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1. Præsentation1.1 Det formelle grundlag for institutionens virkeLøgumkloster Kirkemusikskole ñingerer i henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 1132 afden 13. december 1996.1.2 Formålet med institutionens virkeLøgumkloster Kirkemusikskole har til formål at uddanne kirkemusikere:organister, kirkesangere og kirkekorledere til folkekirken. Skolen tilbyder både eksamensrettet 0 gikke-eksamensrettet undervisning samt efteruddannelse, herunder en bred vifte af kurser.Klokkenistuddannelsen på Løgumkloster Kirkemusikskole er primært en tillægsuddannelse forkirkemusikere i folkekirken med Præliminær Organisteksamen eller med kandidateksamen fra etmusikkonservatorium.Den eksamensrettede undervisning gives i henhold til de i juni 2013 af Ministeriet for Ligestillingog Kirke godkendte Studieplaner, revideret i 2015.Formålet kan deles op i tre kerneydelser:l) Eksamensgivende uddannelse for organister, kirkesangere, kjrkekorledere og klokkenisterMålet for en gruppe af organiststuderende er Kirkemusikeruddannelse med Orgel og Korledelse,der er en kompetencegivende uddannelse. Denne uddannelse leder frem mod Kirkemusikereksamenmed orgel og korledelse, der ækvivalerer den tidligere Præliminære Organisteksamen. Forkirkesangernes Vedkommende fører uddannelsen på eksamenslinjen frem til Kirkemusikereksamenmed sang. Denne eksamen ækvivalerer' den tidligere Kirkesangereksamen.En anden gruppe studerende gennemfører ikke-eksamensrettet undervisning pågrundlinje/basislmje, fortsættelseslinje eller eftemddannelseslinje. En studieplan på basislinje isåvel sang som orgel er beskrevet i Studieplaner godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke ijuni 2013/ revideret 2015. Basislinjeme er som anden undervisning på grundlinjen ikkeeksamensrettet. Undervisning på basislinjen giver i hovedreglen en begrænset faglig kompetence.Der vil dog til stadighed være behov for organister og kirkesangere med denne kompetence til bl.a.at dække de behov, der stilles i mindre, honorarlønnede stillinger samt til vikarvirksomhed.Det faglige udgangspunkt for de organiststuderende kan variere fra almindeligt gode færdigheder påklaver til en tidligere fuldført uddannelse fra et konservatorium eller universitet. For atimødekomme de varierende indgangsniveauer til uddannelserne søger kirkemusikskoleme efterbehov at tilrettelægge individuelt tilpassede uddannelsesforløb. Studietiden og den dermedforbundne pris pr. studerende kan derfor variere ganske betragteligt. Det anses for vigtigt, atskolerne har mulighed for at tilbyde såvel et fuldtidsstudium som et deltidsstudium.Det faglige udgangspunkt er også her stærkt varierende, hvilket betyder at der på samme måde somovenfor anført bliver stillet krav til fleksibilitet fra skolens side i forhold til organiseringen afstudiet.Kirkekorlederstudiet er og har i en årrække været en integreret del af organistuddannelsen. Som enrevision af kirkekorlederuddannelsen er der i et samarbejde skolerne imellem udviklet enforsøgsordning i Sang og Korledelse, der tilsigter at give sangere mulighed for at erhvervekvalifikationer i korledelse med henblik på at varetage nogle af opgaverne på dette felt i sognene.



