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KVALITETSSIKRINGSARBEJDET PÅ DEN DANSKE FILMSKOLE 
Den Danske Filmskoles uddannelser er kendetegnet ved en række pædagogiske og 
uddannelsesorganisatoriske forhold, som stiller særlige krav til det systematiske kvalitetsarbejde. Det 
indebærer: 

 
Kunstneriske uddannelser, som bygger på viden fra både faglig praksis, kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed og videnskabelig teori, når det er relevant. Kvalitetsarbejdet skal understøtte en 
hensigtsmæssig vægtning af videnbasering og videnproduktion, som afspejles i uddannelsernes 
læringsmål, indhold og pædagogiske tilrettelæggelse. 
 
En individuel optagelsesproces. Kvalitetsarbejdet skal understøtte uddannelsernes optag, niveau og 
indhold på en måde, der sikrer, at de optagne studerende, med udgangspunkt i deres individuelle, 
kunstneriske talent, har potentiale for løbende at udvikle sig mod uddannelsens mål for 
læringsudbytte. 
 
En stor variation i undervisningsformater, fx holdundervisning, individuel undervisning, projektarbejde 
og praktiske øvelser. Kvalitetsarbejdet skal fokusere på de forskellige undervisningsformaters styrker 
og sikre uddannelsesforløb, hvor der er tæt samspil mellem praksis, teori og refleksion.  
 
Kvalitative bedømmelsesformer, som understøtter den studerendes personlige og faglige udvikling. 
Kvalitetsarbejdet skal understøtte en både summativ og formativ tilgang til bedømmelse og samtidig 
sikre den løbende kontrol af de studerendes faglige niveau i forhold til uddannelsens læringsmål. 
 
Et stærkt forhold til branchen og en tæt dialog med aftagerne af dimittenderne med henblik på at 
inddrage dem i udviklingen af uddannelsernes kvalitet og relevans. Kvalitetsarbejdet skal understøtte 
dialogen med aftagerne for at forbedre uddannelserne, således at de studerende har de bedste 
muligheder for at skabe sig et økonomisk bæredygtigt arbejdsliv efter endt uddannelse.  
 

Kvalitetssikringspolitikken på Den Danske Filmskole er opdelt i syv delpolitikker, der hver især 
beskriver formål, procedurer og succesmål for det enkelte område: 

1. Delpolitik for kvalitetsarbejde 
2. Delpolitik for relevans 
3. Delpolitik for videnbasering og videnproduktion 
4. Delpolitik for uddannelser 
5. Delpolitik for ansøgnings- og optagelsesprocedure 
6. Delpolitik for undervisning 
7. Delpolitik for evalueringer/bedømmelser 

 
1. DELPOLITIK FOR KVALITETSARBEJDE 
Filmskolens systematiske kvalitetsarbejde skal bidrage til at sikre uddannelserne faglighed i 
overensstemmelse med lovgrundlaget. Det indebærer et gennemgående fokus på gennemsigtige og 
hensigtsmæssige arbejdsgange i en systematisk udvikling og sikring af uddannelsernes kvalitet. 
Filmskolens kvalitetsarbejde skal sikre, at skolens kvalitetssikringspolitik understøtter, at en 
prækvalifikation og en akkreditering af skolens uddannelser kan gennemføres med en positiv 
uddannelses-/institutionsakkreditering. 
 
2. DELPOLITIK FOR RELEVANS 
Delpolitikken har til formål at sikre relevansen af Den Danske Filmskoles uddannelser i forhold til 
arbejdsmarkedets og film-, tv- og computerspilsbranchens behov. Filmskolen har et tæt forhold til 
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branchen, og kvalitetssikringspolitikken skal medvirke til at inddrage aftagerne og indhente relevant 
information om dimittendernes beskæftigelse i en systematisk og kvalitativ udvikling af skolens 
uddannelser. Samtidig skal kvalitetssikringspolitikken medvirke til at understøtte, at Filmskolen 
undersøger og finder indikationer på fremtidige behov for kompetencer i film-, tv- og 
computerspilsbranchen. 
 
3. DELPOLITIK FOR VIDENBASERING OG VIDENPRODUKTION 
Formålet med Delpolitik for videnbasering og videnproduktion er at sikre, at Filmskolens uddannelser 
hviler på et kunstnerisk, teknisk grundlag og videnskabelig teori, når det er relevant. Derudover skal 
delpolitikken sikre, at det samlede videngrundlag, Filmskolens uddannelser hviler på, i perioden 2018-
20 opnår kvalitet, et niveau og en sammensætning, der muliggør akkreditering af Filmskolens 
uddannelser på BFA- og MFA-niveau som én uddannelse i Filmisk Fortælling med seks-otte faglinjer 
på BFA-niveau og én uddannelse med tematisk specialisering på MFA-niveau. Samtidig skal 
delpolitikken sikre, at koblingen mellem videngrundlag og fag- og uddannelsesudvikling bidrager til at 
skabe et udfordrende, reflekterende og produktivt læringsmiljø, hvor de studerende møder 
kunstnerisk og teknisk praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning, hvor det er 
relevant. 
 
4. DELPOLITIK FOR UDDANNELSER 
Delpolitikken har til formål at sikre, at udviklingen af uddannelser sker inden for rammerne af 
lovgrundlaget i overensstemmelse med skolens strategi. Derfor skal delpolitikken medvirke til, at 
uddannelserne er beskrevet i studieordninger, at de til hver en tid lever op til de gældende krav og 
opdateres efter behov, og at de er beskrevet med formål med og mål for læringsudbytte samt forventet 
arbejdsbelastning i ECTS-point for hvert fagelement. Uddannelserne skal være udviklet i samarbejde 
med studerende og andre interne og eksterne interessenter samt skal være underlagt formelle 
godkendelsesprocesser, der sikrer det faglige, organisatoriske, økonomiske og lovgivningsmæssige 
grundlag. Samtidig skal uddannelserne finde sted i et undervisningsmiljø, der er inspirerende og 
præget af trivsel, og som understøtter uddannelsernes mål for læringsudbytte. 
 
5. DELPOLITIK FOR ANSØGNINGS- OG OPTAGELSESPROCEDURER 
Formålet med delpolitikken er at sikre, at rekrutterings- og udvælgelsesprocessen til hver en tid 
understøtter, at de mest kvalificerede ansøgere optages på Den Danske Filmskoles uddannelser, og at 
ansøgnings- og udvælgelsesprocessen afspejler uddannelsernes samlede mål for læringsudbyttet. 
Samtidig skal delpolitikken sikre, at processerne er konsistente og transparente, og at skolen til 
enhver tid sikrer offentligt tilgængeligt information om uddannelserne, skolens krav til potentielle 
ansøgere samt indhold og kriterier i forbindelse med ansøgningsprocessen og optagelsesprøverne. 
 
6. DELPOLITIK FOR UNDERVISNING 
Delpolitikken for undervisning har til formål at sikre, at undervisningen følger de rammer og regler, der 
er fastlagt i studieordningerne. Undervisningen skal forbedres løbende på baggrund af systematiske 
evalueringer. Derudover skal undervisningen gennemføres på pædagogisk kvalificeret vis samt 
indeholde muligheder for praktik og udlandsophold, der er relevante og af høj kvalitet i forhold til 
uddannelsens læringsmål. Delpolitikken skal ligeledes sikre, at de studerende, der starter på 
uddannelserne, får en fyldestgørende introduktion til skolen, uddannelserne og deres rettigheder, 
pligter og ansvar som studerende på Den Danske Filmskole. 
 
7. DELPOLITIK FOR EVALUERINGER/BEDØMMELSER 
Delpolitikken for evalueringer/bedømmelser skal sikre, at alle formelle evalueringer og evalueringer 
foregår på en ensartet måde, der er gennemskuelig og forudsigbar for de studerende, og at alle 
formelle evalueringer og evalueringer indeholder en udprøvning (det summative element), der 
forholder sig til den studerendes kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for 
den pågældende uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer samt indsats på 
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praksisforløb. Ligeledes skal delpolitikken sikre, at alle formelle evalueringer og evalueringer sker på 
en lærings- og udviklingsorienteret måde (det formative element), der hviler på dialog som det 
bærende princip i den kunstneriske og faglige udveksling mellem studerende og evaluatorer 
(fagansvarlige, gæstelærere og/eller eksterne censorer). Delpolitikken skal sikre, at alle formelle 
evalueringer og evalueringer, der har retlige konsekvenser for den studerende, indeholder nødvendige 
omevaluerings- og klagemuligheder, samt at alle evaluatorer (fagansvarlige, gæstelærere og/eller 
eksterne censorer), der indgår i formelle evalueringer og evalueringer, kan vide, hvilken funktion de 
forventes at udfylde, når de indgår i formelle evalueringer og/eller evalueringer. 
 

