værdiansættelsesprincipper. 

Bygningerne er registreret i det administrative fællesskabs regnskab. Der anvendes statens princip for 
værdiansættelse og regnskabsmæssig behandling af ejendomme, hvor aktivet optages til kostpris 
fordelt på grundværdi og bygninger og opskrives med større renoveringer, udvidelser m.m. 
Grundværdien afskrives dog ikke, og bygningsværdien afskrives over 50 år.  Kostprisen for 
fællesfondens bygninger og grunde blev pr. 31. december 2010 sat til den i 2010 udmeldte offentlige 
ejendomsvurdering for 2009. 

Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Der foretages bunkning af IT-aktiver, og der aktiveres kun enkeltaktiver med en 
kostpris på 50.000 kr. eller derover og en forventet levetid på mere end ét år. Alle aktiver afskrives 
lineært over følgende perioder: 

 

Forbedringer af lejemål 4 år 
Bygningsforbedringer 10 år 
Inventar  3 år 
Programmel  3-8 år 
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IT-hardware  3 år 
Bunket IT-udstyr 3 år 
 
I forbindelse med investeringer af fællesfondens likvider, er den planlagte tidshorisont tre år. Derfor 
anvendes finansielle anlægsaktiver og ikke omsætningsaktiver. Der investeres i obligationer. 
Obligationer optages til købsværdi på balancen. Når obligationer sælges eller udtrækkes indgår en  

 

 

gevinst/et tab målt i forhold til købsværdien i årets resultat. Er der ved køb/salg en vedhængende 
renteudgift/indtægt så indgår denne også i årets resultat ved købs-/salgstidspunktet, svarende til de 
skattemæssige regler for håndtering af vedhængende rente. Ved årets udgang beregnes/reguleres 
urealiseret kursgevinst/-tab på obligationsbeholdningen, dvs. forskellen mellem den bogførte 
købsværdi og den aktuelle kursværdi. Den urealiserede kursgevinst/-tab indgår i driftsresultatet, og på 
særskilt egenkapitalkonto. Finansielle anlægsaktiver er registreret i det administrative fællesskabs 
regnskab.  

Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat, eventuelle 
reserveringer (Pensionsforpligtigelsen, igangværende projekter samt videreført fri egenkapital i 
fællesfondens institutioner) samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige 
feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med 
åremålsansættelse. Pensionsforpligtelsen er registreret i det administrative fællesskabs regnskab. 