Hvor der ved en kirke er klokkespil indgår betjening og pasning af instrumentet i organistensjobbeskrivelse. Løgumkloster Kirkemusikskole udbyder som den eneste institution i Nordenundervisning i klokkespil med henblik på varetagelse af arbejdet med klokkespil.Der gives en grunduddannelse i klokkespil samt undervisning på eksamenslinje rettet mod enKlokkenisteksamen. Der er efterfølgende mulighed for optagelse på diplomuddannelsen, der erdefineret som værende på konservatorieniveau, er internationalt anerkendt og leder frem tilDiplomklokkenisteksamen. Som overbygning hertil er der mulighed for optagelse i Solistklasse, derer det høj este niveau i klokkenistuddannelsen 0 g afsluttes med en debutkoncert.2) Dækning af konkrete eksamensfri undervisningsbehov i FolkekirkenDen eksamensfri undervisning sigter primært på at give et fagligt løft til de, der allerede er ansat ifolkekirken.sekundært kan den tjene til forberedelse for studerende, der ønsker at søge optagelse påeksamenslinj erne.Stillingsstørrelse og faglig profil for ansættelseme som organister og kirkesangere er særdelesvarierende i folkekirken. Især i mindre sogne med små stillinger rekrutteres ofte kirkemusikere, derhar en beskeden eller ingen uddannelse. Dette nødvendiggør ofte en individuel tilpasning afundervisningen.Der skelnes for såvel organister som lcirkesangere mellem basislinjen og den øvrige eksamensfriundervisning:BasislinfenBasislinjen består af en række praktisk udøvende fag samt støttefag. Det faglige fundament, der herbygges op, kan give den studerende en række basale færdigheder til brug i mindre stillinger ogtjener desuden til at forberede den studerende til eventuelt at fortsætte på eksamenslinjen.Anden eksamensfri undervisningDen øvrige eksamensfri undervisning tilrettelægges individuelt efter det niveau, den studerendebefinder sig på samt de konkrete behov. Eksamensfri undervisning kan tillige tilbydes somefteruddannelse efter gennemført basislinje eller efter en bestået eksamen. For ansatte i folkekirkener der tillige mulighed for undervisning i hovedfaget sang eller orgel.3) KurserKirkemusikskolernes kursusvirksomhed tager primært sigte på efteruddannelse og videreuddannelseaf såvel kirkesangere som organister med eksamen fra en kirkemusikskole samt organister medhøjeste eksamen fra et musikkonservatorium. Enkelte kurser henvender sig tillige tilsognemedhjælpere, præster og andre grupper.Kurserne kan have skiftende former spændende fra enkeltstående inspirationsdage til kurserudstrakt over flere dage samt deciderede kursusrækker. Kursusvirksomheden giver mulighed for atopfange specielle behov/temaer og for at give forøgede kompetencer som supplement til denpermanente undervisning og/eller allerede gennemførte uddannelser.Kurserne giver en god kontakt til kirkemusikere og andre kirkeligt ansatte og fungerer i nogletilfælde tillige som fora for rekruttering til den permanente undervisning.En del af kursusvirksomheden har relation til pilotprojektet med udvikling af en mere systematiskefteruddannelse af kirkemusikere. Projektet er igangsat i 2017. Efteruddannelsesproj ektetgennemføres i samarbejde mellem folkekirkens kirkemusikskoler og Kompetencesekretariatet ogfaglige organisationer.