ANSVARSFORDELING 
Den overordnede ansvarsfordeling ift. kvalitetssikringen af uddannelserne på Den Danske Filmskole 
er defineret i skolens lovgrundlag og organisation. Ansvarsfordelingen for det specifikke 
kvalitetsarbejde er beskrevet i de enkelte procedurer. 
 
Rektor er øverste ansvarlige for ledelse af de undervisningsmæssige og kunstneriske aktiviteter, 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) samt administration og personale. 
 
Administrationschefen varetager den daglige ledelse af skolens driftsmæssige og administrative 
funktioner, bygningsadministration, it og kommunikation. 
 
Studiechefen er ansvarlig for studie- og KUV-administration samt internationalisering. 
 
Rektoratet består af rektor, prorektor, administrationschef og studiechef. 
 
Studienævnene skal sikre de studerende og de fagansvarlige medbestemmelse på og medinddragelse i 
uddannelse og undervisning. Studienævnene er over for rektor ansvarlige for undervisningens faglige 
niveau, tilrettelæggelse og gennemførelse efter de gældende bestemmelser. 
 
De fagansvarlige har ansvar for udvikling af fagets faglige indhold og varetager det overordnede 
økonomiske, pædagogiske og kunstneriske ansvar for det konkrete fag. 
 
Skolerådet afgiver udtalelse om studieordninger og undervisningsplaner, herunder skolens budget, 
sager om generelle regler for undervisning, eksamen og bedømmelse og oprettelse og nedlæggelse af 
studienævnet. Derudover kan Skolerådet drøfte alle sager, som har væsentlig betydning for skolens 
organisation og virksomhed. 
 
Aftagerpanelet rådgiver rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om 
udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. 
Aftagerpanelet inddrages i alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og 
udvikling og kommenterer årligt dimittendernes beskæftigelsessituation. 
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REGELGRUNDLAG: 
Procedurerne henviser hver især til de relevante dele af regelgrundlaget for Den Danske Filmskole: 

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under 

Kulturministeriet: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181737 

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209092 

Den Danske Filmskoles udviklingsaftale 2019: https://www.filmskolen.dk/s/underskrevet-1-arig-

udviklingsaftale.pdf 

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye 

videregående uddannelser under Kulturministeriet: 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=179446 

Kulturministeriets vejledning til prækvalifikation: 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/Uddannelse/Aftagerpaneler/Vejledning_af

tagerpanel_2016.pdf 

Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under 

Kulturministeriet: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169701 

Kulturministeriets vejledning om aftagerpaneler: 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Kulturpolitik/Uddannelse/Aftagerpaneler/Vejledning_af

tagerpanel_2016.pdf 

Udredning om videngrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser (KUV-udredningen): 
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Kunstnerisk%20udviklingsvirksomhed_links_2012.pdf  
 
Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175671 
 
Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23705 

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=202112 

Forvaltningsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161411 
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1. DELPOLITIK FOR KVALITETSARBEJDE 
Filmskolens systematiske kvalitetsarbejde skal bidrage til at sikre uddannelserne faglighed i 
overensstemmelse med lovgrundlaget. Det indebærer et gennemgående fokus på gennemsigtige og 
hensigtsmæssige arbejdsgange i en systematisk udvikling og sikring af uddannelsernes kvalitet. 
Filmskolens kvalitetsarbejde skal sikre, at skolens kvalitetssikringspolitik understøtter, at en 
prækvalifikation og en akkreditering af skolens uddannelser kan gennemføres med en positiv 
uddannelses-/institutionsakkreditering. 
 

1.1. Procedure for evaluering af Filmskolens kvalitetssikringspolitik og -procedurer 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at Den Danske Filmskoles politikker og procedurer for 
kvalitetssikring er anvendelige og egnede til formålet, understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange og 
er opdaterede i forhold til gældende lovgivning og øvrige rammer. 
 
Evalueringen har til formål at sikre, at procedurerne anvendes i praksis på alle niveauer i 
organisationen. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. 

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet.  

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  

Procedure 
Studerende og ansatte skal løbende gøre rektoratet opmærksom på uhensigtsmæssigheder i 
kvalitetssikringssystemet. Dette skal ske gennem skriftlig henvendelse til Team 2. 
 
Team 2 igangsætter en systematisk gennemgang af kvalitetssikringssystemet ved studieårets 
afslutning. Gennemgangen indebærer en evaluering af procedurernes anvendelse i praksis og en 
kontrol af dokumenterne i forhold til eventuelle ændringer i lovgrundlaget og øvrige rammer. 
 
En gang årligt, i august, mødes rektor, studiechef og Team 2 til gennemgang af det samlede 
kvalitetssikringssystem. Væsentlige revisioner af kvalitetssikringssystemet skal høres i skolerådet i 
begyndelsen af efterårssemesteret, hvorefter rektor godkender revisionen.  
 
Efterfølgende er Team 2 ansvarlig for, at eventuelle ændringer bliver implementeret i Filmskolens 
kvalitetssikringspolitik og -procedurer.  
 
Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for, at Filmskolens kvalitetssikringspolitik og -evaluering 
er offentliggjort på Filmskolens hjemmeside. 
 
Succesmål 
2019 

 Revideret kvalitetssikringspolitik og procedurer er implementeret i alle skolens arbejdsgange. 
2020 

 Rapport viser, at 85% af skolens procedurer er dokumenteret som efterlevet, og at der er 
noteret begrundelser for afvigelser for de resterende 15%. 

2021  
 Rapport viser, at 95% af skolens procedurer er dokumenteret som efterlevet, og at der er 

noteret begrundelser for afvigelser for de resterende 5%. 
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2. DELPOLITIK FOR RELEVANS 
Delpolitikken har til formål at sikre relevansen af Den Danske Filmskoles uddannelser i forhold til 
arbejdsmarkedets og film-, tv- og computerspilsbranchens behov. Filmskolen har et tæt forhold til 
branchen, og kvalitetssikringspolitikken skal medvirke til at inddrage aftagerne og indhente relevant 
information om dimittendernes beskæftigelse i en systematisk og kvalitativ udvikling af skolens 
uddannelser. Samtidig skal kvalitetssikringspolitikken medvirke til at understøtte, at Filmskolen 
undersøger og finder indikationer på fremtidige behov for kompetencer i film-, tv- og 
computerspilsbranchen. 
 

2.1. Procedure for brug af aftagerpanel 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at den løbende dialog med aftagerpanelet indgår i det 
systematiske arbejde med at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 

under Kulturministeriet 

 Kulturministeriets vejledning om aftagerpaneler 

Procedure 
Rektor afholder møder med aftagerpanelet minimum fire gange om året, hvor panelet inddrages i 
drøftelser om: 

 Hvad der efterspørges på dimittendernes arbejdsområde. 
 Hvor arbejdsområdet bevæger sig hen. 
 Hvad dimittenderne skal kunne, når de er færdige med uddannelsen. 
 Dimittendernes beskæftigelsestal. 
 Omstruktureringer af uddannelser, der fx kræver ændringer i studieordning, 

fagsammensætning og opbygning af uddannelserne. 
 Uddannelsernes videngrundlag (kunstnerisk praksis/kunstnerisk udviklingsvirksomhed), som 

har betydning for, hvad dimittenderne kan, når de er færdige med uddannelserne. 
 Skolens strategier. 
 Forslag til nye uddannelser, linjer og toninger. 

 
Fra Filmskolen deltager som minimum rektor, prorektor og studiechef. 
 
