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INDLEDNING 
Som led i et generelt eftersyn af fællesfondens institutioner, er der i 2014 

iværksat en analyse af folkekirkens tre kirkemusikskoler i Vestervig, Løgum-

kloster og på Sjælland. 

KOMMISSORIUM OG TEMAER 

En styregruppe bestående af de tre skolers bestyrelsesformænd Henning Toft 

Bro, Peter Fischer-Møller, Elisabeth Dons Christensen, stiftskontorchef Helle 

Ostenfeld og afdelingschef Steffen Brunés enedes på et møde den 21. august 

2014 om et kommissorium (se bilag 1.1) samt den overordnede metode og 

temaer for analysen (se bilag 1.2).  

Formålet med analysen er jf. kommissoriet at undersøge:  

1. Hvordan behovet for kirkemusikere vil udvikle sig i folkekirken de 
næste 10 år. 

2. Hvordan dette behov bedst kan imødekommes i lyset af udviklingen i 
de allerede uddannede kirkemusikeres sammensætning og de seneste 
års søgning til uddannelserne. 

3. En vurdering af den nuværende måde at uddanne kirkemusikere på, 
herunder organiseringen af undervisningen og udgifterne til under-
visningen i forhold til fremtidens behov. 

4. At komme med en anbefaling til kirkeministeren om, hvordan de tre 
kirkemusikskoler kan imødekomme folkekirkens behov de næste 5-10 
år. 

 

Der blev forud for analysens start skitseret fem temaer for arbejdet:  

1. Den historiske arv og status i dag for kirkemusikeruddannelsen 
2. En beskrivelse af kirkemusikerne i dag 
3. Økonomien i kirkemusikeruddannelsen 
4. Kirkemusikeruddannelsen i relation til musikeruddannelser generelt  
5. Et fremtidsscenarie for folkekirkens aktiviteter i et kirkemusikalsk 

perspektiv.  

Det blev besluttet at igangsætte arbejdet med alle delelementer, dog uden 

krav om afslutning af analysen inden for alle temaer indenfor den opsatte tids-

ramme med aflevering i foråret 2015. 
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ARBEJDETS STRUKTUR OG FORLØB 

Der nedsattes en arbejdsgruppe bestående af de to rektorer; Hans Christian 

Hein, Løgumkloster og Ole Brinth, Sjælland og Vestervig (konstitueret) samt 

Klaus Kerrn-Jespersen og Anna Sophie Wiese fra Kirkeministeriet.  

Arbejdsgruppen har i forløbet holdt en række møder, og deltagerne har på 

forskellig vis bidraget til belysningen af de enkelte analysetemaer. Foruden 

arbejdsgruppen har konsulent Kirsten Moesgaard fungeret som tovholder og 

studentermedhjælper Elias Westergaard har været drivkraft bag det statisti-

ske bidrag til analysetema 2 og 3. 

I de følgende afsnit opridses hovedkonklusionerne for de enkelte analysete-

maer med henvisning til relevante bilag. Afslutningsvis samles der op på te-

maerne, og der gives anbefalinger og oplæg til videre drøftelse.  

BILAG TIL AFSNIT 

Bilag 1.1: Kommissorium (38322/14) 

Bilag 1.2: Metode og temaer for analysen af kirkemusikskolerne (60776/14) 

 

ANALYSETEMA 1- DEN HISTORISKE ARV OG STATUS I DAG 

FOR KIRKEMUSIKERUDDANNELSEN 
I Danmark findes tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Ve-

stervig og Løgumkloster. Skolerne dækker hvert et areal og er inddelt stiftsvis 

således at Sjællands Kirkemusikskole dækker Københavns, Helsingør, Roskil-

de og Lolland-Falsters Stifter, Vestervig dækker Aalborg, Viborg og Aarhus 

Stifter mens Løgumkloster dækker Ribe, Haderslev og Fyens Stifter samt Hor-

sens Provsti1.  

Det er kirkemusikskolernes formål at uddanne kirkemusikalske medarbejdere 

med henblik på et musikalsk virke for og i den danske folkekirke. For både 

organister og sangere gælder det, at den højeste musikfaglige uddannelse fo-

regår på konservatorierne. Kirkemusikskolerne dækker folkekirkens efter-

spørgsel efter organister, sangere og korledere på alle øvrige niveauer og dri-

ver desuden en omfattende kursus- og efteruddannelsesvirksomhed.  

De tre kirkemusikskoler har fælles studieplaner, der løbende revideres efter 

de behov, der opstår ud fra udviklingen i det kirkemusikalske arbejdsfelt i 

folkekirken.  

                                                             

1 Fremgår af Bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83323  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83323
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Ved siden af de faste uddannelsesforløb udbydes kortere kurser med sigte på 

de kirkemusikalske medarbejdere i folkekirken.  

Efter seneste revision af skolernes studieplaner (aug. 2013) udbyder skolerne 

to basisforløb, fire uddannelser og dertil fortsættelsesforløb, eksamensfri un-

dervisning i hovedfag og efteruddannelse:   

Basisforløb:  

- Basisforløb for kirkesangere (BAKS) af 1-2 års varighed 

- Basisforløb for organister (BAO) af 1-2 års varighed   

Begge basis forløb rummer mulighed for forlængelse op til tre års yderligere 

undervisning i hovedfag 

Uddannelser: 

- Kirkemusiker med sang som hovedfag (KMS – tidl.: Kirkesanger (KS)) 

- Kirkemusiker med orgel og korledelse (KM OK – tidl.: Præliminær Orgelprøve 

(PO)) 

- Kirkemusiker med sang og korledelse – pt. et pilotprojekt - (KM SK – tidl.: Kir-

kekorleder) 

- Klokkenist (flere niveauer) 

Uddannelserne kategoriseres som Kortere videregående uddannelser (KVU) 

og udbydes som heltidsstudier og som deltidsstudier: 

 

 KMS: Heltid: 1 år – SU-berettiget 

  Deltid: 2 år 

 KM OK: Heltid: 2 år – SU-berettiget 

  Deltid: 3-4 år 

Fortsættelsesforløb for studerende på BAKS / KMS og BAO / KMOK i form af 

individuelt tilrettelagte forløb med hovedvægt på undervisning i hovedfag, der 

tilbydes for at understøtte vokale / instrumentale færdigheder forud for næ-

ste modul i et uddannelsesforløb. 

Efteruddannelse for studerende der har afsluttet en uddannelse (KS/KMS 

eller PO/KMOK). Der undervises i langt overvejende grad i hovedfag i indivi-

duelt tilrettelagte forløb. Efteruddannelse tilbydes i op til tre (ikke nødvendig-

vis sammenhængende) år inden for en periode af valgfri længde efter afsluttet 

eksamen. 

Eksamensfri undervisning i hovedfag for studerende der har ansættelse i 

folkekirken og har brug for et fagligt løft, men ikke har mulighed for at følge et 

basisforløb eller en uddannelse. 
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Basisforløb tager sigte på den mere basale indføring i vokale og instrumentale 
færdigheder og har følgende fag: 
 
BAKS: Sang   

Stemmelægning/ Korsang 
Klaver 
Hørelære med Almen musiklære 
Gudstjenestepraksis 
 

BAO: Orgel 
 Klaver 
 Hørelære 
 Korsang 
 Satslære 
 Gudstjenestepraksis 

 

Eksamensuddannelserne rummer i forhold til basisforløbene en bredere vifte af 
fag: 
KMS - 60 ECTS:   
 Sang, Ensemblesang og Korsang 
 Stemmeteori og Taleteknik 
 Klaver, Hørelære med musiklære, Musikforståelse og formidling 
(med hovedvægt på musikken i kirken) 
 Liturgi og salmekundskab  
 Kirke- og bibelkendskab (kursusfag uden eksamen) 
 
KM OK – 120 ECTS: 
 Orgel – liturgisk (salmeledsagelse m.m.) og litteraturspil
 Klaver – litteraturspil, akkompagnement, becifringsspil m.m. 
 Sang og Korsang 
 Børnekorledelse, Voksenkorledelse    
 Hørelære, Satslære (harmonisering, forspil og korsats),  

Musikforståelse og formidling (med hovedvægt på musikken i kir-
ken) 
Liturgi og salmekundskab  
Orgelkundskab 
Kirke- og bibelkendskab (kursusfag uden eksamen) 
 

 

Efter seneste revision af studieplanerne i august 2013 benævnes alle uddan-

nelser som Kirkemusiker-uddannelser. Ændringen afspejler bredden i uddan-

nelserne, der igen afspejler bredden i de arbejdsopgaver, der er kendetegnen-

de for de stillinger, som de færdiguddannede kandidater skal bestride.  

Kirkemusikere med orgel og korledelse organiseres efter uddannelsesniveau i 

Dansk Organist – og Kantorsamfund (DOKS), der organiserer de konserva-
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torieuddannede organister (og alle kirkemusikskolelærere), Organistforenin-

gen (tidl. FPO = Foreningen af Præliminære Organister), der organiserer orga-

nister med PO eller KMOK, og Dansk Kirkemusikerforening, der som faglig 

organisation repræsenterer organister med mindre eller ingen uddannelse 

samt kirkesangere.  

 

Der er som led i analysen udarbejdet institutionsprofiler for de tre skoler. In-

stitutionsprofilerne er en ajourføring af eksisterende materiale, og giver et 

billede af skolernes uddannelses- og kursusudbud, elevantal samt organise-

ring og styringsstruktur. I det følgende afsnit sammenfattes de enkelte områ-

der på tværs af skolerne, og for en uddybning henvises til de enkelte skolers 

institutionsprofiler (bilag 2.1, 2.2 og 2.3) samt afrapporteringen af den stati-

stiske analyse af kirkemusikerne (bilag 3.2), som også ligger til grund for ana-

lysetema 2. 

Institutionsprofilerne er en ajourføring af det materiale, der blev udarbejdet i 

forbindelse med Kirkeministeriets evaluering af kirkemusikskolerne fra 2005. 

Den historiske udvikling frem til 2005 fremgår af Rapport fra Det interne Eva-

lueringsudvalg vedrørende kirkemusikskolerne (2005, dok-.id 200034). 

Lovgrundlaget for skolerne har ikke ændret sig siden analysen blev foretaget i 

2005, men der er kommet nye overenskomster på organistområdet, hvor der 

med virkning fra 1.1.2010 er etableret uddannelsesoverenskomster, som har 

ændret løn- og ansættelsesvilkårene for kirkemusikere med orgel og korledel-

se (KMOK) og ændret ansættelsesvilkårene for kirkemusikskolelærerne. 
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LINIER, MÅLGRUPPER OG ELEVOPTAG  

Kirkemusikskolerne uddanner organister, kirkesangere, klokkenister og kir-

kekorledere, og eleverne kan vælge både eksamensgivende og eksamensfri 

linier. Løgumkloster udbyder som den eneste skole i Norden uddannelsen for 

klokkenister. En grundigere redegørelse for de enkelte linier kan findes i bilag 

2.4.  

 

Som det fremgår af institutionsprofilerne, er antallet af elever i skoleåret 

2014/2015 i alt 454, og i tabel 2.1 nedenfor, ses eleverne fordelt på skoler, 

undervisningssted og fag. Elever der deltager i efteruddannelse og kursusvirk-

somhed er ikke medtalt i oversigten, men udgør også en vigtig del af kirkemu-

sikskolernes virke.  

