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Høring over udkast til bekendtgørelser på Kulturministeriets uddannelses-

område (mulighed for erkendtlighed til studerende under ulønnet praktik) 

 

Kulturministeriet fremsender hermed udkast til følgende bekendtgørelser for 

Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner:  

 

• Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole 

• Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddanneler ved 

musikkonservatorierne og Operaakademiet 

• Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis 

Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) 

• Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 

 

Ændringerne i udkastene til bekendtgørelserne er en opfølgning på lov nr. 435 af 8. maj 

2017 om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love (herunder lov om 

videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet) om bl.a. 

mulighed for tildeling af erkendtlighed til studerende under ulønnet praktik. 

 

Der gives med udkastene til bekendtgørelserne mulighed for, at studerende under 

ulønnet praktik kan modtage en erkendtlighed, hvis følgende betingelser er opfyldt:  

- Den studerende må ikke indgå som arbejdskraft under opholdet i en offentlig 

eller privat virksomhed. 

- Den studerende skal selv – eventuelt i samarbejde med 

uddannelsesinstitutionen – fastlægge rammerne for opholdet. 

- Der må ikke være en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et 

ansættelsesforhold, herunder ikke optjenes feriegodtgørelse. 

- Erkendtligheden må ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den 

pågældende i lighed med løn kan påregne at modtage. 

- Det skal være frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende 

en erkendtlighed. 

- Beløbet må ikke overstige et beløb svarende til 3.000 kr. om måneden. 

 



 

Side 2 

 

I bekendtgørelsen for Den Danske Filmskole har der ikke tidligere været fastsat en 

bestemmelse om praktik. En bestemmelse om muligheden for praktik i uddannelserne 

er indsat i det vedlagte udkast til bekendtgørelse om Den Danske Filmskole. 

 

I udkastene til bekendtgørelserne er bestemmelserne om praktik præciseret, herunder 

at praktik kan være enten lønnet eller ulønnet.  

 

Ændringerne vedrører § 12 i Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og 

solistuddanneler ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, § 17 i Bekendtgørelse 

om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler 

(bachelor- og kandidatuddannelserne), § 13 i Bekendtgørelse om uddannelse ved Den 

Danske Scenekunstskole og § 17 i Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole. 

 

Eventuelle høringssvar til bekendtgørelsesudkastet skal være Kulturministeriet i 

hænde senest fredag den 16. juni 2017 og bedes sendt elektronisk til sor@kum.dk 

med angivelse af  ”Høringssvar – Uddannelsesbekendtgørelser”.  

 

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 

 

 

 

 

 

 