Dagsordnerne for aftagerpanelets møder udarbejdes i samarbejde med formanden for aftagerpanelet 
og rektor. Sekretæren for aftagerpanelet har ansvar for, at der udarbejdes referater, og at referaterne 
fra møderne godkendes og lægges på intranettet.  
 
Rektor har ansvar for, at aftagerpanelets konkrete anbefalinger, som fremgår af referaterne, 
præsenteres for rektorat, studienævn og skoleråd.  
 
Rektorat, skoleråd og studienævn behandler anbefalingerne og fører til referat, hvordan 
anbefalingerne indarbejdes i uddannelses- og fagudviklingen. 
 
Aftagerpanelets formand har ansvaret for at udarbejde en årlig indberetning vedr. dimittendernes 
beskæftigelsessituation til årsrapporten på baggrund af Kulturministeriets skabelon. 
 
Aftagerpanelets formand deltager i skolerådsmøder i de tilfælde, hvor skolerådet drøfter overordnede 
spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling, dog mindst to gange årligt. 
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En gang årligt (på mødet i 2. kvartal) orienterer rektor aftagerpanelet om skolens behandling af 
aftagerpanelets anbefalinger og resultaterne heraf. 
 
Succesmål 
Årligt 

 Aftagerpanelet udtrykker tilfredshed med og afgiver udtalelse om dimittendernes 
beskæftigelsessituation. 

2020 
 Aftagerpanelet har været inddraget i og afgivet kommentarer og anbefalinger til udvikling af 

nye linjer og uddannelser. 
 Aftagerpanelet har været inddraget i og afgivet kommentarer og anbefalinger til udvikling af 

nye studieordninger. 
2021 

 Aftagerpanelet har været inddraget i og afgivet kommentarer og anbefalinger til brug i en 
kvalitativ aftagerundersøgelse. 

 Aftagerpanelet har været inddraget i og afgivet kommentarer og anbefalinger på baggrund af 
en kvalitativ dimittendundersøgelse. 

 Aftagerpanelet har været inddraget i og afgivet kommentarer og anbefalinger til brug for en 
kvalitativ evaluering af uddannelserne. 

 Det afgående aftagerpanel udtrykker tilfredshed med arbejdet i aftagerpanelet og afgiver 
anbefalinger til at forbedre inddragelsen af aftagerpanelet i udviklingen af skolens 
uddannelser. 

 

2.2. Procedure for aftagerundersøgelser 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at der gennemføres systematiske, kvalitative undersøgelser 
af aftagernes aktuelle anvendelse og vurdering af dimittenderne. Samtidig skal det give en indikation 
af det forventede fremtidige behov for kompetencer og om resultaterne anvendes i udviklingen af 
uddannelserne. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 

 
Procedure 
Den Danske Filmskole udarbejder en kvalitativ aftagerundersøgelse hvert tredje år fra 2018. 
Undersøgelsen igangsættes og udarbejdes af Team 3. Undersøgelsen kan bestå af både et 
spørgeskema, fokusgrupper eller andet, der måtte være relevant.  
 
Når resultaterne foreligger, præsenterer Team 3 den samlede rapport for studienævn, skoleråd, 
aftagerpanel og rektoratet.  
 
Rektorat, aftagerpanel og skoleråd afgiver kommentarer og evt. anbefalinger til studienævnet. 
Studienævnet behandler efterfølgende resultaterne samt kommentarer og anbefalinger og fører til 
referat, hvordan resultaterne er indarbejdet i fagudviklingen. 
 
Resultaterne af aftagerundersøgelsen skal som minimum indgå i den systematiske gennemgang af 
studieordningerne hvert tredje år samt i udviklingen af eventuelle nye studieordninger.  
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Team 3 udarbejder, med involvering af rektorat, aftagerpanel, skoleråd og studienævn, efterfølgende 
en evaluering af processen med henblik på forbedring af næste aftagerundersøgelse. 
 
Succesmål 
2021 

 75% af de adspurgte aftagere i en aftagerundersøgelse mener, at skolens dimittender har 
relevante kompetencer. 

 75% af de adspurgte aftagere i en aftagerundersøgelse mener, at dimittendernes kompetencer 
er umiddelbart anvendelige i medieproduktioner. 

 75% af de adspurgte aftagere i en aftagerundersøgelse mener, at skolens dimittender kan 
medvirke til at udvikle film-, dokumentar-, og spilbranchen. 

 

2.3. Procedure for beskæftigelsesstatistikker/dimittendundersøgelser 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre et løbende overblik over dimittendernes beskæftigelsessituation 
ved hjælp af beskæftigelsesstatistikker, samt at der løbende gennemføres systematiske, kvalitative 
dimittendundersøgelser som supplement til beskæftigelsesstatistikken, og at resultaterne anvendes i 
udviklingen af uddannelserne. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 
 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 

 
Procedure 
Beskæftigelsesstatistik 
Den Danske Filmskole får årligt, i juni måned, tilsendt de nyeste beskæftigelsestal fra Danmarks 
Statistik. Administrationschefen udarbejder, i samarbejde med Team 2, en rapport med de relevante 
tabeller og evt. analyser. Danmarks Statistik offentliggør derudover ledighedstal for Den Danske 
Filmskoles dimittender årligt, ultimo august, i Statistikbanken.  
 
Beskæftigelsesstatistikken præsenteres af Team 2 for skoleråd, studienævn og aftagerpanel ved 
førstkommende møder i efterårssemesteret. 
 
Skoleråd, studienævn og aftagerpanel udarbejder anbefalinger, som præsenteres i rektoratet, som 
efterfølgende udarbejder en plan for opfølgning på og evt. forbedring af beskæftigelsessituationen. 
 
Rektoratets plan præsenteres efterfølgende for skoleråd, studienævn og aftagerpanel. 
 
Resultaterne af beskæftigelsesundersøgelsen skal som minimum indgå i den systematiske 
gennemgang af studieordningerne hvert tredje år.  
 
Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for, at beskæftigelsesstatistikken er offentliggjort på Den 
Danske Filmskoles hjemmeside. 
 
Dimittendundersøgelse 
Den Danske Filmskole udarbejder en kvalitativ dimittendundersøgelse hvert tredje år fra 2018. 
Undersøgelsen udarbejdes af Team 2. Undersøgelsen dækker de seneste år og skal så vidt muligt være 
sammenlignelig med den foregående undersøgelse.  
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Dimittendundersøgelsen præsenteres af Tema 2 for skoleråd, studienævn og aftagerpanel. 
 
Skoleråd, studienævn og aftagerpanel udarbejder anbefalinger, som præsenteres i rektoratet, som 
efterfølgende udarbejder en plan for opfølgning på og evt. forbedring af dimittendernes 
beskæftigelsessituation. 
 
Rektoratets plan præsenteres efterfølgende for skoleråd, studienævn og aftagerpanel. 
 
Resultaterne af dimittendundersøgelsen skal som minimum indgå i den systematiske gennemgang af 
studieordningerne hvert tredje år.  
 
Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for, at dimittendundersøgelsen er offentliggjort på Den 
Danske Filmskoles hjemmeside. 
 
Succesmål 
Årligt 

 En samlet ledighedsprocent på under 10% 
 En samlet ledighedsprocent for de tre instruktøruddannelser på under 15% 

2021 
 90% af skolens dimittender har fået uddannelsesrelevant arbejde inden for seks måneder 
 60% af skolens dimittender fra de tre instruktøruddannelser har fået uddannelsesrelevant 

arbejde inden for 6 måneder  
 75% af skolens dimittender kan leve af det uddannelsesrelevante arbejde 

3. DELPOLITIK FOR VIDENBASERING OG VIDENPRODUKTION 
Formålet med Delpolitik for videnbasering og videnproduktion er at sikre, at Filmskolens uddannelser 
hviler på et kunstnerisk, teknisk grundlag og videnskabelig teori, når det er relevant. Derudover skal 
delpolitikken sikre, at det samlede videngrundlag, Filmskolens uddannelser hviler på, i perioden 2018-
20 opnår kvalitet, niveau og sammensætning, der muliggør akkreditering af Filmskolens uddannelser 
på BFA- og MFA-niveau som én uddannelse i Filmisk Fortælling med seks-otte faglinjer på BFA-niveau 
og én uddannelse med tematisk specialisering på MFA-niveau. Samtidig skal delpolitikken sikre, at 
koblingen mellem videngrundlag og fag- og uddannelsesudvikling bidrager til at skabe et udfordrende, 
reflekterende og produktivt læringsmiljø, hvor de studerende møder kunstnerisk og teknisk praksis og 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning, hvor det er relevant. 
 