Tabel 2.1: Elever fordelt på linier og undervisningssted 

2014/2015 
Organister Kirkesangere Klokkenister Korledere 

Undervis-
ningssted i alt 

Sjælland 

Roskilde 74 54 0 1 129 

Toreby 7 13 0 0 20 

Bornholm 10 4 0 0 14 

I alt 91 71 0 1 163 

Vestervig 

Vestervig 23 16 0 0 39 

Aalborg 27 23 0 2 52 

Aarhus 29 18 0 1 48 

I alt 79 57 0 3 139 

Løgum-
kloster 

Løgumkloster 44 36 9 0 89 

Horsens 6 8 0 0 14 

Odense 31 8 0 0 39 

Tarm 7 3 0 0 10 

I alt 88 55 9 0 152 

Elever på linier i alt 258 183 9 4 454 

 

Kirkemusikskolernes uddannelser er som udgangspunkt deltidsstudier, men 

der udbydes koncentrerede forløb i såvel sang som orgel og korledelse. For en 

oversigt over forløbsmuligheder henvises til bilag 2.5. 

Der afholdes årligt optagelsesprøver for nye studerende til basislinjer og ek-

samenslinjer. Da de optagelsessøgende ofte kommer med ret forskellige for-

udsætninger, har optagelsesprøverne til formål at indplacere de studerende 

på det rette uddannelsesniveau samt planlægge hensigtsmæssige studieforløb. 

Den optagelsessøgende får efter aflagt prøve resultatet at vide med angivelse 

af censorernes karakterer. En efterfølgende samtale giver begge parter mulig-

hed for at drøfte praktiske forhold omkring studieforløb, m.v. 
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Hvis prøven er bestået får den optagelsessøgende afsluttende at vide, at den 

endelige besked om optagelse eller ej vil foreligge, når skolen har gennemført 

alle prøver og eksaminer. Optagelse af studerende, fortrinsvis ansatte i folke-

kirken, med eksamensfri undervisning i hovedfaget samt studerende på fort-

sættelseslinjer eller efteruddannelseslinjer sker efter skriftlig ansøgning men 

normalt uden optagelsesprøve.     

Skolerne optager de studerende ud fra en række forskellige parametre:  

1) Skolens økonomiske ramme og vurdering af behov 

2) Skolens vurdering af behov for balance mellem linjerne og afde-

lingerne              

3) Vurderingen af den enkelte optagelsessøgende, herunder dennes 

karakterniveau, studieegnethed, alder, beskæftigelse i folkekirken, 

m.v. 

For en uddybning af målgrupper, optagelseskriterier og -procedurer henvises 

til bilag 2.6. og 2.7. 

ORGANISATION OG STYRINGSGRUNDLAG 

Skolerne drives som tre selvstændige institutioner med hver sin bestyrelse og 

rektor. Det er rektor, der varetager skolens daglige drift, mens bestyrelsen har 

det overordnede ansvar for strategi og økonomi. Grundet vakance bestyredes 

rektorposten i Vestervig af rektor Ole Brinth fra Sjællands Kirkemusikskole, i 

den periode hvor analysen er gennemført. Stillingen som rektor i Vestervig er 

besat pr. 1. januar 2016 af Tine Fenger Pedersen. 

Skolerne finansieres alt overvejende af Folkekirkens Fællesfond og aflægger 

regnskab overfor Kirkeministeriet i form af årsrapporter. Der afleveres desu-

den kvartalsvise opfølgninger på økonomien og der indgås årligt en resultataf-

tale med bestyrelserne, der omhandler centrale mål for skolernes drift og ud-

vikling. Årsrapporterne er tilgængelige på skolernes hjemmesider, og den 

samlede årsrapport for fællesfonden kan tilgås via www.km.dk. Af instituti-

onsprofilerne fremgår desuden organisationsdiagrammer samt en nærmere 

beskrivelse af den interne styring. 

BILAG TIL AFSNIT 

Bilag 2.1: Institutionsprofil for Sjællands Kirkemusikskole (doknr. 

135161/15) 

Bilag 2.2: Institutionsprofil for Vestervig Kirkemusikskole (doknr. 

135163/15) 

Bilag 2.3: Institutionsprofil for Løgumkloster Kirkemusikskole (doknr. 

135170/15) 

http://www.km.dk/
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Bilag 2.4: Skematisk gruppering af undervisningstilbud (doknr. 135182/15) 

Bilag 2.5: Oversigt over årsforløb og studieretninger (doknr. 135198/15) 

Bilag 2.6: Om optag og kriterier for optag af studerende, Vestervig og Sjælland 

(doknr. 135957/15) 

Bilag 2.7: Om optag og kriterier for optag af studerende, Løgumkloster (doknr. 

135961/15) 

 

ANALYSETEMA 2 - EN BESKRIVELSE AF KIRKEMUSIKERNE I 

DAG 

HVAD ER EN KIRKEMUSIKER? 
En kirkemusiker kan bredt defineres som en musiker, der er beskæftiget med 

udførelse af musik i kirken. Dermed er alle, der beskæftiger sig med at synge 

og spille i kirken at betragte som kirkemusikere i bred forstand: korsangeren, 

kirkesangeren, organisten, korlederen, lederen af babysalmesang (f.eks. sog-

nemedhjælperen) m.fl. Begrebet kirkemusiker henviser dog som oftest til stil-

ling eller uddannelse, hvorved det indsnævres. En yderligere uddybning af 

begrebet kan findes i bilag 3.1.  

Der findes traditionelt fem overordnede typer af kirkemusikalske stillinger i 

den danske folkekirke; Kirkesanger, kirkekorsanger, organist, kirkekorle-

der/kantor og klokkenist. Hver type stilling kan besættes med musikere på 

forskellige niveauer, og der vil typisk være forskel i kravene afhængigt af kir-

kens behov. En yderligere uddybning af begrebet kan findes i bilag 3.1.5. 

For at undersøge kirkemusikernes baggrund, uddannelse og ansættelse nær-

mere, har vi taget udgangspunkt i de to sidstnævnte lidt snævrere begrebsde-

finitioner: Uddannelse og stilling. Vi har således undersøgt dimittender fra 

kirkemusikskolerne i relation til deres status på det folkekirkelige arbejds-

marked (uddannelse), og vi har desuden set på hele populationen af kirkemu-

sikere ansat i folkekirken (stilling). Denne tilgang giver os mulighed for at un-

dersøge den enkelte dimittends uddannelse i relation til ansættelsesforholdet, 

men gør os samtidig i stand til at sætte kirkemusikskolernes elever i relation 

til de kirkemusikere, der har en anden uddannelsesbaggrund.  

Udgangspunktet for analysen har været at undersøge folkekirkens behov, hvor 

tidligere undersøgelser primært har taget udgangspunkt i skolernes og ele-

vernes behov og holdninger. Der er i det følgende afsnit anvendt data fra sko-

lernes administrationssystem og folkekirkens lønsystem, FLØS, og desuden er 

der udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse til nuværende og tidligere ele-

ver, der har bidraget til at udforme rammen for den kvantitative del. Analysen 

kan læses i sin helhed i bilag 3.2, men en række af hovedkonklusionerne skit-

seres i det følgende. 
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KIRKEMUSIKEREN I DAG: ET ØJEBLIKSBILLEDE 

Analysen er struktureret således, at der først laves en beskrivelse af kirkemu-

sikskolernes elever og deres forløb på uddannelserne. Herefter følger en kort-

lægning af elevernes aktivitet på det folkekirkelige arbejdsmarked.  

I kapitlets sidste afsnit flytter vi fokus fra skolernes elever til at se på hele det 

folkekirkelige arbejdsmarked for organister. Vi har valgt at sætte særligt fokus 

på organisterne, da de dels er relativt lette at identificere på stillingskategori-

er i FLØS, og dels fordi organiststillingerne i meget lavere grad end kirkesan-

gerstillingerne kan besættes uden formel uddannelse. Markedet for uddannel-

se af organister udgøres af meget få institutioner, og kirkemusikskolernes 

rolle er derfor altafgørende i forhold til at forsyne de danske kirker med kom-

petente organister.  

Der tages i hele den kvantitative del af analysen udgangspunkt i eleverne i 

perioden 2009-2015 medmindre andet er specifikt angivet. Hvor andre kilder 

ikke er angivet, stammer data om eleverne fra skolernes studieadministrative 

system mens arbejdsmarkedsstatistikkerne er lavet på baggrund af udtræk fra 

FLØS. 

KIRKEMUSIKSKOLERNES ELEVER 
Kirkemusikskolerne har som vist i tabel 3.1. i perioden 2010-2014 uddannet i 

alt 186 organister, 115 sangere, fire kirkekorledere og syv klokkenister  

Tabel 3.1. – Dimittender fra eksamenslinier 2010-2014 

Skole Eksamenslinier 2014 2013 2012 2011 2010 Sum 

Sjælland 

Organister 10 14 16 14 13 67 

Sangere 8 7 4 7 6 32 

Kirkekorledere 0 0 1 0 2 3 

Vestervig 

Organister 14 19 8 15 20 76 

Sangere 10 12 9 4 11 46 

Kirkekorledere 0 0 0 1 0 1 

Løgumkloster 

Organister 7 11 7 7 11 43 

Sangere 6 13 8 5 5 37 

Kirkekorledere 0 0 0 0 0 0 

Klokkenister 2 2 1 1 1 7 

Sum 

Organister 31 44 31 36 44 186 

Sangere 24 32 21 16 22 115 

Kirkekorledere 0 0 1 1 2 4 
Kilde: Kirkemusikskolerne 

 

Kirkemusikskolerne uddanner foruden dimittender fra eksamenslinierne også 

en lang række studerende, som ikke afslutter deres forløb med en eksamen. 
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For at kunne lave en række tal og sammenligninger, har vi været nødt til at slå 

en række linier sammen i den statistiske analyse, for at få et tilstrækkeligt og 

overskueligt grundlag for at kunne konkludere på tværs.  

I det følgende vil vi derfor arbejde med de to hovedgrupper, organister og 

kirkesangere, opdelt i kategorierne eksamenslinier, basislinie, efteruddannel-

se og eksamensfri linier. Da populationen af henholdsvis kirkekorledere og 

klokkenister er så lille, giver det ikke mening at lave statistik på grupperne, 

hvilket dog naturligvis ikke skal ses som et udtryk for deres vigtighed eller 

relevans som kirkemusikere i al almindelighed.  

Tabel 3.2. viser elevprofilen på tværs af skolerne i relation til alder og køn. Det 

er værd at bemærke, at eleverne på eksamenslinierne for både kirkesangere 

og organister er yngst, mens eleverne på de eksamensfri uddannelser generelt 

er noget ældre.  

Tabel 3.2 Elevernes alder og køn fordelt på linie (2009-2015) 

Rækkenavne 
Antal  

personer 
Gennem-

snitsalder 
Kvinde Mand 

Hoved-
total 

Kirkesanger, basislinie 197 46,8 81 % 19 % 100 % 

Kirkesanger, efteruddannelse 104 51,2 81 % 19 % 100 % 

Kirkesanger, eksamen 225 40,1 80 % 20 % 100 % 

Kirkesanger, eksamensfri 121 51,2 73 % 27 % 100 % 

Organist, basislinie 249 43,7 58 % 42 % 100 % 

Organist, efteruddannelse 120 49,6 72 % 28 % 100 % 

Organist, eksamen 424 42,9 59 % 41 % 100 % 

Organist, eksamensfri 162 49,2 61 % 39 % 100 % 

 

Der er stor overvægt af kvinder på kirkesangeruddannelserne, mens kønsfor-

delingen er mere ligelig på organistuddannelserne – dog ikke på efteruddan-

nelsen. Der er desuden forskelle i køns- og aldersprofilerne skolerne imellem, 

og der ses en overordnet tendens til, at elever indskrevet på undervisnings-

stederne på landet er ældre end de tilsvarende i byerne. I de fire store byer 

(Aarhus, Aalborg, Odense og Roskilde) er aldersgennemsnittet således på 41,4 

år, mens det på de øvrige undervisningssteder ligger på 47 år. Elevpopulatio-

nen i gennemsnit yngst på Vestervig Kirkemusikskole (41,6 år) og ældst på 

Løgumkloster Kirkemusikskole (45,7 år). En del af denne forskel skal sandsyn-

ligvis tilskrives beliggenhed og rekrutteringsgrundlag. 