2. Mål og resultatkravLøgumkloster Kirkemusikskole skal i 2019 opfylde følgende:2.1 Mål for kerneydelserne2.1.1 Eksamensgivende uddannelse for organister, kirkesangere, kirkekorledere ogklokkenisterEksamensgivende uddannelseMål: Der findes fire studieretninger, som kan afsluttes med eksamen på forskelligtniveau jf. afsnit 1.2. Det er kirkemusikskolens mål, at uddannelserne på et højtfagligt niveau giver alle studerende på afgangslinjerne en afsluttende eksamen.ResultatkravAt alle studerende påafgangslinjerne 2018-19 får enafsluttende eksamen.Antallet af studerende påafgangslinjerne er i skoleåret2018/2019:11 organister9 kirkesangere0 kirkekorledere4 klokkenisterog det forventes, at alle gennem-fører og at der dermed i sommeren2019 kan udstedeseksamensbeviser til alle.Eventuelt frafald skal uddybes ogbegrundes.Målepunkter og skaleringo Målet er opfyldt hvis mindst 90 % fårudstedt eksamensbeviso Målet er delvist opfyldt hvis mindst 70% får udstedt eksamensbeviso Målet er ikke opfyldt hvis under 70%får udstedt eksamensbevis



2.2.2 Dækning af konkrete eksamensfri undervisningsbehov i FolkekirkenLøgumkloster Kirkemusikskole har i skoleåret 201 8-l 9 i alt 89 studerende på eksamensfri linjerfordelt således:Basislinje orgel 25Efteruddannelse orgel 4Eksamensfri linje orgel 8Orgel i alt 37Basislinje sang 27Efteruddannelse sang 19Eksamensfii linje sang 6Sang i alt 52Eks.fri linje klokkenist 0Efteruddannelse klokkenist OKlokkenist i alt 0Total 89Dækning af konkrete eksamensfri undervisningsbehov i FolkekirkenMål: For de eksamensfri linjer, der forløberi et-årige forløb og afsluttes udeneksamen på forskelligt niveau jf. afsnit 1.2, er det kirkemusikskolens mål, at destuderende gennemfører årets undervisningsforløb og derforuden , atundervisning på et højt fagligt niveau tilpasses de studerende individuelt, såledesat de studerende opnår et fagligt løft.Resultatkrav Målepunkter og skaleringAt 89 studerende på eksamensfri _ Målet er opfyldt, hvis mindst 90 %Hnjder gçnriemfførârb t_ k l n t gennemfører undervisningen medun ervisnings or ø e IS o eare mindst 80 % fremmøda2018-19.o Målet er delvist opfyldt, hvismindst 70 % gennemførerEvt. frafald skal uddybes og undervisningen med mindst 80 %begrundes. fremmøde.o Målet er ikke opfyldt hvisunder 70 % gennemførerundervisningen, eller hvis fremmødeter under 80%.



2.4. Fælles samarbejdsmål for de tre lcirkemusikskolerDe tre kirkemusikskoler er fælles 0m at opstille nedenstående mål til opgaveløsning i 2019:Handleplaner relateret til Strategi-procesMål: At omsætte dele afde opstillede handleplaner for 2018-2022 i praksisResultatkrav: Skolerne skal i 2019o Etablere og iværksætte arbejdet i et fællesbruger-/aftagerpanel- forventes afsluttet med udgangen af 2. kvartalo Udarbejde forslag til fælles løsninger afadministrative arbejdsgange og fremlæggebestyrelsernes vurdering og prioritering af disse- forventes afsluttet med udgangen af 3. kvartalo I samarbejde med underviserne udarbejdeprojektplan for skolernes arbejde med e-læring- forventes afsluttet med udgangen af 3. kvartalo Ud fra rammer fastlagt af bestyrelserne arbejde ifælles dialogforums (formænd og rektorer) og udfra indvundne erfaringer fremlægge forslag tildefinition af dialogforums rolle i løsningen afskolernes fælles anliggender.- forventes afsluttet med udgangen af 4. kvartalMålepunkter og skalering:o Målet er opfyldt hvis alle fire punkter errettidigt gennemførto Målet er delvist opfyldt, hvis mindst to afde fire punkter er gennemført rettidigto Målet er ikke opfyldt hvis et eller færrepunkter er opfyldt rettidigt