3.1. Procedure for videnbasering og videnproduktion 
Formål 
Formålet med delpolitikken for videngrundlag og beskrivelsen af procedurer herfor er at sikre, at 
Filmskolens uddannelser hviler på et kunstnerisk og teknisk grundlag. Desuden er det formålet at 
sikre, at det samlede videngrundlag, Filmskolens uddannelser hviler på, i perioden 2018-21 opnår 
kvalitet, niveau og sammensætning, der muliggør akkreditering af Filmskolens uddannelser på BFA- 
og MFA-niveau som én uddannelse i Filmisk Fortælling med seks-otte faglinjer på BFA-niveau og én 
uddannelse med tematisk specialisering på MFA-niveau. Proceduren har ligeledes til formål at sikre, at 
koblingen mellem videngrundlag og fag- og uddannelsesudvikling bidrager til at skabe et udfordrende, 
modigt, reflekterende og produktivt læringsmiljø, hvor de studerende møder kunstnerisk og teknisk 
praksis og på sigt kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning, hvor det er relevant. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  
 Udredning om videngrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser 
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 Kulturministeriets skrivelse af 3. maj 2017 vedr. principiel godkendelse af udvidelse af 
Filmskolens uddannelser fra 4/4½- til 5-årige med henblik på senere akkreditering på BFA- og 
MFA-niveau (Principgodkendelsen) 

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 
nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 

 
Delpolitik for videngrundlag (videnproduktion og videnbasering set i et samlet hele) – for de 
nuværende otte uddannelser til og med 1620-, 1721- og 1822-årgangene 
Filmskolens videngrundlag skal i indhold, omfang, niveau og kvalitet udgøre et tilstrækkeligt grundlag 
for, at skolens uddannelser lever op til bekendtgørelsen om Den Danske Filmskole og 
uddannelseslovgivningen i øvrigt.  
 
Procedure – nuværende otte uddannelser til og med 1620-, 1721- og 1822-årgangene 
Filmskolens videngrundlag, der udgøres af kunstnerisk og teknisk praksis, og hvor det er relevant, 
videnskabelig teori, er organiseret omkring otte uddannelser, der hver ledes af en uddannelsesleder, 
hvis ansvar det er: 
 

 At sikre, at det faglige niveau er i overensstemmelse med den gældende studieordning og 
uddannelseslovgivningen i øvrigt, samt at den i den nærmeste fremtid vil kunne akkrediteres. 

 At sikre, at det faglige niveau inddrager relevant, aktuel og nyskabende kunstnerisk og teknisk 
praksis, metoder, og hvor det er relevant, videnskabelig teori. 

 At sikre, at alle uddannelsesledere tydeliggør deres viden fra kunstnerisk og faglig praksis, og 
hvor det er relevant, om videnskabelig teori i undervisningen. 

 At vedligeholde og udvikle egen uddannelse og kunstnerisk og teknisk praksis, og hvor det er 
relevant, viden om videnskabelig teori. 

 At sikre, at de eksterne gæstelærere har relevant uddannelse, kunstnerisk og teknisk praksis, 
og hvor det er relevant, viden om videnskabelig teori. 

 At vedligeholde deres egen og gæstelærernes profil på Filmskolens hjemmeside, så alle 
kompetenceområder og kvalifikationer er tilgængelige for studerende og eksterne 
interessenter.  

 
Uddannelseslederne og gæstelærerne er ansat på baggrund af deres uddannelse og deres kunstneriske 
og tekniske praksis, og hvor det er relevant, deres viden om videnskabelig teori. Uddannelsen og den 
kunstneriske og tekniske praksis vedligeholdes og udvikles, ved at:  
 

 Uddannelsesleder sikres muligheder for at genoptage aktiv praksis gennem den kvalificering, 
der sker i forbindelse med undervisningsarbejdet, samt løbende mulighed for orlov i 
forbindelse med engagementer i film- og mediebranchen samt KUV. 

 Ansættelse af gæstelærere sker på baggrund af specifik aktiv praksis. 
 Alle ansættelser er sket på baggrund af formel film- og mediefaglig uddannelse og/eller anden 

relevant formel uddannelse, højtprofileret, ofte med international islæt, kunstnerisk og teknisk 
praksis og/eller nyskabende, ofte yngre kunstnerisk og teknisk praksis.  

 Alle uddannelsesledere deltager i obligatorisk pædagogisk forløb.  
 
Uddannelsesledernes og gæstelærernes kunstneriske og faglige praksis og uddannelse er desuden 
offentligt tilgængelige på fx www.filmdatabasen.dk og www.imdb.com og/eller lignende portaler, og 
rektor vurderer løbende kvaliteten af disse i samarbejde med studienævnet og foretager i påkrævet 
tilfælde nødvendige tilpasninger.  
 
Undervisningsforløbene udvikles løbende af uddannelseslederne i takt med udviklingen af kunstnerisk 
og teknisk praksis, og hvor det er relevant, videnskabelig teori samt udviklingen i film- og 

http://www.filmdatabasen.dk/
http://www.imdb.com/
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mediebranchen i bred forstand, fx i forhold til formater, platforme og finansieringsforhold gennem 
udviklingen af den faste underviserstab og omfattende brug af gæstelærere. Derigennem får de 
studerende adgang til at møde den seneste udvikling inden for kunstnerisk og teknisk praksis, og hvor 
det er relevant, videnskabelig teori.   
 
Delpolitik for videngrundlag (videnproduktion og videnbasering opdelt) – uddannelser fra og 
med 1923-årgangen 
Filmskolens videngrundlag skal i indhold, omfang, niveau og kvalitet udgøre et tilstrækkeligt grundlag 
for, at skolens uddannelser lever op til Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole og 
uddannelseslovgivningen i øvrigt. Filmskolens videngrundlag skal desuden udvikles, kvalificeres og 
dokumenteres i et sådant omfang, at skolens uddannelser i den nærmeste fremtid (formentlig i 2021) 
kan akkrediteres som nye uddannelser: én på bachelorniveau (BFA) med faglinjer og én på 
kandidatniveau (MFA) med tematiske koncentrationer.  
 
Procedure –  kommende uddannelser fra og med 1923 
Med henblik på at udvikle, specialisere og styrke det samlede videngrundlag, Filmskolens uddannelser 
hviler på, vil videngrundlaget i perioden 2018-19 blive strategisk koncentreret og strukturelt og 
økonomisk organiseret i de fem fagområder: 
 

 Fortælling 
 Iscenesættelse 
 Billede, Lyd & Montage 
 Ledelse & Kulturelt Entreprenørskab 
 Æstetik  

 
De fem fagområder, Fortælling, Iscenesættelse, Billede, Lyd & Montage, Ledelse & Kulturelt 
Entreprenørskab og Æstetik, vil udgøre videngrundlaget for de kommende uddannelser i Filmisk 
Fortælling på BFA- og MFA-niveau, idet de vil indgå som fag med forskellig vægt på de enkelte faglinjer 
og tematiske specialiseringer i Instruktion (med toninger), Manuskript, Producing, Klip, Lyd og Foto. 
Desuden vil videngrundlaget bestå af linjespecifikke fagområder, der med forskellig vægt indgår i 
uddannelserne/faglinjerne.  
 
Endvidere vil videngrundlaget strukturelt, organisatorisk og økonomisk blive opdelt i 
videnproduktion, dvs. de fagansvarliges aktive kunstneriske/faglige praksis, KUV og forskning, og 
videnbasering, dvs. viden fra kunstnerisk, faglig og teknisk praksis, viden fra KUV og viden fra 
forskning, der indgår i uddannelserne.  
 