For en mere udførlig gennemgang af elevsammensætning og karakteristika 

henvises til bilag 3.2. 
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KIRKEMUSIKSKOLEELEVERNES UDDANNELSESFORLØB 

Kirkemusikskolerne tilbyder en bred vifte af uddannelser, der er specificeret i 

bilag 3.3. Uddannelsesforløbene er tilrettelagt meget fleksibelt, og det er i et 

vist omfang muligt at ”springe” mellem de forskellige forløb, og mellem eksa-

menslinier, eksamensfri linier osv. Det er relativt få studerende der vælger at 

gennemføre deres uddannelse som heltidsstudium, men det er kendetegnen-

de, at de der gør, i højere grad end de øvrige, tager den ”lige vej” gennem ud-

dannelsen: Således vælger 84 % af organisterne på heltid at fortsætte direkte 

på andet år efter afslutningen af det første år. 

Sammenligner vi med de deltidsstuderende på eksamenslinierne, vælger 69 % 

af organisterne og 72 % af sangerne at fortsætte på andet år efter afslutningen 

af det første.  

Der findes flere muligheder for at vælge eksamensfri uddannelser, men groft 

sagt kan de opdeles i to: BAKS (basislinie, sanger)/BAO (basislinie, organist), 

der er strukturerede forløb, der giver et vist niveau og de facto sætter eleven i 

stand til at fortsætte på eksamenslinierne og den øvrige eksamensfri under-

visning, der i højere grad kan karakteriseres som individuelle forløb med det 

formål, at opkvalificere eleven, der typisk allerede er i job. Data fra det studie-

administrative system viser, at BAKS og BAO i praksis fungerer godt som plat-

form for eksamensuddannelserne. Således vælger 23 % af organisterne fra 

BAO 1 og 49 % af BAO 2 at fortsætte på eksamensuddannelsen, mens det 

samme gælder for 3 % af eleverne fra BAKS 1 og 43 % fra BAKS 2, der fortsæt-

ter på en eksamenslinie umiddelbart efter enten første eller andet år af basis-

uddannelsen. 

Kirkemusikskolerne har det som en særlig opgave at give ansatte i folkekir-

ken, der af den ene eller den anden grund ikke magter at tage et egentligt ud-

dannelsesforløb, et fagligt løft. Der er et betydeligt behov ikke mindst i de me-

re tyndtbefolkede områder for undervisning af denne art, og den afvikles som 

eksamensfri undervisning, primært i hovedfag (orgel eller sang) og kun i min-

dre omfang suppleret med enkelte bifag. Disse forløb tilrettelægges ofte indi-

viduelt for den enkelte studerende.  

Ser vi på de øvrige eksamensfrie linier, er det interessant at bide mærke i, at 

hele 37 % af organisterne og 39 % af sangerne fortsætter i et lignende forløb 

igen året efter. Med andre ord: Når en elev først er startet med at modtage 

eksamensfri undervisning, fortsætter eleven typisk i flere år.  

Når en elev har gennemført en uddannelse på kirkemusikskolerne, giver det 

de facto adgang til tre års efteruddannelse. Placeringen af efteruddannelsen er 

imidlertid ikke givet, og når tallene viser, at over halvdelen af de studerende 

på efteruddannelserne ikke fortsætter året efter, kan det således ikke nødven-

digvis tolkes som et udtryk for, at de ikke udnytter denne mulighed fuldt.  

Tallene viser overordnet, at kirkemusikskolerne er gode til at tilpasse deres 

undervisning til elevernes niveau. Eksemplet med BAO-eleverne illustrerer 
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denne pointe meget godt: ”Kun” 58 % af de elever der starter på uddannelses-

forløbet BAO 1 fortsætter gennemsnitligt på BAO 2. Det skyldes dog, at 26 % 

har ’sprunget BAO2 over’ og er f.eks. gået direkte videre på KMOK på enten 

hel- eller deltid, mens andre vælger andre forløb. Eleven spilder således ikke 

år med en uddannelsesdel, der ligger under eller over elevens niveau. 

En yderligere uddybning af elevernes forløb kan ses i bilag 3.2, hvor tabel 12 

og 14 viser en detaljeret oversigt over elevernes spring mellem forløb.    

Kirkemusikskolernes meget individualiserede forløb betyder, at der er tæt 

kontakt til de enkelte elever. Der er således også et godt overblik over, hvem 

der vælger at stoppe samt bevæggrunden herfor. I kirkemusikskolernes resul-

tataftaler for 2015, er der indføjet et mål vedrørende dokumentation for fra-

fald, således at der kan dannes et fælles overblik på tværs af skolerne.  

 

KIRKEMUSIKSKOLERNES ELEVER PÅ ARBEJDSMARKEDET 

Analysen af kirkemusikskolernes elever på arbejdsmarkedet koncentrerer sig 

grundlæggende om tre typer af ansættelsesforhold: 

i. personer, der har haft en tilknytning til det folkekirkelige arbejdsmar-

ked 

ii. personer, der har haft en aktiv tilknytning til det folkekirkelige ar-

bejdsmarked i løbet af det første halvår 2015 

iii. personer, der har en regelmæssig indkomst, og dermed månedligt 

modtager en indkomst på det folkekirkelige arbejdsmarked. 

Den første kategori dækker over ansættelsesforhold der figurer i FLØS, men 

som ikke har fået udbetalt løn i første halvår af 2015, den anden, folk der har 

fået udbetalt løn mindst én gang og den tredje, ansættelsesforhold med stabil, 

månedlig lønudbetaling i perioden.  
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Tabel 3.3 viser, at 78 % af kirkemusikskolernes elever i perioden 2009-2015 

har en tilknytning til det folkekirkelige arbejdsmarked medio 2015, 72 % har 

fået løn i første halvår af 2015, og 49 % har fået løn i alle måneder i perioden. 

Tabel 3.3 Elever 2009-2015 beskæftiget i folkekirken 

  
Tilknytning  

(intet krav om lønudbetaling) 
Aktive  

(mindst én lønudbetaling) 
Faste  

(lønudbetaling hver måned) 

Linie 
Personer 

i SAS 
Heraf i 

FLØS 
Erhvervs-

frekvens 
Personer 

i SAS 
Heraf i 

FLØS 
Erhvervs-
frekvens 

Personer 
i SAS 

Heraf i 
FLØS 

Erhvervs-
frekvens 

Kirkesanger, basis 130 84 65 % 130 75 58 % 130 48 37 % 

Kirkesanger, efterudd. 50 43 86 % 50 40 80 % 50 34 68 % 

Kirkesanger, eksamen 220 194 88 % 220 179 81 % 220 122 55 % 

Kirkesanger, eks.fri 55 39 71 % 55 36 65 % 55 26 47 % 

Organist, basis 125 62 50 % 125 52 42 % 125 28 22 % 

Organist, efterudd. 69 64 93 % 69 62 90 % 69 52 75 % 

Organist, eksamen 424 354 83 % 424 334 79 % 424 217 51 % 

Organist, eks.fri 42 33 79 % 42 30 71 % 42 19 45 % 

I alt 1.115 873 78 % 1.115 808 72 % 1.115 546 49 % 

 

Grundlæggende må det opfattes som positivt, at så stor en andel af skolernes 

elever har en aktiv tilknytning til det folkekirkelige arbejdsmarked. 

Der er stor variation indenfor grupperne, og det er især de eksamensuddan-

nede og elever på efteruddannelse, der kan genfindes i folkekirkens lønsy-

stem. Elever, der kun har gået på en basislinie, har en meget lav tilknytning i 

sammenligning med de øvrige, mens de eksamensfri klarer sig lidt bedre.  

Folkekirkens ”afskrivningshorisont” for disse to grupper er således kortere, 

end for dimittenderne på eksamenslinierne, og det skal ses i lyset af, at de stu-

derende på især de eksamensfri linier også i gennemsnit er ældre. 

Med udgangspunkt i indtjening, har analysen også kortlagt hvor store stillin-

ger, skolernes dimittender og elever besidder.  

Figur 3.1 viser størrelsen af den månedlige indtjening for de 546 af kirkemu-

sikskolernes elever i perioden 2009-2015, der har en fast stilling. Bemærk, at 

der er tale om totallønnen, der kan indeholde flere ansættelsesforhold.  
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Generelt ses den forskel, at en langt større andel af kirkesangerne er ansat i 

deltidsstillinger, og således må antages at have anden beskæftigelse i øvrigt. 

Således tjener kun 16 % af de eksamensuddannede og 8 % af dem, der har 

gået på basislinen, der sidder i faste stillinger, mere end 10.000 kr. om måne-

den.  

Ser vi på organister, er en langt større andel ansat i stillinger, der må betegnes 

som fuld tid, og som alene kan udgøre et fornuftigt indtjeningsgrundlag. Såle-

des tjener 39 % af organisterne, der har været på basislinien og 42 % af orga-

nisterne fra eksamenslinien, der sidder i faste stillinger, mere end 20.000 kr. 

om måneden.  

PENSIONSMØNSTER OG EFTERSPØRGSEL 

Da PO- og DOKS-organister2 på baggrund af stillingskategorierne kan afgræn-

ses skarpt i FLØS, er det principielt muligt ved hjælp af udtræk for forskellige 

år, at kortlægge, hvor mange af de nuværende organister i folkekirken, der 

hvert år træder ud af det folkekirkelige arbejdsmarked. Det er interessant, 

fordi det sætter os i stand til at sige noget om, hvor mange organister der er 

behov for at uddanne i en fem-årig horisont.  

Den mest simple måde at anskue tilgang og afgang på er ved at spørge sig selv, 

om der produceres kandidater nok til at erstatte dem, der går på pension. Det 

er imidlertid ikke muligt at se ud af lønsystemet, om de der forlader det folke-

kirkelige arbejdsmarked går på pension, eller om de forlader embedet af an-

dre årsager. I en analyse af udtræk fra 2014 og 2015 har vi derfor lagt den 
                                                             

2 ”PO-organister” er den stillingskategori i lønsystemet der betegner organister, der 
har gennemført den gamle PO-uddannelse eller den nye KMOK-uddannelse. DOKS-
organister er konservatorieuddannede.  
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Figur 3.1 - Gennemsnitlig månedsløn for 
tidligere elever med faste stillinger 
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præmis ned over tallene, at organister over 60 år, der forlader deres faste stil-

ling, går på pension, mens de tilsvarende under 60 år fortsat er erhvervsaktive 

og dermed potentielt igen kan rekrutteres til folkekirkelig beskæftigelse.  

Tallene viser at ca. 7 % af organisterne under 60 år, der arbejdede fast i de 

første måneder af 2014, ikke arbejder fast i 2015. Tilsvarende støder en langt 

større andel, end den som kirkemusikskolerne uddannede i 2015, til arbejds-

markedet. Der eksisterer med andre ord en gruppe af organister som løbende 

bevæger sig ind og ud af arbejdsmarkedet. Denne gruppe kan vi ikke på bag-

grund af det foreliggende datamateriale sige så meget om, men det står klart, 

at de må tænkes med som en form for fleksibel reserve, når vi taler om det 

kirkemusikalske arbejdsmarked.   

