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Lærerrådets beretning for 2018 
 

Lærerrådet har holdt fire møder i 2018 og har beskæftiget sig med følgende:  

 

Det nye hus 
Flytningen til det nye hus har hele efteråret fyldt meget i vores hverdag. Først forventningens glæde – og så den ene 

udsættelse efter den anden. Vi vil takke alle – både rektor, alle medarbejdere og studerende for den store 

tålmodighed alle har lagt for dagen. Det har været en lang proces, og der har været mange knaster undervejs, men 

der har hele tiden været lys forude, for vi har jo på nærmeste hold kunnet se det hele tage form. I den senere tid har 

vi stadig oftere kigget ind ad døren til de nye herligheder, og disse to vers af en af julens salmer har i år fået en 

ganske særlig betydning: 

 

3. I, som tunge stier træde, 
stands og hør: 
Her er dør 
til den sande glæde; 
og i huset inden døre 
trøstes ved 
slig en fred, 
ingen sorg tør røre! 

6. Priser, brødre! hvor I bygge, 
det Guds Ord, 
som til jord 
kom med liv og lykke! 
Genlyd, jul, af toner søde, 
som med klang 
engle sang: 
Kristus lod sig føde! 

 

Salen 

Vi får en sal, som giver mulighed for at arrangere offentlige koncerter. Ole drømmer om, at skolen kan lave et 

udadvendt arrangement om måneden, dvs. 6-7 arrangementer om året og har bedt Lærerrådet om at byde ind med 

forslag. Lærerrådet foreslår bl.a. en koncert med gamle studerende, som er kommet videre med deres musik – på 

konservatoriet eller med karrieren. Lærerrådet vil gerne slå et slag for, at man indtænker indslag, hvor orglet 

benyttes, når skolen arrangerer koncerter i salen. Lærerrådet ser desuden frem til, at der hen ad vejen kan søges 

midler til et nyt og bedre orgel til salen.   

Hovedbygningen 

Der har været visse udfordringer med flere af lokalerne i hovedbygningen både mht. lydisolering mellem rummene 

og akustikken inde i rummene. En del af problemerne er løst – der mangler nu kun mindre tilretninger.  

Lærerværelse og lounge 

Når Maja flytter hen i sit nye kontor, bliver lærerværelset frigjort, så det kan indrettes til fælles pause-, hygge-, 

frokost-, arbejdsrum. Lærerrådet har nedsat et udvalg, der skal stå for indretningen. Der er tilsvarende dannet et 

udvalg af studerende, som kommer med forslag til indretningen af loungeområdet i den nyistandsatte tilbygning. 

Vivian er i løbende kontakt med begge udvalg – det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig.  

Kopimaskinen 

Kopimaskinen bliver stående uden for Studievejlederens kontor. Lærerrådet påpeger, at der savnes fralægnings- og 

sorteringsplads, når man står og laver undervisningsmateriale.   

 

Interne koncerter og fællestimer 
Lærerrådet diskuterer til stadighed, hvordan man kan motivere flere af de orgelstuderende til at deltage i koncerter 

og fællestimer. Man kan ikke komme uden om, at lærerne har et medansvar for, om deres elever bliver tilmeldt.  

Becifrings-orgel eller Kirkemusiker uden orgel 

Bliver Kirkemusikskolen nødt til at favne disse begreber? Der findes jo stillinger, som ønskes besat med en pianist – 

gerne med rytmisk profil. Men vil disse musikere ikke få brug for at kunne spille orgel – skal de f.eks. ikke gerne 

kunne spille orgel ved en bisættelse? Der bør altså snarere være tale om en Kirkemusiker med orgel som bifag. 



Diskussionen kommer således til at dreje sig om, hvor lidt orgel man kan nøjes med, hvis det overhovedet skal give 

mening. Og skal disse musikere ikke også tilbydes undervisning i kirkelige fag, så de ved, hvad de har med at gøre.  

Disse musikere vil ofte have deres styrke i det rytmiske repertoire, så Lærerrådet mener ikke kirkemusikskolernes 

lærere specielt skal undervise i dette. Derimod bliver der brug for at bygge bro mellem genrer og give en forståelse 

for, hvordan man bedst støtter den unisone menighedssang – og det er vel netop, hvad kirkemusikskolernes lærere 

kan.  

 

Årets eksaminer 
Eksamensledervejledning 

Lærerrådet mener, der kan være brug for at regulativet for eksamensledere fremstår i en mere overskuelig, 

kortfattet form.  

Lærerrådet har i samråd med Ole udarbejdet en sådan vejledning. Eksamensledervejledningen vedhæftes. 

Karakterernes himmelflugt 

Eksamen er forløbet godt. Dog skal vi stadig passe på, at karakterniveauet ikke bliver for højt. Vi skal vænne os til 

også at bruge karaktererne 7 og 4.  

 

100 Salmer og Kirkesangbogen 
Jens. E. Chr. har spekuleret på, om der bør gøres overvejelser om at inddrage de nyere salmer i undervisningen. Han 

har kontaktet lærerne for at høre, hvordan de forholder sig.  

50 af vore kolleger blev spurgt om de nye salmer og melodier i "100 Salmer" og "Kirkesangbogen".  

Ca. en fjerdedel svarede på nedenstående tre spørgsmål 

1. Bruges de nye tillæg?  

2. Hvad er holdningen til dem? 

3. Skal de inddrages i vores undervisning? 

 

De nye tillæg bruges i nogen grad – i de kirker, hvor det er tilfældet, skyldes det præsterne, at de kommer i brug.  