Procedure for videnproduktion – kunstnerisk praksis, KUV og forskning  
Den Danske Filmskole skal have en aktiv videnproduktion inden for KUV, ligesom Filmskolen kan 
udføre forskning, hvor det er relevant. Med henblik på at søge kommende uddannelser akkrediteret på 
henholdsvis bachelor- og kandidatniveau vil Filmskolen i perioden 2018-22 styrke sin 
videnproduktion inden for de fem fagområder: Fortælling, Iscenesættelse, Billede, Lyd & Montage, 
Ledelse & Kulturelt Entreprenørskab og Æstetik.  
 

 Hvert år i december afholder Team 3 et statusmøde med de enkelte fagansvarlige med henblik 
på at afdække den samlede videnproduktion. For hver fagansvarlig afdækkes følgende: 

- Offentliggjorte film- og medieprojekter for året skabt som en del af de fagansvarliges 
eventuelle sideløbende praksis som skabende kunstnere. 

- Offentliggjorte KUV-projekter for året. 
- Offentliggjort forskning for året. 
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- Interne og eksterne formidlingsaktiviteter, herunder deltagelse i konferencer og 
seminarer. 

 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 i januar en statusrapport, der beskriver Filmskolens samlede 
videnproduktion, der efterfølgende forelægges rektoratet til beslutning, idet rektoratet samtidig 
træffer beslutning om eventuelle opfølgende tiltag. Statusrapporten forelægges studienævnet og 
aftagerpanelet til orientering med rektoratets eventuelle bemærkninger, idet rapporten offentliggøres 
på Filmskolens hjemmeside.  
 

 I oktober afholder Team 3 et møde med rektor, prorektor, administrationschef og studiechef, 
aftagerpanelets formand (eller anden repræsentant) samt fagansvarligerepræsentanter og 
studenterrepræsentanter fra studienævnet med henblik på at fastlægge indsatsområder og 
økonomiske rammer/behov for det kommende undervisningsårs (dvs. fra september det 
følgende år) videnproduktion. På mødet fastlægges følgende: 

- Status for målopfyldelse i forhold til rammeaftale og strategiske indsatsområder samt 
statusrapport om uddannelsernes og fagenes videnbasering.  

- Behov baseret på film- og medieudvikling, undervisningsevalueringer, kunstneriske og 
faglige overvejelser m.v. inden for de fem fagområder. 

- Behov baseret på film- og medieudvikling, undervisningsevalueringer, kunstneriske og 
faglige overvejelser m.v. uden for de fem fagområder. 

- Økonomiske rammer, prioriteringer og yderligere finansieringsbehov. 
 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 en samlet indstilling, der forelægges til beslutning på 
førstkommende rektoratsmøde. Rektoratet beslutter en samlet ramme for det/de næste års 
indsatsområder for videnproduktion samt de økonomiske rammer. 
 

 I november afholder Team 3 og studiechefen et møde med alle fagansvarlige med henblik på 
at orientere om status jf. statusrapport for videnbasering, behov og økonomiske rammer, 
prioriteringer og finansieringsbehov, at orientere om den udmeldte ramme samt indkalde 
ønsker og interesser i forhold til fremtidig videnproduktion. På mødet fastlægges følgende: 

- Behov, ønsker og interesser inden for den udmeldte ramme i forhold til fremtidig 
videnproduktion. 

- Eventuelle yderligere finansieringsbehov og -muligheder. 
- Strategiske prioriteringer og indsatsområder. 

 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 et samlet notat, der forelægges til orientering på 
førstkommende rektoratsmøde.  
 

 I januar afholder studiechefen møde med hver fagansvarlig med henblik på at afdække det 
kommende års videnproduktion. På mødet undersøges følgende: 

- Videnproduktionens karakter, omfang og tidsmæssige placering. 
- Økonomisk og tidsmæssig intern støtte og eventuelle planer for yderligere 

finansiering. 
 
På baggrund heraf udarbejder studiechefen et samlet notat, der forelægges til orientering på det 
førstkommende rektoratsmøde.  
 
På baggrund af den udmeldte ramme og de ønskede behov og interesser beslutter studiechefen, 
hvilken kunstnerisk praksis, KUV og/eller forskning der skal indstilles til videre udvikling. 
Studiechefen meddeler beslutninger til hver fagansvarlig efterfølgende. 
 



Side 15 af 68 
 

 I februar og marts afholder Team 3 tre-fire møder med hver af de fagansvarlige med udvalgte 
projekter med henblik på at dele erfaringer fra det forgående års videnproduktion og beskrive 
og kvalificere kommende videnproduktion. På møderne fastlægges følgende: 

- Projektbeskrivelser for hver fagansvarliges videnproduktion. 
- Finansieringsplan og tidsbehov for hver fagansvarliges videnproduktion. 

 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 en samlet oversigt over udmeldte rammer, indsatsområder og 
konkrete projektforslag inkl. finansieringsplaner. Oversigten forelægges til beslutning på det 
førstkommende rektoratsmøde, og rektoratet beslutter, hvilke projektforslag der skal realiseres, og 
om dette kræver yderligere opfølgning. 
 
Efterfølgende meddeler studiechefen beslutningerne til de fagansvarlige. Team 3 lægger sammen med 
de fagansvarlige en plan for eventuel generering af yderligere finansiering, og disse 
finansieringsplaner samler Team 3 i et notat, der forelægges studiechefen til beslutning. Team 3 
meddeler beslutningerne til de fagansvarlige. 
 

 I august afholder Team 3 statusmøde med de fagansvarlige, hvis videnproduktion har behov 
for yderligere finansiering, med henblik på at konstatere status på de enkelte projekter og 
afdække behov for yderligere kvalificering af disse.  

 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 et notat over status, der forelægges studiechefen til orientering. 
 

 I september afholder Team 3 et møde med de fagansvarlige, hvis projekter kræver yderligere 
finansiering, med henblik på at afklare status i forhold til ansøgninger m.v.  

 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 et notat med status på de enkelte projekter, der forelægges 
studiechefen til beslutning om yderligere finansiering. Studiechefen meddeler beslutninger til de 
fagansvarlige efterfølgende.  
 
Filmskolens videnproduktion er forankret i gruppen af fagansvarlige. 

 Team 3 arrangerer tre årlige møder for de fagansvarlige, hvor aktuel videnproduktion 
præsenteres og diskuteres. 

 Team 3 arrangerer et årligt seminar for de fagansvarlige for henholdsvis Fortælling, 
Iscenesættelse, Billede, Lyd og Montage, Ledelse og Kulturelt Entreprenørskab og Æstetik, 
hvor aktuel dansk og international videnproduktion præsenteres og diskuteres.  

 Team 3 arrangerer to årlige kompetenceudviklingsforløb for de fagansvarlige med henblik på 
at styrke videnproduktionen og dele erfaringer.  

 Filmskolens videnproduktion (i form af KUV og forskning) offentliggøres på hjemmesiden og 
på Filmskolens portal i Research Catalogue og/eller i relevante fagfællebedømte tidsskrifter.  

 Filmskolen etablerer et nordisk/internationalt netværk af fagfællebedømmere, der 
systematisk vurderer al Filmskolens videnproduktion (i form af kunstnerisk praksis, KUV og 
forskning). 

 Team 3 udarbejder årligt en oversigt over de film- og medieprojekter, der er skabt som en del 
af de fagansvarliges eventuelle sideløbende praksis som skabende kunstnere, herunder 
eventuelle priser og øvrige udmærkelser.  

 
Procedure for videnbasering – viden fra kunstnerisk praksis, viden fra KUV og viden fra forskning  
Filmskolens uddannelser skal baseres på viden fra kunstnerisk praksis, KUV og forskning, hvor det er 
relevant, der sandsynliggør, at dimittenderne kan opnå viden, færdigheder og kompetencer svarende 
til gradstypebeskrivelsen for bachelor- og kandidatniveau. Med henblik på at søge kommende 
uddannelser akkrediteret på henholdsvis bachelor- og kandidatniveau vil Filmskolen i perioden 2018-
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22 synliggøre, dokumentere og styrke uddannelsernes videnbasering inden for de fem fagområder, 
Fortælling, Iscenesættelse, Billede, Lyd & Montage, Ledelse & Kulturelt Entreprenørskab og Æstetik, 
samt inden for de linjespecifikke fag (linjespecifikke fag er fag, der kun er fagligt relevante for 
konkrete uddannelser). 
   