Størstedelen af organistpopulationen er mellem 50 og 65 år, hvilket umiddel-

bart kunne tyde på, at der vil opstå problemer med bemanding af orgelbæn-

kene indenfor en relativt kort periode. Sammenholder vi aldersprofilen med 

eleverne på kirkemusikskolerne, er det dog ikke så alarmerende, idet gennem-

snitsalderen her er 42,9 år (jf. bilag 3.2) 

Tabel 3.3.5 viser tilgang fra kirkemusikskolerne og afgang på arbejdsmarkedet 

lagt sammen, således at afgangen fra kirkemusikskolerne sammenholdes med 

hvor mange organister over 60 år, der forlader arbejdsmarkedet. Tabellen 

viser, at der i et femårigt perspektiv er en nedgang i den samlede organistpo-

pulation på ca. 20 personer, men der skal tages højde for, at tabellen ikke med-

tager nyuddannede DOKS-organister, hvorfor det reelle fald vil være tilsva-

rende lavere.  

Tabel 3.3.5 Organisters tilgang og afgang 2015-2020 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015 population  974  948 921 895 869 841 

Tilgang fra KMS 
siden 2015, i alt  -  23  45 68 90  113  

Samlet population  971 966 963 959 954 

 

På baggrund af ovenstående kan det sandsynliggøres, at de eksamensuddan-

nede organister der dimitterer fra kirkemusikskolerne de kommende fem år, 

vil kunne opnå ansættelse i folkekirken, hvis der sammenholdes med antallet 

af organister der pensioneres i samme periode. Aldersprofilen viser imidler-

tid, at der er en stor gruppe organister, der på nuværende tidspunkt er om-

kring 52 år. Da denne gruppe nærmer sig pensionsalderen i løbet af de næste 

5-10 år, og den gennemsnitlige gennemførselstid for en eksamensuddannet 

organist er 3,16 år, bør der om 3-5 år laves en genberegning af tallene, der 
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belyser, om der er behov for at justere antallet af nyuddannede organister for 

at matche folkekirkens efterspørgsel.  

 

GEOGRAFISK SPREDNING PÅ ORGANISTSTILLINGER 

Tabel 3.4 viser en oversigt over organister ansat i den danske folkekirke for-

delt på stifter.  

Som vist i tabellen, er det en generel tendens på tværs af landet, at tjeneste-

mandsansatte organister tjener endog noget mere end deres overenskomst-

ansatte kolleger. Flere steder er tjenestemandsansatte PO’ere således i gen-

nemsnit ligeså højt eller højere lønnede end overenskomstansatte DOKS-

organister, der ellers har et højere uddannelsesniveau. Forklaringen herpå 

skal sandsynligvis findes i to forhold: Dels er tjenestemænd i hovedreglen altid 

på fuld tid, og der er kun relativt få afvigelser fra denne regel. Dels ansætter 

man ikke længere organister på tjenestemandsvilkår i andre stillinger end 

som domorganister. Der er derfor tale om en population, der har relativt stør-

re anciennitet end de overenskomstansatte organister.  

Der er en markant tendens, at DOKS-organisterne centrerer sig omkring de 

store byer, og således er godt halvdelen af dem beskæftiget i Københavns og 

Helsingør Stifter alene. Medtages Aarhus Stift, er vi oppe på næsten to tredje-

dele af den samlede population af DOKS-organister.  

I København og Helsingør Stifter, udgør DOKS-organisterne ligefrem majorite-

ten, hvilket ikke er tilfældet for andre af de ti stifter, og det afspejles også i 

gennemsnitslønnen.  
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Tabel 3.4 Løn og fordeling af organister på stillingskategorier og stift 
Aktive og faste ansættelsesforhold 

Stift 
Antal 
personer 

Gns. 
månedsløn 

  Stift 
Antal 
personer 

Gns. 
månedsløn 

Helsingør 150 29.893   Aalborg 114 27.807 

DOKS – OK 34 28.888   DOKS – OK 12 26.574 

AC/DOKS – TJM 53 36.215   AC/DOKS – TJM 22 36.561 

PO – TJM 12 29.692   PO – TJM 23 28.993 

PO – OK 51 24.039   PO - OK 57 24.209 

København 95 31.312   Viborg 82 25.430 

DOKS – OK 20 26.554   DOKS – OK 10 30.507 

AC/DOKS – TJM 51 36.725   AC/DOKS – TJM 10 39.580 

PO – TJM 3 31.559   PO – TJM 5 31.193 

PO – OK 21 22.661   PO - OK 57 21.551 

Roskilde 146 25.052   Århus 156 26.482 

DOKS – OK 12 31.706   DOKS – OK 17 27.547 

AC/DOKS – TJM 22 37.279   AC/DOKS – TJM 34 36.056 

PO – TJM 21 29.549   PO – TJM 16 29.940 

PO – OK 91 20.180   PO - OK 89 22.296 

Lolland-Falster 20 27.282   Ribe 85 24.507 

DOKS – OK - -   DOKS – OK 16 27.482 

AC/DOKS – TJM 5 40.893   AC/DOKS – TJM 14 37.697 

PO – TJM 3 31.797   PO – TJM 3 30.091 

PO – OK 12 20.482   PO - OK 52 19.718 

Fyen 98 26.667   Haderslev 100 25.808 

DOKS – OK 12 32.748   DOKS – OK 8 30.218 

AC/DOKS – TJM 17 37.207   AC/DOKS – TJM 15 37.361 

PO – TJM 12 27.016   PO – TJM 15 29.330 

PO – OK 57 22.170   PO - OK 62 21.592 

              

        I alt 1046 27.079 
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Figur 3.1 viser et mere detaljeret billede. De blå pletter indikerer, at der er tale 

om en DOKS-organist, mens de grønne markerer en PO-organist. Det ses en 

generel tendens til, at DOKS-organisterne har ansættelse i de større byer, 

mens PO-organisterne er mere jævnt fordelt udover landet.  

Prikkernes størrelse indikerer, hvor meget den pågældende organist tjener, og 

der spores en tendens til, at organister i og omkring de større byer og tætbe-

folkede områder generelt har et højere lønniveau. Dette skal sandsynligvis 

tolkes som et udtryk for stillingens størrelse og ikke forskelle i timelønnen. 

Der er lavet en række yderligere kort over organisters ansættelsessted og kir-

kemusikskoleelevernes bopæl, der fremgår af bilag 3.5. 

Kortet viser en meget fin fordeling af PO-organister i alle landsdele. Det anbe-

fales, at kortene i forbindelse med det fremtidige strategiarbejde studeres 

nærmere i forhold til, om der er blinde pletter eller områder, hvor der bør 

rettes en særlig interesse.  
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Figur 3.1. – Kort over PO- og DOKS-organister i den danske 
folkekirke 
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123044/15) 

Bilag 3.6: Kirkemusikerne på det folkekirkelige arbejdsmarked (doknr. 

116779/15) 

 
 

ANALYSETEMA 3 - ØKONOMIEN I KIRKEMUSIKERUDDAN-

NELSEN 
En analyse af økonomien på de tre skoler må tage udgangspunkt i to grund-

læggende forhold: Det der kan sammenlignes på tværs, og det der kan be-

grundes i lokale forhold, og som ikke umiddelbart kan ændres eller tilpasses 

på det korte sigt. 

På uddannelses- eller ”produktions”-siden opererer de tre skoler på de fleste 

områder under fælles vilkår: De udbyder og underviser i de samme fag, den 

geografiske spredning i dækningsområderne afviger ikke væsentligt og beho-

vet for administration, bibliotek, skemalægning og it må formodes at være det 

samme. 

Der er dog også forskelle der gør, at man ikke bare kan holde bevillingerne op 

imod elevantallet og sammenligne de tre skoler på tværs. Dette gælder de ydre 

omstændigheder, som skolerne ikke selv har mulighed for at tilpasse på kort 

sigt, og det er navnlig udgifterne til husleje, ejendomsadministration og vedli-

gehold.  

 

FACILITETER OG LOKALER 

Tabel 4.1 viser skolernes egne faciliteter delt op på antal og størrelse af un-

dervisningslokaler og instrumenter. Vestervig skiller sig ud ved at have et no-

get større areal end de to andre skoler, og desuden flere store lokaler egnede 
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til koncerter, fællesundervisning mv. Løgumkloster har flest lokaler, men til 

gengæld den laveste gennemsnitsstørrelse af de tre. Sjællands Kirkemusiksko-

le har det laveste antal kvadratmeter og afviger også på antallet af instrumen-

ter, der ligger lavere end på de to andre skoler. 

Tabel 4.1: Lokalefaciliteter og instrumenter på hovedskolerne  
  Lokaler 

(antal) 
Lokale-

areal 
(kvm) 

Gns.-
størrelse 

(kvm) 

Lokaler 
under 

15 kvm 

Lokaler 
over 30 

kvm 

Orgler 
inkl. el 

Klave-
rer inkl. 

el 

Flygler klokkespil/ 
øveklavia-

tur 

Sjælland 10 214 21 3 2 4 6 4 0 

Vestervig 11 354 32 3 5 2 10 2 0 

Løgumkloster 14 273 20 4 2 5 10 3 4 

Sum 35 841 24 10 9 11 26 9 4 

 

 

Alle de tre skoler underviser også på andre lokaliteter. Hovedaktiviteterne på 

Sjælland og Løgumkloster foregår på hovedskolen i egne lokaler, mens de øv-

rige lokaliteter i højere grad fungerer som ”satellitter”. For Vestervig gælder 

det derimod, at hovedparten af undervisningen foregår på lokaliteterne i Aar-

hus og Aalborg. Udover de lejede eller lånte undervisnings- og øvelokaler har 

alle tre skoler samarbejde med lokale kirker, hvor en stor del af undervisnin-

gen foregår. Tabel 4.2 viser en oversigt over skolernes udenbys faciliteter. Det 

gælder for lokalerne, at de enten er lejede eller lånte og med undtagelse af 

Vestervig, der på afdelingerne i Aarhus og Aalborg lejer sig ind på konservato-

riet og universitetet gælder det, at der er tale om folkekirkelige faciliteter som 

sognegårde, menighedshuse, konfirmandstuer mv.  

 

Tabel 4.2: Lokalefaciliteter på underafdelinger 
Skole Antal un-

der-
afdelinger 

Lokaler (an-
tal ekskl. 
kirker) 

Lokaleareal 
(kvm) 

Gennemsnits-
størrelse 
(kvm) 

Sjælland 2 6 -3 - 

Vestervig 2 11 368,3 33,5 

Løgumkloster 3 9 403 44,8 

Sum 7 26 771 78 

 

I bilag 4.1. findes en komplet fortegnelse over lokaler, instrumenter og belig-

genheder fordelt på de tre skoler og deres underafdelinger. 

                                                             

3 Sjællands Kirkemusikskole har ikke opgivet kvadratmeterantal på deres underafde-
linger 
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FASTE UDGIFTER TIL EJENDOMSDRIFT 

Udgifterne til ejendomsdrift varierer en del for de tre skoler. Ejendomsom-

kostningerne er defineret som husleje til hovedskole og underafdelinger, af-

skrivninger, faste udgifter som el, vand, forsikring mv. samt den løbende drift 

og vedligehold. 