Dér, hvor de ikke anvendes i gudstjenester, kan tillæggene alligevel blive anskaffet for at blive brugt, f.eks. i 

konfirmandundervisningen eller ved menighedsmøderne. Dér hvor de anvendes, finder menigheden det 

forfriskende. 

Organisterne er åbne over for at bruge dem, når præsterne ønsker det, og lærerne er helt klart parate til at 

undervise i løsningen af de problemer, som satserne kan stille organist og sangere over for. 

Det virker oplagt, at et udsnit af salmerne inddrages i kirkemusikskolens undervisning, og at man også løbende 

refererer til salmedata-basen. 

Eva Bruun Hansen citerede i sin besvarelse meget passende udvalgte sætninger fra studieplanen for orgel og 

korledelse: 

Angående viden og forståelse: 

• at man har kendskab til et bredt repertoire inden for de i folkekirken gængse stilarter og genrer 

• at man har kendskab til forskellige musikalske udtryksformer instrumentalt og vokalt 

• at man har kendskab til folkekirken som ansættelsesområde samt til musik- og kulturlivet generelt 

Angående færdigheder: 

• at man besidder de nødvendige musikalske og håndværksmæssige færdigheder for som organist, pianist og 

korleder  

• at kunne lede og ledsage salmesang, fællessang og korsang inden for det gængse folkekirkelige repertoire i 

forskellige stilarter. 

 

Planlægning af Statusdagen 
Mange kolleger føler, at skønt programpunkterne for dagen alle plejer at være interessante, er det svært at sætte en 

hel dag af. Her er det vigtigt at forstå, at selv om dagens program er et faglig relevant tilbud til alle medarbejdere, 

hvad enten man har få eller mange timer, så er det vigtigst, at man deltager i statusmødet, hvor der én gang om året 

er mulighed for sammen at drøfte undervisnings-strategier for de studerende. Derfor er der også mødepligt til denne 



del af dagens program. Hvis en lærer har opbrugt sin betalte præambeltid til andre formål, tilbyder rektor at betale 

for tabte arbejdstimer. Dette års Pædagogisk dag og Statusmøde er på Oles opfordring planlagt af lærerrådet.  

 

Lærerrådets plan for Pædagogisk dag og Statusmøde 

09.30-10.00  Velkomst kaffe/te  

10.00-12.00 Hvilke oplysninger kan man finde i Studieportalen - og hvordan læser man sin lønseddel?  

ved Vivian Hvass Eriksson og Maja Egede Andersen  

12.00-12:45  Frokost  

13.00-15.00 Foredrag/oplæg ved Henning Dons om personalepolitik og arbejdspladsstrukturer – specielt med 

vinkel på vores skoles særlige profil  

15.00-16.30  Generalforsamling i lærerforeningen med kaffe og kage  

16.30-18.30 Statusmøde 

18.30 -19.00 Salonmusik ved nogle af skolens lærere 

19.00  Spisning 

 

 

Lærerrådet:  

Bente Hogrefe Nielsen – formand 

Jan Lund – næstformand  

Michael Due  

Jens E. Christensen  

Lone Bang Hemmeth 

  



Eksamensledervejledning – kort form 

 

Eksamenslederen er rektors stedfortræder og skal  

• I god tid tilse at eksamensmappen er i orden (censurblanketter, opgaver, studieplaner, mm.) 

• Være til stede i god tid for at sikre sig at lokalet/lokalerne er parat 

• Vise eksaminanden til rette med mindre der er en eksamensvagt til stede 

• Overbringe eksaminanden resultatet 

• Sørge for at tidsplanen overholdes 

 

Under voteringen ved eksaminer med ekstern censur skal eksamenslederen sørge for at  

• Ekstern censor udtaler sig først 

• Derefter intern censor/lærer 

• Til sidst eksamenslederen, som hvor det er nødvendigt for at opnå enighed er medvoterende og 

dermed sørger for, at der opnås enighed *) 

• Eventuelle ”gæster” har ikke taleret med mindre, censorpanelet er enige om, at de spørges 

 

Ved prøver uden ekstern censur 

• Eksamenslederen fungerer som 1. censor og udtaler sig først 

• Derefter høres intern censor/lærer 

• Eksamenslederen sørger for, at der opnås enighed **) 

• Eventuelle ”gæster” har ikke taleret med mindre, censorpanelet er enige om, at de spørges 

 

Efter eksamen skal eksamenslederen sikre sig at 

• Alle censurblanketter er korrekt udfyldte og underskrevne 

• Eksamensmappen tilbageleveres med alle papirer og opgaver i orden 

• Lokalet er bragt i orden og evt. låst af (gælder især ved eksaminer uden for skolen) 

 

*) Censorkomiteen ved afsluttende prøver samt ved årsprøver i orgel og sang som hovedfag består af rektor/stedfortræder, 

ekstern censor og den studerendes lærer i faget.  

Ved årsprøver i orgel og sang som hovedfag kan der indtræde stedfortræder for den studerendes lærer. Rektor/stedfortræder 

leder komiteens arbejde og er samtidigt medvoterende ved prøven.  

Er komiteens medlemmer ikke enige om karakteren, giver medlemmerne hver sin karakter.  

Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen.  

I de tilfælde hvor der ikke kan findes en karakter ved afrunding er ekstern censors stemme afgørende 

 

**) Ved de øvrige prøver består censorkomiteen af rektor/stedfortræder og den studerendes lærer i faget/stedfortræder.  

Er komiteens medlemmer ikke enige om karakteren, giver medlemmerne hver sin karakter.  

Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen.  

I de tilfælde hvor der ikke kan findes en karakter ved afrunding er rektors/stedfortræders stemme afgørende. 

 