Videnbasering synliggøres og dokumenteres i forhold til:  

- Viden fra kunstnerisk praksis gennem links til www.filmdatabasen.dk, www.imdb.com, 
www.rottentomatoes.com og diverse danske og internationale dagblade m.v. (den 
fagansvarliges egen kunstneriske praksis eller andres). 

- Viden fra KUV gennem links til Filmskolens hjemmeside, Filmskolens portal i Research 
Catalogue og diverse KUV-publikationer (den fagansvarliges egen KUV eller andres). 

- Viden fra forskning gennem links til Filmskolens hjemmeside og diverse 
forskningspublikationer (den fagansvarliges egen forskning eller andres). 

- Viden fra eventuelle ekstra-curriculære aktiviteter. 
 

 I oktober opgøres fagenes og uddannelsernes videnbasering opdelt i viden fra kunstnerisk 
praksis, viden fra KUV og viden fra forskning samt viden fra eventuelle ekstra-curriculære 
aktiviteter. 

 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 en statusrapport, der beskriver uddannelsernes og fagenes 
samlede videnbasering. Rapporten forelægges efterfølgende rektoratet til orientering, idet rektoratet 
samtidig træffer beslutning om eventuelle opfølgende tiltag. Rapporten forelægges studienævn og 
aftagerpanel til orientering med rektoratets eventuelle bemærkninger, idet rapporten offentliggøres 
på Filmskolens hjemmeside.  
 
Succesmål 
Årligt 

 Igangsættelse af et KUV-projekt inden for hvert af de fem fagområder (to af disse kan erstattes 
af relevant forskning). 

 Ekstern finansiering af (minimum) to KUV-projekter. 
2019 

 Statusrapporten over hvert fags videnbasering og videnproduktion skal vise 12 (point) ud af 
24 mulige (se bilag 1). 

2020 
 Indgå i ét forpligtende samarbejde med en relevant uddannelsesinstitution om igangsættelse 

at et ph.d.-projekt. 
 Statusrapporten over hvert fags videnbasering og videnproduktion skal vise 14 (point) ud af 

24 mulige (se bilag 1). 
2021 

 Statusrapporten over hvert fags videnbasering og videnproduktion skal vise 16 (point) ud af 
24 mulige (se bilag 1). 

 Tilfredsstillende eksternt review af skolens samlede KUV og forskningsindsats, dvs. en 
tilfredshed på minimum 3,8 (på en skala fra 1-5) med, at koblingen mellem videngrundlag, 
fagudvikling og uddannelsesudvikling bidrager til at skabe et udfordrende, modigt, 
reflekterende og produktivt læringsmiljø. 

2022 
 Indgå i forpligtigende samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner om igangsættelse 

af to ph.d.-projekter. 
 33% af pensum på BFA i filmisk fortælling hviler på et videngrundlag, der udgøres af KUV 

og/eller forskning.  

http://www.filmdatabasen.dk/
http://www.imdb.com/
http://www.rottentomatoes.com/
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 65% af pensum på MFA i filmisk fortælling hviler på et videngrundlag, der udgøres af KUV 
og/eller forskning. 

 Statusrapporten over hvert fags videnbasering og videnproduktion skal vise 18 (point) ud af 
24 mulige (se bilag 1). 

 

3.2. Procedure for rekruttering og kompetenceudvikling af fagansvarlige 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at fagansvarlige på Den Danske Filmskole opnår et tilstrækkeligt 
fagligt og pædagogisk niveau i forhold til at kunne undervise på henholdsvis BFA- og MFA-niveau. 
 
Ansættelser sker på tidsbegrænsede kontrakter, der sikrer en forudgående aktiv praksis gennem 
kvalificerede rekrutteringsprocesser og efterfølgende mulighed for at genoptage aktiv praksis gennem 
den kvalificering, der sker i forbindelse med undervisningsarbejdet, samt løbende mulighed for orlov i 
forbindelse med engagementer i film- og mediebranchen samt KUV.  
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Kulturministeriets skrivelse af 3. maj 2017 vedr. principiel godkendelse af udvidelse af 

Filmskolens uddannelser fra 4/4½- til 5-årige med henblik på senere akkreditering på BFA- og 
MFA-niveau (Principgodkendelsen). 

 
Procedure 
Delpolitik for rekruttering 
Ved ansættelse af fagansvarlige søger rektoratet input til navne på relevante kandidater fra 
studienævnet, aftagerpanelet og studiekontoret. Kandidaterne skal i stort omfang være kvalificerede 
til selv at kunne varetage undervisningen i faget, som er beskrevet i studieordningerne. Alle 
ansættelser sker på baggrund af:  

 formel film- og mediefaglig uddannelse og/eller anden relevant formel uddannelse 
 højtprofileret, ofte med international islæt, kunstnerisk og teknisk praksis  
 og/eller nyskabende, ofte yngre kunstnerisk og teknisk praksis. 

 
Rektor gennemgår herefter kandidater ud fra følgende kriterier: 

 Formel film- og mediefaglig uddannelse og/eller anden relevant formel uddannelse 
 Antallet af udgivne værker (film, tv, digitale værker etc.) 
 Omfanget af aktuel faglig praksis  
 Omfanget af relevante KUV-projekter 
 Omfanget af relevante videnskabelige artikler og afhandlinger 
 Undervisnings- eller formidlingserfaring 
 Relevant international erfaring 

 
Disse kriterier og vægtningen af dem evalueres hvert andet år af rektor med input fra Team 3’s 
rapport om Filmskolens samlede videnproduktion og Team 3’s statusrapport om videnbasering. 
 
Ved korttidsansættelser har den fagansvarlige ansvar for ansættelser af gæstelærere til kortere forløb 
i forbindelse med faget. Korttidsansættelser sker ud fra følgende kriterier: 

 Formel film- og mediefaglig uddannelse og/eller anden relevant formel uddannelse 
 Antallet af udgivne værker (film, tv, digitale værker etc.) 
 Omfanget af aktuel faglig praksis 
 Omfanget af relevante KUV-projekter 
 Omfanget af relevante videnskabelige artikler og afhandlinger 
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 Undervisnings- eller formidlingserfaring 
 Relevant international erfaring 

 
Delpolitik for kompetenceudvikling 
Forud for de fagansvarliges årlige MUS-samtale koordinerer rektor eventuelle 
kompetenceudviklingsforløb for dem med Team 3. MUS-samtalen bruges bl.a. til at diskutere den 
enkeltes kompetenceudvikling, og der lægges en plan for det kommende år, som nedskrives på et 
aftalepapir. Aftalepapiret bruges ved MUS-samtalen det følgende år som udgangspunkt for en 
evaluering af den enkelte fagansvarliges kompetenceudvikling. Der ses dels på kunstnerisk praksis, 
KUV og/eller videnskabelig forskning, dels på pædagogisk kompetenceudvikling. Følgende årlige 
kompetenceudviklingsforløb arrangeres for fagansvarlige (se politik for videnbasering og 
videnproduktion for yderligere beskrivelse): 
 

 Team 3 arrangerer et årligt seminar for de fagansvarlige for henholdsvis Fortælling, 
Iscenesættelse, Billede, Lyd og Montage, Ledelse og Kulturelt Entreprenørskab og Æstetik, 
hvor aktuel dansk og international videnproduktion præsenteres og diskuteres.  

 Team 3 arrangerer to årlige kompetenceudviklingsforløb for de fagansvarlige med henblik på 
at styrke videnproduktionen og dele erfaringer.  

 Team 3 arrangerer tre årlige møder for de fagansvarlige, hvor aktuel videnproduktion 
præsenteres og diskuteres. 

 Studiechefen arrangerer to gange om året et obligatorisk pædagogisk forløb for alle 
fagansvarlige. 

 Studiechefen arrangerer to gange om året en obligatorisk introduktion til pædagogisk 
udviklingsarbejde for alle gæstelærere. 

 
Procedure for fagansvarliges kompetenceprofiler  
Fagansvarliges kompetenceprofiler udgøres af en film- og medieskabende del (aktiv kunstnerisk, 
teknisk og faglig praksis), en udviklings- og videnskabende del (KUV og/eller forskning) og en 
pædagogisk/didaktisk del (lærings- og undervisningspraksis), idet der redegøres særskilt for disse 
områder.  
 