Tabel 4.3: Ejendomsomkostninger i relation til bevilling 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gns./år 

Sjælland 

Bevilling i alt 5.859 6.037 7.024 7.009 6.899 6.810 6.606 

Ejendomsomk. 869 868 1.195 763 723 651 845 

% af bevilling 14,8 % 14,4 % 17,0 % 10,9 % 10,5 % 9,6 % 13 % 

Vestervig 

Bevilling i alt 6.754 6.603 6.734 6.812 7.389 7.488 6.963 

Ejendomsomk. 1.196 729 898 1.332 980 1.446 1.097 

% af bevilling 17,7 % 11,0 % 13,3 % 19,6 % 13,3 % 19,3 % 16 % 

Løgum-
kloster 

Bevilling i alt 7.475 7.274 6.924 6.959 7.106 6.881 7.103 

Ejendomsomk. 1.050 1.175 918 844 941 630 926 

% af bevilling 14,0 % 16,2 % 13,3 % 12,1 % 13,2 % 9,2 % 13 % 

 

Som vist i tabel 4.3 er der store udsving i ejendomsomkostningerne fra år til 

år. Det mest reelle, når udgifterne skal vurderes og sammenlignes, er således 

at anvende et gennemsnit for en årrække holdt op imod kendte fremtidige 

omkostninger og med øje for andre særlige forhold, der kan påvirke tallene.   

Vestervig har rent kvadratmetermæssigt det største areal, og over tid er det 

også her, udgifterne er størst og udgør den største andel af bevillingen. Hertil 

kommer, at Vestervig som den eneste af de tre skoler, har store huslejeudgif-

ter til eksterne faciliteter. Således udgør huslejen til underafdelingerne i Aar-

hus og Aalborg i perioden 2009-2014 i gennemsnit 20 % af Vestervigs samle-

de ejendomsomkostninger, mens det samme tal for Løgumklosters underafde-

linger er 4 % og man på Sjælland slet ikke har denne type udgifter. En yderli-

gere uddybning af ejendomsomkostningerne kan findes i bilag 4.2 og 4.3. I 

relation til fremadrettede vedligeholdelsesplaner henvises til bilag 4.4.  
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HVAD KOSTER EN KIRKEMUSIKER?  

Prisen for at uddanne en kirkemusiker afhænger først og fremmest af hvilken 

linie, eleven har gennemført, og hvor lang tid eleven har brugt.  

Tabel 4.4 viser omkostningen pr. skoleår for en række af kirkemusikskolernes 

uddannelser. Tallene er baseret på en opgørelse af omkostningerne til de en-

kelte linier, der er udarbejdet på Sjællands Kirkemusikskole i 2012. Vi har 

efterfølgende udregnet prisen på de øvrige skoler med udgangspunkt i lønom-

kostningerne pr. time. En yderligere uddybning af det metodiske kan findes i 

bilag 4.5. 

Tabel 4.4: Priser på enkelte linier reguleret efter gennemsnitlig 
lønomkostning pr. time  

  Sjællands Vestervig Løgumkloster Gennemsnit 

Organist - Eksamen 
   

  
PO-1 PO4 -modul 1 24.418 22.566 25.572 24.186 
PO-2 PO - modul 2 28.858 26.669 30.222 28.583 
PO-2+3 PO - modul 2+3 46.617 43.080 48.820 46.172 
PO-3 PO - modul 3 26.638 24.617 27.897 26.384 
PO-3,1 PO - modul 3 - 1. År 19.979 18.463 20.923 19.788 
PO-3,2 PO - modul 3 - 2. År 18.869 17.437 19.760 18.689 
PO-H1 PO - heltidsstudium 1. år 44.397 41.029 46.495 43.974 
PO-H2 PO - heltidsstudium 2. år 37.738 34.875 39.521 37.378 

Kirkesanger - Eksamen         
KS-1 Kirkesangerudd. - modul 1 17.204 15.899 18.017 17.040 
KS-2 Kirkesangerudd. - modul 2 20.534 18.976 21.504 20.338 
KS-1+2 Kirkesangerudd. - modul 1+2 26.083 24.104 27.316 25.835 

Kirkekorleder - Eksamen 
   

  
KKL 1 Kirkekorlederudd. - modul 1 18.869 17.437 19.760 18.689 
KKL 2 Kirkekorlederudd. - modul 2 13.319 12.309 13.948 13.192 

Organist – Basis         
BAO 1 Basis Organist 1. år 18.869 17.437 19.760 18.689 
BAO 2 Basis Organist 2. år 22.199 20.514 23.247 21.987 

Kirkesanger – Basis 
   

  
BAKS 1 Basis Kirkesanger 1. år 17.204 15.899 18.017 17.040 
BAKS 2 Basis Kirkesanger 2. år 16.094 14.873 16.854 15.940 

  

BAKS og BAO er strukturerede forløb med en varighed på to år, mens under-

visning af mange elever på de eksamensfrie linier er mere individuelt sam-

mensat. På baggrund af en opstilling af typiske eksamensfri forløb, vurderes 

den estimerede omkostning til at ligge mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. år. 

I tabel 4.5. ses den samlede pris for de typiske forløb på eksamens- og basis-

uddannelserne. Der er en relativt entydig sammenhæng mellem prisen og 

gennemførelsestiden: Jo længere tid det tager at gennemføre uddannelsen, des 
                                                             

4 PO-uddannelsen er i de nye studieordninger erstattet med uddannelsen ”kirkemu-
siker med orgel og korledelse”, forkortet KMOK.  
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større en omkostning for skolen. Undtagelsen er den 2-årige PO, hvis den på-

begyndes som heltidsstudium fra starten, hvilket dog sandsynligvis skal til-

skrives små holdstørrelser.  

 

Tabel 4.5: Priser på typiske studieforløb  

Uddannelse Pris 

PO/KMOK heltid (2 år) 81.352/70.358* 

PO/KMOK deltid (3 år) 79.153 

PO/KMOK deltid (4 år) 91.246 

Kirkesanger, eksamen heltid (1 år) 25.835 

Kirkesanger, eksamen deltid (2 år) 46.173 

Organist basis (2 år) 40.676 

Kirkesanger basis (2 år) 32.980 

*Afhænger om forløbet påbegyndes som heltid eller tages som POI og PO2+3 
 

Prisen for den enkelte skole indeholder udelukkende lønomkostninger og er 

udregnet på baggrund af et gennemsnit af den faktiske timepris i 2012-2014. 

For at få den reelle omkostning, skal der således tilføjes et overhead. Med ud-

gangspunkt i ”residualomkostningen” svarende til det samlede forbrug fra-

trukket løn og ejendomsomkostninger, er det muligt at estimere et overhead 

for de tre skoler. Omkostningen er delt med antallet af aktive elever i det på-

gældende år, og ligesom med lønomkostningerne, er der taget udgangspunkt i 

et gennemsnit for perioden 2012-2014. Som vist i tabel 4.6 er omkostningerne 

væsentligt lavere på Sjælland i forhold til de øvrige skoler. Årsagen bør under-

søges nærmere, men en del af forklaringen er, at Vestervig og Løgumkloster 

har højere befordringsomkostninger, og at Sjællands Kirkemusikskole i gen-

nemsnit har flere elever at fordele omkostningerne på. 

Tabel 4.6: Gennemsnitlig overhead pr. aktiv elev 2012-14 

 

Sjælland Vestervig Løgumkloster Gennemsnit 

Overhead pr. elev 5.465 7.647 7.925 7.012 
 

Tabel 4.7. viser de gennemsnitlige gennemførselstider for elever på eksamens-

linierne i henholdsvis orgel og kirkesang, der er startet fra og med 2009 og har 

gennemført til og med 2015. Tabellen har den fordel, at den indeholder rela-

tivt mange observationer, men den skal alligevel tolkes varsomt, da den kun 

indeholder elever, der har færdiggjort uddannelsen. ”Hurtige” elever, der er 

startet i 2012 og 2013 er således med, mens de elever fra årgangene, der end-

nu ikke har færdiggjort uddannelsen ikke tæller med. Det samme gælder for 

”langsomme” elever, der er startet i 2009, men endnu ikke har færdiggjort 
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uddannelsen. Resultatet skal derfor opfattes som en form for ”mindstetider”, 

idet ovenstående udgør et bias.  

Generelt afspejler gennemførselstiderne, at mange vælger at tage uddannel-

serne på deltid. 

Tabel 4.7: Gennemsnitlige gennemførselstider 2009-15 

Skole 
Organisteksamen  

(normeret til heltid 2 år, deltid 3-4 år) 
Kirkesangereksamen  

(normeret til heltid 1 år, deltid 2 år) 

Løgumkloster Kirkemusikskole 3,26 1,9 

Sjællands Kirkemusikskole 3 1,86 

Vestervig Kirkemusikskole 3,27 1,72 

Hovedtotal, år 3,16 1,82 

 

For at få et reelt billede af gennemførselstiden, har vi valgt at zoome ind på 

enkelte årgange, hvor alle skønnes at være færdige – man skal dog bemærke, 

at dette har den relative svaghed, at der bliver tale om mindre populationer.  

Udregnes gennemførselstiden, for organisteleverne fra årgangene 2009 og 

2010 alene, bliver gennemførselstiden 3,63 år. Udregnes gennemførselstiden, 

for kirkesangere fra årgangene 2009-11, bliver gennemførselstiden 1,75 år. 

Forskellene til gennemførselstiden i tabel 4.5 afspejler det nævnte bias, der 

som nævnt gør tabellens tal til konservative ”mindstetider”.  

Det er værd at notere sig, at gennemførelsesraten for de valgte årgange af kir-

kesangere generelt er noget højere end for de tilsvarende organister, idet 

”blot” 9 ud af 73 ikke gennemfører uddannelsen, svarende til 12 % - for orga-

nisternes vedkommende er frafaldstallet 39 %. 

 

Tabel 4.8 viser den gennemsnitlige gennemførselstid for organister på eksa-

menslinien i 2009-2015 opgjort i aldersintervaller.  

Tabel 4.8: Gennemsnitlige gennemførselstider, organister 2009-15 
Kirkemusikskole -29] [30-39] [40-49] [50-59] [60-79] I alt 

Løgumkloster Kirkemusikskole 3 9 11 8 0 31 

Sjællands Kirkemusikskole 10 15 11 14 5 55 

Vestervig Kirkemusikskole 17 12 14 9 8 60 

Elever i alt 30 36 36 31 13 146 

Gennemsnitlige gennemførselstid, år           

Løgumkloster Kirkemusikskole 2 3,22 3,64 3,25   3,26 

Sjællands Kirkemusikskole 2,2 3,07 3,09 3,29 3,4 3 

Vestervig Kirkemusikskole 2,82 3,42 3,07 3,78 3,75 3,27 

Gennemførselstid i alt 2,53 3,22 3,25 3,42 3,62 3,16 
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Tabel 4.9 viser den gennemsnitlige gennemførselstid for kirkesangere på ek-

samenslinien i 2009-2015 opgjort i aldersintervaller. 

Tabel 4.9: Gennemsnitlige gennemførselstider, kirkesangere 2009-15 
Kirkemusikskole -29] [30-39] [40-49] [50-59] [60-79] I alt 

Løgumkloster Kirkemusikskole 10 10 18 18 13 69 

Sjællands Kirkemusikskole 20 17 12 6 10 65 

Vestervig Kirkemusikskole 41 20 15 11 4 91 

Elever i alt 71 47 45 35 27 225 

Gennemsnitlige gennemførselstid, år           

Løgumkloster Kirkemusikskole 1,56 1,75 2 2 2 1,9 

Sjællands Kirkemusikskole 1,31 1,82 2 2,4 2,14 1,83 

Vestervig Kirkemusikskole 1,54 1,85 1,82 2 2 1,72 

Gennemførselstid i alt, år 1,49 1,82 1,93 2,07 2,05 1,81 

 

Oveordnet viser tabellerne, at gennemførselstiden, og dermed omkostninger-

ne, for begge eksamensuddannelser stiger jo ældre eleverne er.  