3. Resultataftalens generelle vilkår og påtegningResultataftalen indgås mellem Kirkeministeriet og Løgumkloster Kirkemusikskole. Det skalpræciseres, at det aftale- og kontraktlignende begreb, der anvendes i denne resultataftale, ikke udgøren kontrakt i egentlig aftaleretli g betydning. Kirkeministeren har det sædvanlige parlamentariskeansvar under hensyntagen til, at Løgumkloster Kirkemusikskole er en selvstændig institution.Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsregler, budget- og regnskabsregler,overenskomster m.v. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel tilfravi gelse.Kirkemusikskolen er forpligtet til løbende at følge op på målopfyldelse, og der skal indgå envurdering heraf i den kvartalsvise budgetopfølgning til bestyrelsen og Kirkeministeriet. Efterudløbet af kalenderåret udarbejder Løgumkloster Kirkemusikskole en analyse og vurdering afinstitutionens opfyldelse af de for kalenderåret fastsatte resultatkrav. Den endelige afrapporteringforetages i årsrapporten.Eventuel genforhandling af resultataftalen kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer idet grundlag, hvorpå resultataftalen er indgået. Løgumkloster Kirkemusikskole har pligt til at tageinitiativ til genforhandling, såfremt institutionen bliver opmærksomt på sådanne forhold.Resultataftalen træder i kraft d. l. januar 2019.Dato: d. 20. november 2018,á//Øá Anex[Beffvrelsesforman en] [Departementschefen]
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4. Faktaark 0m institutionenLøgumkloster Kirkemusikskole har i skoleåret 2018-19 hovedafdelingen i Løgumkloster, enklokkenistafdeling samt derudover 3 eksterne afdelinger.Hovedafdelingen har til huse i 2 bygninger i Vestergade i Løgumkloster, og her tilbydes alle linjerfor såvel kirkesangere og organister.De 3 filialer er placeret decentralti skolens område for at tilgodese de studerendes adgang tilundervisning tæt på bopælen:l) I Tarm, hvor der gives undervisning i Tarm Kirke og sognegård.2) I Horsens, hvor der gives undervisning i Vor Frelsers Kirke og menighedshus.3) I Odense, hvor der gives undervisning i Hjallese, Dalum, Stenløse og Vor Frue kirker ogmenighedslokaler samt i Vor Frue Kirke, Svendborg samt fra l. 10. 2018 i lejede lokaler på DalumLandbrugsskole.På alle afdelingerne udbydes organistuddannelse og kirkesangeruddannelse på basislinje samt andeneksamensfri undervisning.I Horsens tilbydes tillige sanguddannelse på eksamenslinjen samt efter behov undervisning i enrække af fagene på eksamenslinjen for organister.Afdelingen i Odense tilbyder uddannelse på eks amenslinj erne for sangere og organister.Klokkenistafdelingen, som er placeret på Markedspladsen i Løgumkloster og desuden har udlagtundervisning ved Vor Frelsers Kirke i København, er landsdækkende og tiltrækker desudenstuderende fra Norden til undervisning på eksamenslinjen.Skolens undervisning er for de fleste studerendes vedkommende tilrettelagt som et deltidsstudiummed undervisning hver l4. dag, således at undervisning modtages på én undervisningsdag i alt 18gange om året. Der er dog tillige mulighed for tilrettelæggelse som heltidsstudium. Detteanerkendes som SU-berettiget.Enkelte fastansatte lærere fra hovedafdelingen giver også undervisning på de eksterne afdelinger,og på hver afdeling varetager en lærer en funktion som afdelingskoordinator til varetagelse af,praktiske arbejdsopgaver i det daglige virke.I skoleåret 2018-19 er deri alt 31 lærere tilknyttet Løgumkloster Kirkemusikskole. Der er tale omen kombination af deltidsansatte tjenestemænd i kombinationsstillinger, overenskomstansatte lærereog ansatte på tirnelærerkontrakt.Løgumkloster Kirkemusikskole arbejder i forskellige nationale og internationale organer, herunder:l) Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC) med base på Syddansk Musikkonservatorium, hvorman søger at koordinere nationale kirkemusikalske aktiviteter samt skabe PR for dekirkemusikalske uddannelser.2) Folkekirkens Ungdomskor, hvor kirkemusikskolen i en årrække i samarbejde med FUK harudbudt inspirationskurser for korledere.Løgumkloster Kirkemusikskole deltager desuden i samarbejdet omkring FUKs nodebibliotek ogstår for aflønning af den ansatte konsulent på biblioteket.Rektor Hans Chr. Hein har fra efteråret 2015 været medlem af FUKs hovedbestyrelse somrepræsentant for kirkemusikskolerne.3) Sangens Hus, hvor Løgumkloster Kirkemusikskole har sæde i den rådgivende bestyrelse.