 I december gennemgår Team 3 årets (to semestre) gennemførte undervisning med henblik på 
at opgøre følgende: 

- Konfrontationstid (årgang, hold, flere hold, individuel) 
- Fagansvarlige (med forpligtelser ift. videnproduktion) og gæstelærere (uden 

forpligtelse ift. videnproduktion) 
- Fagansvarliges og gæstelæreres undervisningstid, inkl. forberedelse og fagudvikling, 

videnproduktionstid (KUV og forskning, herunder konferencer og seminarer) 
- Deltagelse i obligatorisk pædagogisk forløb 
- Administrativ tid 

 
På baggrund heraf udarbejder Team 3 en statusrapport, der efterfølgende forelægges for rektoratet til 
godkendelse, idet der tages beslutning om eventuelle indsatser. Disse meddeles den enkelte 
fagansvarlige og/eller gæstelærer af studiechefen. Rapporten med rektoratets bemærkninger og 
eventuelle indsatser forelægges for studienævnet og aftagerpanelet til orientering.  
 
Oplysninger om videnproduktion (KUV), kunstnerisk praksis og andre relevante kompetencer 
offentliggøres på Filmskolens hjemmeside, så alle kompetenceområder og kvalifikationer er 
tilgængelige for studerende og eksterne interessenter. 
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Succesmål 
Årligt 

 Opgørelse over de fagansvarliges arbejdstid viser, at minimum 20% af arbejdstiden er anvendt 
til KUV og/eller forskning. 

 Opgørelse over de fagansvarliges arbejdstid viser, at minimum 50% af arbejdstiden er anvendt 
til konfrontationstid. 

 Opgørelse over de fagansvarliges arbejdstid viser, at minimum 5% af arbejdstiden er anvendt 
til pædagogisk opkvalificering. 

 Inden for treårige perioder skal alle fagansvarlige have offentliggjort minimum et KUV- eller 
forskningsprojekt. 

 75% af gæstelærerne (ansatte med kontrakter på over 1 måned, målt over et år) har deltaget i 
et pædagogisk udviklingsforløb. 

4. DELPOLITIK FOR UDDANNELSER 
Delpolitikken har til formål at sikre, at udviklingen af uddannelser sker inden for rammerne af 
lovgrundlaget og i overensstemmelse med skolens strategi. Derfor skal delpolitikken medvirke til, at 
uddannelserne er beskrevet i studieordninger, at de til hver en tid lever op til de gældende krav og 
opdateres efter behov, og at de er beskrevet med formål med og mål for læringsudbytte samt forventet 
arbejdsbelastning i ECTS-point for hvert fagelement. Uddannelserne skal være udviklet i samarbejde 
med studerende og andre interne og eksterne interessenter samt skal være underlagt formelle 
godkendelsesprocesser, der sikrer det faglige, organisatoriske, økonomiske og lovgivningsmæssige 
grundlag. Samtidig skal uddannelserne finde sted i et undervisningsmiljø, der er inspirerende og 
præget af trivsel, og som understøtter uddannelsernes mål for læringsudbytte. 
 

4.1. Procedure for nye uddannelser og linjer 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at udviklingen af nye uddannelser og linjer sker inden for 
rammerne af lovgrundlaget og i overensstemmelse med skolens strategier og øvrige 
styringsdokumenter. Proceduren skal samtidig sikre, at ansøgninger om prækvalificering og 
akkreditering af nye uddannelser har størst mulig sandsynlighed for at blive imødekommet. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

 Kulturministeriets vejledning til prækvalifikation  

Procedure 
Rektor og/eller skolerådet kan fremsætte forslag til nye faglige profiler, linjer og uddannelser. 
Udviklingen foregår i tre faser (indledende fase, prækvalifikation og akkreditering), som afsluttes med 
en vurdering og en afgørelse, og kun hvis der er positivt svar, fortsættes arbejdet.  
 
Indledende fase 
Når der opstår behov for en ny faglig profil, linje eller uddannelse, skal studiechefen indkalde rektor, 
Team 2 og relevante parter til et indledende møde. Efter mødet har Team 2 ansvar for, at der 
udarbejdes et forslag. Forslaget skal som minimum indeholde: 
 

 Formålet med uddannelsen. 
 Et overblik over uddannelsens moduler. 
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 En overordnet vurdering af behov og relevans for den faglige profil i Danmark og udlandet. 
 
Team 2 sikrer, at forslaget indeholder alle nødvendige oplysninger for det videre arbejde. Herefter 
fremsendes forslaget til rektoratet, der fremlægger forslaget for studienævnet, skolerådet og 
aftagerpanelet. 
 
Studienævn, skoleråd og aftagerpanel afgiver høringsudtalelser til rektoratet, som indarbejder 
relevante anbefalinger i forslaget. 
 
Prækvalifikation 
Hvis rektoratet, efter høring i skolerådet og aftagerpanelet, godkender forslaget, igangsætter rektor 
ansøgningen om prækvalifikation ved at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen udarbejder, med 
inddragelse af relevante aftagere, aftagerpanelet og censorkorps, materiale til prækvalifikation. 
 
Ansøgningen skal bl.a. indeholde: 

 Behovstilkendegivelser fra relevante aftagere og aftagerorganisationer. 
 Analyser af relevante udviklingstendenser inden for film-, dokumentar- og 

computerspilsområdet og på arbejdsmarkedet. 
 Udkast til studieordning (med inddragelse af skoleråd, aftagere og aftagerpanelet). 
 En redegørelse for, hvordan studieordningen imødekommer aftagernes behov og 

udviklingstendenserne. 
 Forventet optag. 

Når udkastet til prækvalifikationsansøgningen er færdigt, sikrer Team 2, at alle bilag er vedlagt, og at 
ansøgningen lever op til de stillede krav. Herefter fremsender Team 2 ansøgningen til godkendelse hos 
rektor, som står som afsender på ansøgningen til Kulturministeriet. 
 
Akkreditering 
Samtidig udarbejder arbejdsgruppen ansøgning om akkreditering.  
 
Ansøgningen skal bl.a. indeholde: 

 Redegørelse for det bærende fagmiljø og videngrundlag (herunder behovet for evt. ansættelser 
af kunstnerisk/pædagogisk personale) 

 Endelig studieordning (med inddragelse af skolerådet) 
 Faciliteter (herunder behovet for lokaler og nyt teknisk udstyr) 
 Kvalitetssikring. 

 
Til internt brug udarbejder arbejdsgruppen desuden et overblik over uddannelsens budgetmæssige 
konsekvenser. 
 
Når udkastet til den faglige profilering er færdigt, sikrer Team 2, at alle bilag er vedlagt, og at 
ansøgningen lever op til de stillede krav. Herefter fremsender Team 2 ansøgningen til godkendelse hos 
rektor, som står som afsender på ansøgningen. 
 
Team 2 udarbejder, med involvering af rektorat, skoleråd og aftagerpanel, efterfølgende en evaluering 
af processen med henblik på forbedring af næste akkrediteringsproces. 
 
Succesmål 
2021 

 Positiv prækvalifikation senest i november (hvor ansøgning til uddannelsen åbnes). 
 Positiv akkreditering senest i november (hvor ansøgning til uddannelsen åbnes). 
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4.2. Procedure for studieordninger 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at studieordningerne for uddannelser på Den Danske Filmskole 
dels lever op til lovgrundlaget og uddannelsernes øvrige rammer og dels udarbejdes og revideres med 
inddragelse af relevante interne og eksterne interessenter og på baggrund af relevant information om 
uddannelserne og undervisningen. Formålet er desuden at sikre en transparent og formel 
godkendelsesproces af studieordningerne. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

Procedure 
Systematisk gennemgang 
Hvert tredje år gennemgår studieordningerne et grundigt eftersyn. Rektor sætter retningslinjerne for 
evalueringen, og Team 3 har ansvaret for at drive processen. Team 3 inddrager følgende materiale for 
at sikre, at der tages hånd om de problemer, der måtte være identificeret løbende: 
 

 Undervisningsevalueringer  
 Evaluering af uddannelserne  
 Undervisningsmiljøvurdering 
 Nøgletal om uddannelserne: frafald, gennemførsel, klager 
 Beskæftigelsestal og -analyser 
 Dimittendundersøgelser 
 Aftagerundersøgelser 

Godkendelse 
Studieordningerne sendes til høring hos studienævn, aftagerpanel samt skoleråd og godkendes 
endeligt af rektor. Når studieordningen sendes til studienævnet og skolerådet, skal den ledsages af et 
notat, der beskriver udviklingsprocessen og ændringer. Team 3 udarbejder dette notat. 
 