Det skal understreges, at der er tale om relativt små populationer, og at tallene 

derfor er følsomme overfor forskelle i elevsammensætningen på tværs af sko-

lerne.  

Alle tre skoler arbejder decentralt, og alle tre skoler har afdelinger af vekslen-

de størrelse. Antallet af afdelinger afpasses efter lokale behov. Uddannelsen af 

kirkemusikere på de mindre afdelinger er forholdsmæssigt dyrere på grund af 

små hold. Samlede opgørelser over merudgift foreligger ikke, men beregnin-

ger ud fra realistisk opstillede scenarier, sammenholdt med rejseudgifter til 

fjerntliggende afdelinger, viser - samlet set - at decentral undervisning afføder 

merudgifter i et ikke ubetydeligt omfang. Afdelingerne viser sig imidlertid 

samtidigt at være af stor betydning for nærområdet.   

Omkostningerne pr. elev bør ses i relation til erhvervsfrekvensen for skolens 

dimittender, og det strategiske arbejde med skolernes elevoptag. Tallene kan 

imidlertid ingenlunde stå alene, og det bør undersøges, om forskellene i sko-

lernes undervisningsomkostninger pr. elev kan tilskrives lokale forhold, kvali-

tetsforskelle, rekrutteringsgrundlag mv., eller om der er tale om en reel for-

skel i skolernes effektivitet. 
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BILAG TIL AFSNIT 

Bilag 4.1: Lokaleoversigt for de tre skoler (135724/15) 

Bilag 4.2: Oversigt over ejendomsomkostninger (doknr. 69260/15)   

Bilag 4.3: Forklaring på bygningsafskrivninger (doknr. 45139/15) 

Bilag 4.4: Plan for vedligeholdelsesarbejder, LKMS og VVKMS/SJKMS (doknr. 

121967/15 og 121966/15) 

Bilag 4.5: Hvad koster en elev? (doknr. 135966/15) 

Bilag 4.6: Pris pr. elev på kirkemusikskolerne (doknr. 119222/15) 

 

 

ANALYSETEMA 4 - KIRKEMUSIKERUDDANNELSEN I RELATI-

ON TIL MUSIKERUDDANNELSER GENERELT 
Foruden kirkemusikskolerne findes en række øvrige uddannelsesinstitutio-

ner, der uddanner sangere og organister, der er beskæftiget i den danske fol-

kekirke. Af de mest centrale kan nævnes musikkonservatorierne og MGK (Mu-

sikalsk Grundkursus). Hvor konservatorierne i reglen uddanner kirkemusike-

re til et højere niveau end kirkemusikskolerne, opererer MGK på nogenlunde 

samme kompetenceniveau – især i forhold til sang, hvor der i øvrigt uddannes 

både klassiske og rytmiske musikere, der også ville kunne opnå ansættelse i 

folkekirken på samme vilkår som dem, der har gennemført en uddannelse på 

kirkemusikskolerne.  

Generelt tyder meget på, at hvor arbejdsudbuddet af organister langt overve-

jende udgøres af folk, der er uddannet fra konservatorier og kirkemusikskoler, 

er billedet af kirkesangere mere broget. Organiststillingerne er typisk større, 

mens mange bruger en ansættelse som kirkesanger som studie- eller deltids-

job og ikke i samme omfang har en egentlig uddannelse indenfor faget.  
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ANALYSETEMA 5 - ET FREMTIDSSCENARIE FOR FOLKEKIR-

KENS AKTIVITETER I ET KIRKEMUSIKALSK PERSPEKTIV 
Med udgangspunkt i kommissoriet for analysetema 5 er der udarbejdet to 

oplæg til videre diskussion. Bilag 6.1. kommer med bud på definitioner af kir-

kemusikkens og kirkemusikerens rolle og ansvar i forhold til folkekirken nu, 

og bilag 6.1.5. er en sammenfatning en række tendenser, der kan få betydning 

for folkekirken og dermed også kirkemusikken på længere sigt. Sidstnævnte 

bilag er udarbejdet som en form for sammenfatning af eksisterende forskning 

på området og skal ses som et oplæg til diskussion.  

En række af hovedbudskaberne er sammenfattet i det følgende afsnit, men der 

henvises i relation til det videre arbejde til bilaget som oplæg til drøftelse og 

debat.  

FOLKEKIRKENS STRUKTUR 

Der er de sidste 10-15 år igangsat et reformarbejde i folkekirken, både lovgiv-

ningsmæssigt og indlemning af folkekirken som en integreret del af det dan-

ske arbejdsmarked. Samtidig sker der store demografiske ændringer i form af 

øget tilflytning til (større) byer og/eller centerdannelser, som får betydning 

for sognestruktur, brug af kirker m.v. 

Det bærende scenario for den nuværende sognestruktur er kontinuitetsscena-

riet, måske understøttet af scenariet for kirken som samlingsmærke (se bilag 

6.1.5). Strukturelle såvel som kulturelle ændringer giver anledning til overve-

jelser over ikke blot sognekirken, som vi kender den, men også i retning af 

specialiserede samarbejder i provsti og stift. I sådanne samarbejder, går sogne 

sammen om f.eks. at koordinere deres aktiviteter, således at én kirke vareta-

ger en bestemt type arrangementer, mens en anden kirke specialiserer sig i 

noget andet. Dette kan komme til udtryk på mange måder f.eks. indenfor mu-

sik, teologisk profil eller diakoni.  

I de større byer har man i de senere år set netop en sådan udvikling, der peger 

i retning af, at kirker indenfor et bestemt område specialiserer sig, og derved 

også appellerer til forskellige målgrupper og dermed et bredere udsnit af be-

folkningen.  

Hvis folkekirken vælger at imødekomme fremskrivningen af dette behov pe-

ger analysen på, at der er brug for en fortsat udvikling af sognesamarbejdet. 

Udviklingen med en øget specialisering stiller imidlertid også krav til de ansat-

tes fortsatte kompetenceudvikling, for at kunne løfte opgaven.  

ÆNDRINGER I AFTAGERGRUNDLAGET 

Det fremgår af tabel 6.1, at antallet af medlemmer i kirkemusikskolernes dæk-

ningsområder er relativt konstant for alle tre områder over tid. Sammenholdt 
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med befolkningsudviklingen dækker det imidlertid over en faldende med-

lemsprocent, der er særlig markant øst for Storebælt.  

Tabel 6.1: Udvikling i befolkning og folkekirkemedlemmer 
fordelt på skolernes dækningsområder (i hele tusinde) 

  2015 2020 2030 2040 

Befolkning         

Sjællands 2.582 2.650 2.784 2.868 

Vestervig 1.669 1.694 1.761 1.804 

Løgumkloster 1.400 1.403 1.433 1.452 

     
Medlemmer         

Sjællands 1.849 1.877 1.886 1.831 

Vestervig 1.397 1.412 1.445 1.453 

Løgumkloster 1.166 1.162 1.166 1.159 

Kilde: Danmarks Statistik/Kirkeministeriet 

 

Den økonomiske udfordring for skolernes udbud må således siges at være 

nogenlunde konstant, mens den kulturelle udfordring er forskellig fra landsdel 

til landsdel. Denne udvikling gør sig imidlertid også gældende indenfor de 

enkelte skolers områder, og således står de egne der primært aftager elever 

fra Sjællands Kirkemusikskole eksempelvis med vidt forskellige udfordringer i 

henholdsvis Københavns og Lolland-Falsters Stifter. For en yderligere uddyb-

ning af tallene henvises til bilag 6.2 og 6.3.  

 

KIRKEMUSIKKEN OG KIRKEMUSIKERENS ROLLE I FOLKEKIRKEN 

Folkekirkens opgave og identitet er i Betænkning 1544 Folkekirkens Styre 

udtrykt således5:”Folkekirkens opgave som kristen kirke er at forkynde evange-

liet om Kristus som hele verdens frelser” (s. 25). Folkekirkens centrale opgave 

skal afspejles i både ord og handling, og kirkemusikken spiller en central op-

gave i at tolke, understøtte og formidle kirkens opgave. Musik indgår i guds-

tjenester og kirkelige handlinger, men også i mange andre kirkelige sammen-

hænge som f.eks. musikandagter, babysalmesang og kirkekoncerter. 

 

I vores nabolande er der lavet flere studier og arbejder, der tager aktivt stilling 

til og definerer kirkemusikkens rolle, og især i Sverige har man arbejdet med 

området, og i publikationen Musiken i Svenske Kyrkan defineres musikken som 

formidler af mødet med Gud: ”Musiken i församlingen syftar till att förmedla ett 

                                                             

5 Betænkningen kan tilgås på Kirkeministeriets hjemmeside ved hjælp af følgende 
link: http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf  

http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf
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möte med Gud och stärka gemenskapen i givande och mottagande. Detta kom-

mer tydligt till uttryck i gudstjänsten. Men musiken fungerer också utanför guds-

tjänstens ram, i snart sagt alle församlingens verksamheter.”.  

”Kirken er et sted der man synger og spiller for den treenige Gud. Kirkemusikken 

kommer til uttrykk på ulike måter: i gudstjenester og kirkelige handlinger, i kor 

og konserter, i hjemmet og i ulik pedagogisk virksomhet.” 

Den svenske kirke arbejder med centralt formulerede målsætninger og poli-

tikker for kirkemusikken som en del af forkyndelsen, både som selvstændig 

forkyndelse og som en del af at nå mennesker som ellers ikke ville komme i 

kirken. De norske kirke arbejder ligeledes med centralt formulerede målsæt-

ninger for kirkemusikkens sammenhæng med teologien, både inden for kir-

ken, men også i forhold til institutioner (skoler etc) og hjemmet.  

I begge lande er globalisering/det multireligiøse samfund og udvikling af an-

dre musikformer end den traditionelle kirkemusik et tema. En norsk definiti-

on på kirkemusikken, er her taget fra Wikipedia: ”Kirkemusikk er musikk som 

brukes i gudstjenesten. I videre forstand brukes begrepet også om musikk til 

kirkelig bruk i sin alminnelighet, ikke bare til gudstjenestebruk. Kirkemusikken 

samler et åndelig og et musikalsk siktemål. Kirkemusikken tolker og formidler 

kristen tro. Den er menighetens felles svar på Guds tale til menneskene, støtter 

og gir næring til det åndelige livet i menigheten.” 

Musik indgår i gudstjenester og kirkelige handlinger gennem salmesang, or-

gelmusik, korsang, solosang, anden instrumental medvirken m.m. Musik ind-

går derudover i mange andre kirkelige sammenhænge, f.eks. ved musikandag-

ter, babysalmesang og kirkekoncerter Menighedens deltagelse i gudstjenester 

og kirkelige handlinger gennem salmesang er et kendetegn for den danske 

evangelisk-lutherske folkekirke. 

Menigheden bærer og påvirker gudstjenesten gennem salmesangen samtidigt 

med, at salmesangen bærer og påvirker menigheden. Alterbogens og ritualbo-

gens autoriserede ordninger for højmesse, vielse m.m. såvel som de vejleden-

de ordninger for f.eks. begravelse rummer salmesang og dertil ofte ind- og 

udgangsmusik 

I en typisk højmesse vil musikken – målt i tid – enten fylde mere end det talte 

ord eller være i balance med det talte ord. Uden at stå som formelt bekendel-

sesskrift kan salmebogen - qua sin funktion - i praksis betragtes som ”funktio-

nelt bekendelsesskrift”. Når menigheden synger salmer og dermed synger sig 

ind i og samtidigt synger ud om troen, har salmesangens musikalske side be-

tydning for såvel salmernes indtryk som salmernes udtryk 
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Der kan skelnes mellem: 

 kirkemusik:  

o Definition: Musik der er skrevet til kirkelig brug / omlagt til 

kirkelig brug  

 musik i kirken:  

o Definition: Musik, der er valgt som musik, i en konkret gudstje-

nestelig / kirkelig sammenhæng  

 

Kirkemusik udgør som oftest en såvel naturlig som meget stor del af musikken 

i kirken. Musikken i kirken rummer musikalsk stof fra alle kirkens århundre-

der med særlig vægt på de europæiske indspil i tiden efter 1500.  