4) EKEK (Europäische Konferenz ñir Evangelische Kirchenmusik), der på årlige møder meddeltagelse af repræsentanter for 19 lande udveksler informationer og danner netværk omkringkirkemusikalske aktiviteter.Rektor Hans Chr. Hein har fra 2013 været formand for denne forening.De tre kirkemusikskoler fungerer som musikalske kompetencecentre, idet der foregår en væsentligvidensopsamling, som kommer såvel det lokale som det nationale kirkemusikmiljø til gode.I forlængelse af projektet 2015-17 i samarbejde med de øvrige kirkemusikskoler vedr. rekrutteringog undervisning af børn og unge på orgel har skolen i 2018 fortsat støtte til undervisning fleresteder i skolens område. På baggrund af bevilling for 2019 forventer skolen at kunne intensiverearbejdet med at støtte denne undervisning.Kirkemusikskoleme har siden 2010 arbejdet med et fælles administrationssystem, forankret iministeriets It-kontor.Det nye fælles studieadministrativt system (SAS) er fra 2017 blevet implementeret afkirkeministeriets IT-kontor og er i fuld drift i efteråret 2018.I 2017 tog Kirkemusikskolerne i faellesskab skemalægningssystemet Notus i brug. Systemet erintegreret i økonomidelen af SAS.4.1. HovedopgaverUndervisning:o undervisning af kirkemusikere i henhold til eksamensplan:1. Kirkemusikeruddannelse med orgel og korledelse2. Kirkemusikeruddannelse med sang3. Sang og Korledelse / Kirkekorlederuddannelse4. Klokkenistuddannelse- undervisning på basislinjer- eksamensfri undervisning på årskurser for ansatte i folkekirken, herunder somefteruddannelse- Specialkurser inden for kirkemusik for ansatte i folkekirken- rekrutteringskurser- koncertaktiviteter og salmesangsprojekter- evaluering af undervisning- studievejledning- pædagogisk udviklingsarbejde- vidensopsamling og -formidlingLedelse administration samt råd 'vnine tilrettelæggelse og administration af undervisningsaktiviteter, prøver og eksaminer,- implementere dele af de fælles 0g individuelle handleplaner for implementeringen afbestyrelsernes fælles vision og strategi- udvikling af efteruddannelseskurser og anden kursusvirksomhed- udvikling af administrationssystem, m.v.- revisionsarbejde pâ Studieplaner- administration af Statens Uddannelsesstøtte' udvikling og vedligeholdelse afbibliotek samt undervisningsmidler- intern mødevirksomhed: Samarbejdsudvalg, laererråd, laerermøder, m.v.



o ekstern mødevirksomhed: fællesmøder mellem de tre kirkemusikskoler; ADF; ministerium;- kirkemusikalsk kompetencecenter; konferencer- PR og kommunikation, især gennem hjemmeside og opsøgende virksomhed- løn, samt personale- og økonomiadministrationo bygningsvedligehold- administration af rekrutteringsopgaver4.2. Ressourceoversigt2019Hovedgrupperne i budget 2019 Års- Nettoværk udgift(1.000 kr.)Total:Driftsindtægter i alt -8.250Driftsudgifter i alt 1.627Lønudgifter i alt 6.706Årsværk i alt 13,2Fordeling:1. Undervisning inkl. studieadministration 10,82. Ejendomme 0,53. Administration ekskl. studieadministration 0,94. Rektor 1,0Ang. fordeling i ovenstående ressourceskema vedr. årsværk:Punkt 2: Ejendomme (rengøring, have 0. lign)Punkt 3: Administrativt personale excl. Varetagelse af studierelateret adm.Punkt 4: RektorBudgettallene for 2019 tager udgangspunkt i den udmeldte bevilling fra Fællesfonden til LKMS.Punkt l: Undervisning (lærere, kurser, kor, eksamen 0. lign. inkl. studierelateret adm.




