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Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske 

Scenekunstskole og bekendtgørelse om udkast til bekendtgørelse om styrelse 

af Den Danske Scenekunstskole 

 

Kulturministeriet fremsender hermed udkast til bekendtgørelse om uddannelse ved 

Den Danske Scenekunstskole og udkast til bekendtgørelse om styrelse af Den Danske 

Scenekunstskole. 

 

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole 

Ved vedtagelsen af lov om kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, jf. lov nr. 

1362 af 16. december 2014 med senere ændringer, blev der fastlagt en bachelor- og 

kandidatstruktur for Den Danske Scenekunstskole. I det vedlagte udkast til 

bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole er 

kandidatuddannelsen indarbejdet i bestemmelserne, der er udarbejdet et nyt kapitel 3 

og en ny bestemmelse i § 14. Der forventes optag på kandidatuddannelsen fra 

studieåret 2019-2020, såfremt uddannelsen bliver positivt akkrediteret. 

 

Bekendtgørelsen er desuden tilrettet på baggrund af, at fire af Den Danske 

Scenekunstskoles 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau blev positivt 

akkrediteret som bacheloruddannelser i efteråret 2017. Bestemmelsen i § 2 om 

bacheloruddannelsen i skuespil er tilrettet med henblik på at skabe konsistens i forhold 

til beskrivelsen af de øvrige bacheloruddannelser, hvor den geografiske placering af 

uddannelserne ikke fremgår af bekendtgørelsen, og for at skabe ensartethed i forhold til 

anvendelsen af begrebet linje for bacheloruddannelserne. 

 

Der er endvidere i det vedlagte bekendtgørelsesudkast foretaget en præcisering af 

bestemmelserne §§ 21-22 i kapitel 9 om bedømmelse vedrørende indholdet af 

bedømmelsen og hvornår bedømmelsen foretages. Der er på den baggrund sket en 

tilretning af, hvilke bedømmelser, der vedlægges eksamensbeviset, jf. § 25, stk. 1, nr. 3. 

Endvidere er der foretaget en administrativ forenkling vedr. processen for 

optagelsesudvalget, jf. § 9, stk. 4. 

 



 

Side 2 

Bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole 

I forhold til den gældende bekendtgørelse om styrelse af Den Danske Scenekunstskole 

er der foretaget en ændring i § 4, stk. 1, hvorefter det ikke længere er et krav, at 

prorektor skal være fra et andet af institutionens uddannelsessteder end det 

uddannelsessted, hvor rektor har hovedkontor. Formålet med ændringen er at gøre det 

muligt at udpege en prorektor, uden at der er en geografisk binding forbundet med 

udpegningen. 

 

Høringssvar til bekendtgørelsesudkastet skal være Kulturministeriet i hænde senest 

den 24. august 2018 og bedes sendt elektronisk til sor@kum.dk med angivelse af  

”Høringssvar – Bekendtgørelser Den Danske Scenekunstskole”.  

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til fuldmægtig Sussie 

Ørum Refnov, tlf. 41 39 38 95, e-mail: sor@kum.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Sussie Ørum Refnov 

Fuldmægtig 
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