Musikken i kirken vinder bredde i stadigt samspil med samtiden og får heri-

gennem nye farver og former. Den giver ramme for og dybde til kirkens for-

kyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser, men den sætter samtidig sit 

eget præg, også på forkyndelsen Uanset art af og sted for musik i kirkelige 

sammenhænge er musikken altså medarbejdende på kirkens opgave 

Musikken i kirken er dermed som helhed betragtet forbundet med og i bedste 

forstand delagtig i kirkens opgave og dermed kirkens forkyndelse, og den pla-

cerer sig derigennem samlet set i en praktisk-teologisk position 

Musikken i Den danske Folkekirke står fri af formelle rammer som f.eks. en 

autorisation: Der kan vælges frit – og dermed forskelligt. Valgene har – uanset 

hvilke dele af musikken i kirken der er tale om – grader af betydning ind i det 

teologiske. Salmebogen udgør et vigtigt grundlag for salmesangen, men kir-

kens musik er langt fra begrænset heraf: Kirkens musik udvælges og fungerer 

som fortolker og formidler af kirkens forkyndelse i den konkrete sammen-

hæng. Forhold som tradition overfor fornyelse, lokale forhold og samarbejdet 

med menigheden og kirkens øvrige ansatte, herunder præsten, spiller en stor 

rolle for valget.  

Faglig dygtighed er naturligvis en kernekompetence, og der stilles krav til så-

vel faglig som stilistisk bredde.  

Nutidens kirkemusiker skal være en stilistisk adræt og samarbejdsorienteret 

kirkelig medarbejder med sans for musikkens plads og betydning for kirkens 

forkyndelse. Han eller hun besidder indsigt i folkekirken og dens opgave, og 

fungerer som en musikalsk inkluderende, kvalificeret dialog- og samarbejds-

partner for præst og menighed.  

På kirkemusikskolerne undervises de studerende, så de opnår basale færdig-

heder i salmekundskab, liturgi, bibelkendskab og kirkekendskab. På pastoral-
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seminarierne undervises der tilsvarende i kirkekundskab, sang, kirkemusik og 

messesang, liturgi samt hymnologi. 

FREMTIDENS FOLKEKIRKE OG DENS BETYDNING FOR KIRKEMUSIKKEN  

Kirkemusikkens rolle og behovet for kirkemusikerne kan ikke isoleres fra sin 

kontekst, og en analyse af kirkemusikskolerne må således nødvendigvis for-

holde sig til fremtidsscaenarierne for folkekirken, og derved at skabe grundlag 

for en definition af rammerne i et flerårigt perspektiv. 

Fremtidsforskere og religionssociologer peger på, at der i høj grad er tale om, 

at folk tror – men blot ikke på det samme, og at der er tale om en kerne og en 

række subkulturer eller grupperinger, som udvikler sig hastigt: 

 De aktive folkekirkelige, som holder af kontinuitet (kernegruppe på ca. 

8 %) 

Har behov for ritualer og traditioner og ønsker ikke forandringer. Ople-

ver behov for kirken i forbindelse med højtider og de store overgange i 

livet.  

 Shopperne, der sammensætter en personlig tro  

Den personlige religion er i fokus, og individet i centrum. 85 % af dan-

skerne tror, men ikke nødvendigvis på det samme og ikke nødvendigvis 

med basis i kristendommen.  

 De kulturkristne, som ser folkekirken som en del af danskheden 

Ser kristendommen som et værn mod det fremmede og ukendte i en glo-

baliseret verden. Lægger vægt på tradition og samlingsmærker som 

sproget og kirken. Oplever at folkekirken giver sammenhængskraft. 

 De passionerede, som vil være aktive, og involveres 

Mennesker vil involveres, og ikke være passive modtagere og det person-

lige budskab, passion og lidenskab er fokus. Vedkommende, dialogisk og 

mere farverig formidling, som vi kender fra andre kristne kulturer, vin-

der indpas.  

Kilde: Institut for Fremtidsforskning og Kirkefondet 

 

Forventningerne til udviklingen i folkekirkens forkyndelse og medlemmernes 

brug af folkekirken tegner nogle scenarier af en mulig fremtid. I praksis be-

stemmes folkekirkens fremtid også af de valg som menighedsråd, provstier og 

biskopper træffer. Disse beslutninger påvirkes af de øvrige folkekirkelige ak-

tører som f.eks. Landsforeningen af Menighedsråd, de faglige organisationer 

m.fl. 

Hvis kirkemusikskolerne skal kunne arbejde mere strategisk er de nødt til at 

være i dialog med beslutningstagere og interessenter om forventninger til 
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folkekirkens fremtid. Hvad er det for nogle kirkelige handlinger og aktiviteter, 

som en kirkemusiker skal kunne understøtte på både det korte og lange sigt?  

Arbejdsgruppen har ikke fundet, at det var muligt for gruppen at tegne dette 

billede inden for kommissoriets rammer, men anbefaler, at der arbejdes vide-

re med problemstillingen, der i vidt omfang udtrykker et behov for en aktiv 

dialog og mindre omfang på, at der skal tegnes et endegyldigt billede. 

 

KIRKEMUSIKEREN I DAG OG I MORGEN 

Kirkemusikskolerne arbejder i stadigt, opmærksomt samspil med udviklingen 

i folkekirken og holder her i en bred dialog med andre uddannelsesinstitutio-

ner inde for såvel som uden for folkekirkeligt regi, folkekirkens øvrige ansatte, 

organisationerne inden for folkekirken med fokus på kirkemusikkens udvik-

ling. 

Til illustration af hvilke momenter en sådan dialog også fremadrettet kan in-

deholde - og som inspiration til den en sådan fortsat dialog til gavn for kirken - 

fremlægges materiale, der skitserer mulige rammer for en åben drøftelse af 

musik og kirken, kirkens musik og kirkemusik samt kirke og kirkemusiker. 

Der fremlægges således som bilag såvel et policydokument fra den svenske 

kirke som et inspirationsmateriale, der afrundes med en mulig beskrivelse af 

den veluddannede kirkemusiker, hvor det siges, at den veluddannede kirke-

musiker  

 er en faglig dygtig, stilistisk adræt og samarbejdsorienteret kirkelig 

medarbejder 

 har forståelse for musikkens plads i og betydning for kirkens forkyn-

delse 

 har indsigt i Den danske Folkekirke og Den danske Folkekirkes opgave 

 er en kvalificeret dialogpartner for præst og menighed 

 evner et musikalsk inkluderende arbejde med menigheden i fokus 

 

FREMTIDENS STRUKTURER OG DISSES MULIGE BETYDNING FOR KIRKE-

MUSIKERES ANSÆTTELSE 

Hvis man tager udgangspunkt i de beskrevne scenarier for folkekirken, vil en 

sådan udvikling også have betydning for kirkemusikerprofilen. Et forsøg på en 

oversættelse af scenarierne i relation hertil er givet nedenfor. Profilerne er til 

åben drøftelse, og kan danne afsæt for en diskussion af vision og strategi for 

kirkemusikken og kirkemusikeren i et længere perspektiv. 
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 Landsby/sognekirkemusiker 

Er kirkemusiker i ét sogn og typisk tilknyttet en præst. Vil ofte være på 

deltid, og arbejder med kirkemusik for kernemenigheden, måske supple-

ret med et børnekor og deltagelse i møder og arrangementer i sogne- el-

ler præstegården.  

 Pastorats-kirkemusikeren 

Minder på mange måder om sognekirkemusikeren, men er fuldtidsansat 

i et flersognspastorat og ”følger” præsten rundt. Ud over de traditionelle 

kirkemusikaktiviteter, har kirkemusikken også en særlig funktion i for-

hold til temagudstjenester, fælles gudstjenester osv.   

 Den specialiserede kirkemusiker 

Arbejder typisk i større bysogne, har et højt kvalifikationsniveau og er 

professionel i sin tilgang til sit arbejde i kirken men også evt. uden for 

kirken – i form af koncertvirksomhed, formidlingsvirksomhed etc. Der er 

en funktionsdeling, så dele af kirkemusikopgaverne varetages af andre 

personalegrupper. Her er flere uddannelsesveje til stillinger, idet det er 

den fagprofessionelle tilgang der efterspørges 

 

HVAD SIGER INTERESSENTERNE? 

Som led i analysen er der stillet en række spørgsmål af mere kvalitativ karak-

ter til 11 nøglepersoner, med særlig interesse og tilknytning til kirkemusik. Ni 

personer har svaret og givet deres bud på fremtidens udfordringer og mulig-

heder i relation til kirkemusikere og kirkemusik. I det følges opridses nogle af 

hovedlinierne i besvarelserne, og der lægges op til drøftelse af en række mod-

satrettede synspunkter. 

Adspurgt om deres vurdering af hvorvidt kirkemusikerne i dag kan dække alle 

kirkemusikalske behov, er svarene forskelligartede. Der er også forskel på 

holdningerne til, om kirkemusikerne selv skal kunne dække alle behov, eller 

om kompetencerne i højere grad skal hentes ind gennem samarbejde.  

Det bør på baggrund af udsagnene overvejes, om man ønsker at bibeholde den 

nuværende struktur for kirkemusikskolernes uddannelser, herunder om der 

skal lægges større vægt på andre elementer i uddannelsen end nu, herunder 

den rytmiske musik. 

”Vi kan vores kerneopgaver, og er der behov for 

andre kompetencer, er der kurser, der dækker. En god grundud-

dannelse skal være tilstrækkelig bred og dyb, og det er kirkemu-

sikeruddannelsen nu.” (Merete Brautsch Sand, Dansk Kirkemusi-

ker Forening) 
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”Fremtidens kirkemusiker skal være en dygtig mu-

siker, der har stor faglighed inden for det kirkemusikalske og øje 

for at give plads til kirkens og tidens musik. Dermed også give 

plads til musikere og stilarter, som ligger uden for egne færdig-

heder.” (Esther Jensen, formand for kirke- og kulturmedarbej-

derne) 

”Fremtidens uddannede organist skal, som i dag, 

kunne varetage alle former for almindeligt forekommende musi-

kalske opgaver i kirken, hvad enten det knytter sig til gudstjene-

ster og kirkelige handlinger, eller til sangaftener, minikonfir-

mander eller andet. I det omfang der er enkeltstående tilfælde, 

hvor den musikalske gennemførelse ligger uden for organistens 

kompetencefelt, så skal organisten kunne påtage sig opgaven 

med at rådgive menighedsråd og præst herom, således som det 

ofte også i dage er tilfældet.” (Charlotte Muus Mogensen, for-

mand for DOKS) 

”Kirkemusikskolernes uddannelser er meget korte, 

og det er derfor nok en sjældenhed at en kirkemusiker, der ude-

lukkende har en uddannelse fra en kirkemusikskole kan varetage 

en bredere vifte af musikalske aktiviteter på relevant niveau.” 

(Claus Skjold Larsen, rektor for Syddansk Musikkonservatorium) 

”Nej, det er ikke mit indtryk [at de kan dække alle 

behov]. Vi har hidtil fokuseret på uddannelsen af organister, som 

er dygtige på orglet – dygtige til at ledsage salmesang, dygtige til 

kirkens liturgi og til at spille klassiske stykker til præ- og postlu-

dium og koncerter. Samtidig er en del af organisterne også ud-

dannede til at lede kor. Men andre former for musik og andre in-

strumenter, er der manglende kompetencer til at dække.” (Hen-

rik Stubkjær, biskop) 

”Nej, ikke medmindre vedkommende også uddan-

nes i rytmisk musik og andre instrumenter end orgel. Det er mit 

synspunkt, at kirken skal have kirkemusikere/organister med 

gedigne generalistkompetencer erhvervet som en del af en 

grunduddannelse. At besidde generalistkompetencer betyder for 

mig musikere, der kan og skal spille orgel og et andet instrument, 

der kan spille ny og gammel kirkemusik – herunder andre genre 

end klassisk kirkemusik og som på den måde kan indgå i sogne-

nes palet af aktiviteter for hele menigheden.” (Tine Lindhardt, bi-

skop) 
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Der er flere forskellige holdninger til, om vi i fremtiden vil se deciderede funk-

tionsorganister, men de fleste er enige om, at der er behov for endnu større 

fleksibilitet. Det bør overvejes, hvordan man på uddannelserne kan understøt-

te dette behov på bedst mulig vis.  

”Det ser vi ingen tegn på, og vi støtter det heller 

ikke” (Merete Brautsch Sand, Dansk Kirkemusiker Forening) 

”At tale om ”funktionsorganister” synes i den for-

bindelse at være for vidtrækkende en konklusion, der er snarere 

tale om en øget faglig diversitet inden for rammen af almindelige 

organiststillinger.” (Charlotte Muus Mogensen, DOKS) 

”Ja” (Jan Jacobsen, formand for MGK-lederne) 

”Ja, det er jeg overbevist om”  

(Henrik Stubkjær, biskop) 

 

Flere nævner, at der er forskel på kravene i byen og på landet. Det bør overve-

jes, hvordan kirkemusikerne i fremtiden bedst kan rustes til at fungere under 

disse forskellige vilkår. 

”Land og by udgør forskellige virkeområder for bå-

de præster og kirkemusikere. På landet skal organisten (og vel og-

så præsten) kunne favne det hele (…) I visse større bysogne er der 

derimod mulighed for kirkemusikere med forskellige profiler” 

(Bertel Krarup, rektor på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium)  

”Muligheden for at kunne indgå i alle kirkemusikal-

ske sammenhænge kan alt andet lige styrkes via geografisk fleksi-

bilitet i ansættelserne, en mulighed, som jeg mener, skal fastholdes 

og udvikles. Det er ikke mindst vigtigt for kirkerne på landet.”  

(Tine Lindhardt, biskop) 

 

Der er enighed om, at en dygtig kirkemusiker skal indgå i et nært samarbejde 

med kirkens øvrige personale, menighedsrådet og lokalsamfundet. Kirkemu-

sikerne skal være bevidste om deres rolle som formidler af musik i lokalsam-

fundet og sætter fokus på kirkemusikerens rolle som faglig drivkraft bag sog-

nets musikalske udvikling ift. menighedsrådet. Det bør overvejes, hvordan 

uddannelserne på bedste vis kan understøtte fremtidens kirkemusikere i at 

påtage sig denne rolle. 
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”Organisterne vil i stigende grad, blive trukket ned 

af orgelbænken, for at indgå i samarbejder omkring udviklingen af 

kirkelige aktiviteter. (…) Kirkemusikeren ses ligesom præsten som 

”menighedsbygger” og ikke først og fremmest som specialiseret 

prof. musiker.” (Henrik Stubkjær, biskop) 

 

”Mit indtryk er, at kirkemusikere ikke altid formår 

at viderebringe deres viden om musik til menighedsrådet, som jo 

er arbejdsgiver. Og hvis ikke kirkemusikeren som den lokale ”ek-

spert” kan sætte menighedsrådet ind i sit områdes faglighed og 

særlige muligheder eller udfordringer, har menighedsrådet som 

regel ikke megen mulighed for at forholde sig til området ud fra 

andre kriterier end smag og behag.” (Marianne Christiansen, bi-

skop) 

”Organisten er, og skal vedblive med at være, den 

nærmeste samarbejdspartner for menighedsråd og præst på hele 

det musikalske felt.” (Charlotte Muus Mogensen, DOKS) 

”Med udgangspunkt i det konkrete eksempel med 

funktionspræsterne kan det nævnes, at de må formodes at være 

med til at skabe en større kontaktflade mellem samfund og kirke” 

(Claus Skjold Larsen, rektor Syddansk Musikkonservatorium) 

  

Alle er enige om, at kirkemusikerne skal have et højt fagligt niveau, og flere 

nævner, at en god basisuddannelse er forudsætning for specialisering. 

Der er flere forskellige bud på, hvordan kirkemusikuddannelserne kan imøde-

gå fremtidens udfordringer:  

”Derudover vil det være gavnligt hvis kirkemusikere 

også kan andet end spille på orgel og igen andre genrer end den 

klassiske musik. Det vil være glimrende hvis kirkemusikskolerne 

kan uddanne kirkemusikere i begge dele. Hvis det ikke bliver væ-

sentligt dyrere end uddannelse andre steder.”  

(Tine Lindhardt, biskop) 

”Når der er en god, dyb og bred grunduddannelse, er 

det nemt at videreuddanne sig. Kirkemusikskolernes læreplaner 

bliver allerede løbende justeret efter de krav og behov, som udvik-

ler sig i kirken.” (Merete Brautsch Sand, Dansk Kirkemusiker For-

ening) 

”Vi mener, man bør uddanne folk med forskellige 

kompetencer, så vi ikke ender med at få musikere der kan LIDT af 
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det hele. Men gerne meget inden for visse genrer og derfor også 

har respekt for at give plads til f.eks. rytmiske kirkemusikere på et 

højt niveau.” (Esther Jensen, Formand for kirke- og kulturmedar-

bejderne) 

”Ja – det bør også (udover på kirkemusikskolerne) 

afspejle sig i de kirkemusikalske uddannelser på konservatorierne. 

Eksempelvis kunne man forestille sig en uddannelsesretning som 

rytmisk kirkemusiker, med suppleringsfag i orgel (fx svarende til 

en PO eksamen)” (Jan Jacobsen, formand for MGK-lederne) 

”Det er min vurdering, at fremtidens kirkemusikere 

må have mulighed for forskellige toninger i deres uddannelser, så 

de kan supplere hinanden og kirkens øvrige medarbejdere i at op-

fylde det udvidede behov.” (Claus Skjold Larsen, rektor på Syd-

dansk Musikkonservatorium) 

Der er desuden flere forskellige konkrete bud på, hvordan de kirkemusikalske 

uddannelser kan struktureres og udnytte fordele ved samarbejde.: 

”Ja, man kunne overveje, om kirken fortsat skal betale 

hele kirkemusikeruddannelsen – eller om man kunne nøjes med at 

lægge en specialist efteruddannelse under kirkeministeriet i tilknyt-

ning til FUV. Jeg kunne godt se kirkemusikskolerne lagt ind i et CVU. 

F.eks. kunne man forestille sig at man i Jylland forankrede den på 

Diakonhøjskolen i Århus. Man kunne sagtens opretholde filialer i de 

nuværende kirkemusikskolebyer. Men derved villa man få kirkemu-

sik uddannelsen finansieret, som det øvrige uddannelsessystem, og 

man ville få SU til de studerende. OG karvet ville være, at man kan 

dokumentere, at der er arbejde til de kommende kandidater – hvil-

ket ikke ville være vanskeligt.” (Henrik Stubkjær, biskop) 

Kirkemusikskolerne burde forstærke samarbejdet 

med MGK omkring nogle nye kompetencer indenfor rytmisk kirke-

musik. (Jan Jacobsen, formand for MGK-lederne) 

Afslutningsvis vil jeg henlede opmærksomheden på, at 

orgelfaget generelt har en rekrutteringsudfordring (dette gælder 

ikke kun i Danmark). Både kirker og musikskoler kunne have mere 

fokus på, hvordan vi får børn og unge til at interessere sig for at 

spille orgel. Det er min opfattelse, at folkekirkens organister og dens 

ungdomskor i høj grad vil kunne være afgørende for en mere stabil 

og organiseret indsats for at få børn og unge til at spille orgel.” 

(Claus Skjold Larsen, rektor på Syddansk Musikkonservatorium) 



Notat 

Side 40 

Dokument nr.  44304/15 

 

Det bør overvejes, hvordan interessenternes tanker om fremtidens kirkemu-

sikuddannelser kan indgå i den fremadrettede strategi, herunder om samar-

bejdet med andre aktører og uddannelser kan styrkes og i hvilket omfang. 

Alle interessenternes svar er sammenfattet i bilag 6.5.  

 

BILAG TIL AFSNIT 

Bilag 6.1: Slides om musik og kirke (doknr. 119742/15)  

Bilag 6.1.5: Vilkår og tendenser i folkekirken (doknr. 119741/15)  

Bilag 6.2: Fremskrivning på stiftsniveau (69256/15)   

Bilag 6.3: Kirkemusikskolernes aftagsområde (69257/15)   

Bilag 6.4: Musiken i Svenska Kyrkan – et policydokument” (doknr. 

122032/15) 

Bilag 6.5: Kvalitativ undersøgelse – nøgleinteressenters syn på kirkemusike-

ren (dok.nr. 118109/15) 

Bilag 6.6: Spørgsmål til nøgleinteressenter (111404/15)  
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OPLÆG TIL VIDERE ARBEJDE 
Analysen har beskæftiget sig med fem analysetemaer med det formål, at bely-

se udviklingen i folkekirkens behov for kirkemusikere i 10-årigt perspektiv, at 

vurdere hvordan behovet kan imødekommes og endeligt at komme med en 

række anbefalinger.  

Arbejdsgruppen har med denne afrapportering tilvejebragt et datagrundlag, 

der beskriver kirkemusikerne, kirkemusikken, det kirkemusikalske arbejds-

marked og kirkemusikskolerne i dag, og trækker tråde ind i fremtiden.  

Der er lavet en sammenfatning af eksisterende forskning på området i relation 

til fremtidsscenarier for folkekirken, og på baggrund heraf, er der opstillet 

nogle profiler med bud på fremtidens kirkemusikere til åben drøftelse. Ar-

bejdsgruppen har desuden bedt en række centrale aktører forholde sig til 

fremtiden, og komme med deres tanker, ønsker og bud på en udvikling. 

Arbejdsgruppen vurderer, at skolernes uddannelse af kirkemusikere i et fem-

årigt perspektiv og den forventede afgang af kirkemusikere overordnet balan-

cer.  

Arbejdsgruppen har ikke nået at lave en egentlig sammenligning af relevante 

uddannelser, men anbefaler at det videre arbejde med analysetemaet rettes 

imod at skabe grundlag for en mere stabil bevillingstildeling for kirkemusik-

skolerne. En sådan model skal sikre, at skolerne kan planlægge elevoptag i et 

mere langsigtet perspektiv, og dermed mindske den sårbarhed der er en ud-

fordring i den nuværende struktur.  

En ny budgetmodel spiller tæt sammen med det fortsatte arbejde med visio-

ner og strategi for skolernes arbejde de næste 5 til 10 år. Arbejdsgruppen an-

befaler derfor, at der udarbejdes en mere langsigtet vision og strategi for kir-

kemusikskolerne og skolernes bidrag til kirkemusikkens placering i fremti-

dens folkekirke. 