Overgangsordninger og ikrafttrædelse 
Hvis der er tale om en opdatering af fejl og mangler i en gældende studieordning, udarbejdes 
der en ny version, der lanceres med en nyhed på intranettet. Hvis der er tale om større faglige 
ændringer og omstruktureringer, udarbejdes der en helt ny studieordning. I det tilfælde skal der tages 
stilling til, om studerende på de foregående studieordninger skal have mulighed for at overgå til den 
nye studieordning, og om der kan beskrives en generel overgangsordning, eller om der skal foretages 
en konkret vurdering af den enkelte studerendes uddannelsesforløb. 
 
Team 2 er ansvarlig for, at studieordningen er opdateret i det studieadministrative system, og den 
kommunikationsansvarlige er ansvarlig for, at gældende studieordninger til enhver tid fremgår af 
hjemmesiden. 
 
Team 3 udarbejder, med involvering af rektorat, studienævn og skoleråd, efterfølgende en evaluering 
af processen med henblik på forbedring af næste revision af studieordningerne. 
 
Succesmål 
2021 
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 100% af skolens studieordninger er gennemgået og revideret senest ved semesterstart i 
august. 

 

4.3. Procedure for internationalt samarbejde 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre relevans og fagligt niveau med internationalt sigte i 
undervisningen og hensigtsmæssige rammer for de studerende, der vælger at tage et udlandsophold 
som en del af deres uddannelse. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under 

Kulturministeriet 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 
 
Procedure 
International udveksling af varierende længde kan kun foregå i de udvekslingsvinduer, som 
studieordningerne tillader. Udvekslingen skal tilrettelægges, så den tilgodeser de faglige bindinger.  
 
Den Danske Filmskoles studiekontor har ansvaret for, at alle internationale udvekslinger lever op til 
de administrative procedurer. Team 2, har ansvaret for, at udvekslingen er meritgivende, og Team 3 
har ansvaret for, at samarbejdet er etableret mellem Den Danske Filmskole og den udvekslende skole. 
 
Den studerende kan benytte sig af skolens samarbejdsaftaler eller selv tage kontakt til en institution. 
Det er den studerendes ansvar at finde informationer om omfanget, det faglige niveau og indholdet af 
den undervisning, som den studerende ønsker at følge. 
 
Såfremt en studerende ved Den Danske Filmskole ønsker at gennemføre et studieophold i Danmark 
eller udlandet, skal merit forhåndsgodkendes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. Ved 
studieopholdets afslutning skal den studerende dokumentere de gennemførte og beståede 
uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, 
at Filmskolen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.  

Ved studieophold i Danmark eller udlandet skal ansøgning om meritoverførelse ske via Team 2. 
Ansøgningen skal ske skriftligt, Team 2 modtager og screener ansøgningen, herefter afgør Team 2, 
hvorvidt ansøgningen overholder reglerne og på den baggrund skal afvises eller sendes til 
studienævnet. 

Studienævnet sender den endelige meritvurdering til studiechef, Team 3, den relevante fagansvarlige 
og Team 2, som arkiverer og sørger for evt. registrering. Hvis studienævnet vurderer, at den 
studerende ikke kan få merit for nogle eller alle aktiviteterne, skal der laves en plan for, hvordan den 
studerende kan søge igen. 
 
Proceduren for internationalt samarbejde mellem to eller flere uddannelsesinstitutioner uden for 
Danmark kan variere afhængigt af længden på samarbejdet. Det kan være et samarbejde baseret på 
enten enkelte forløb eller udveksling af fagansvarlige (vedr. studerendes udveksling, se ovenfor). Ved 
samarbejde vedrørende et fag eller en fagansvarlig på et fag skal der foretages en faglig vurdering af, 
hvilken viden den udvekslende fagansvarlige bringer med tilbage til skolen. Udveksling af fagansvarlig 
og/eller fag skal ske via ansøgning til Team 3, som foretager en forhåndsvurdering, som derefter 
sendes til studienævnet, som endeligt godkender udvekslingen. Godkendelsen foretages på baggrund 
af en vurdering af den faglige relevans for skolens målsætning for videnbaseret undervisning.   
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Succesmål 
Årligt 

 100% af alle ansøgninger om udveksling og merit har en kvalitet, som bevirker, at 
studienævnet kan tage stilling ved første sagsbehandling. 

2021 
 To årlige ansøgninger fra fagansvarlige om samarbejde og/eller udveksling med en 

international uddannelsesinstitution. 
2022 

 To årlige ansøgninger fra fagansvarlige om samarbejde og/eller udveksling med en 
international uddannelsesinstitution. 

 To årlige ansøgninger fra studerende om studieophold/undervisningsforløb ved en 
international uddannelsesinstitution. 
 

4.4. Procedure for evalueringer af uddannelser 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre en systematisk tilgang til evalueringen af uddannelserne. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  

Procedure 
Alle uddannelser på Den Danske Filmskole skal evalueres hvert tredje år. Det indebærer, at to 
eksperter fra anerkendte aftager-, uddannelses- og forskningsinstitutioner får mulighed for at vurdere 
uddannelsernes mål, indhold, tilrettelæggelse og kvalitetssikring. Team 2 igangsætter evalueringen i 
samarbejde med studiechefen og rektor. Det er Team 2’s opgave at finde de eksterne eksperter og 
tilrettelægge forløbet. 
 
Profil for de eksterne eksperter 
De eksterne eksperter skal have tydelige profiler, hvilket vil sige, at de har tilstrækkelig indsigt i 
uddannelsen, fagområdet og beskæftigelsesområdet, så de kan gå i dialog med uddannelsen og bidrage 
med input til at udvikle dens mål, indhold og tilrettelæggelse. Den Danske Filmskole skal sikre, at 
eksperterne er tilstrækkeligt uafhængige af institutionen.  
 
Temaer for evaluering 
Evalueringen har fokus på den samlede uddannelse, og det er vigtigt, at resultaterne kan anvendes 
specifikt i forhold til den evaluerede uddannelse. For at give de eksterne eksperter mulighed for at 
definere og fastlægge temaer, som de anser som centrale for udviklingen af uddannelsens mål, indhold 
og tilrettelæggelse, vil Den Danske Filmskole: 

 Udsende studieordninger inden første møde. 
 Indgå aftale med eksperterne om evalueringens mål og indhold på første møde. 

 
Plan for evalueringen 
Både det beskrevne niveau (studieordningen) og oplysninger om uddannelsens måde at fungere på i 
praksis skal inddrages i evalueringen. Det betyder, at eksperterne skal: 

 Vurdere studieordningen, den pædagogiske tilrettelæggelse og relevante evalueringer af 
uddannelsen. 

 Gennemføre et møde på Filmskolen, hvor de taler med de relevante fagansvarlige og de 
studerende. 
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 Udforme en skriftlig evaluering, hvor de vurderer uddannelsen og kommer med specifikke 
anbefalinger i forhold til uddannelsens mål, indhold og tilrettelæggelse.  
 

Den skriftlige evaluering med anbefalinger bliver præsenteret for skoleråd, rektorat og aftagerpanel.  
Rektorat, aftagerpanel og skoleråd afgiver kommentarer og anbefalinger til studienævnet. 
Studienævnet behandler resultaterne samt kommentarer og anbefalinger og fører til referat, hvilke 
resultater og hvordan resultaterne er indarbejdet i fagudviklingen. 
 
Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for, at den skriftlige evaluering offentliggøres via skolens 
hjemmeside. 
 
Det skriftlige notat indgår som minimum som grundlag for gennemgangen af studieordningerne hvert 
tredje år.  
 
Team 2 udarbejder, med involvering af studienævn, skoleråd, rektorat og aftagerpanel, efterfølgende 
en evaluering af processen med henblik på forbedring af næste evaluering af uddannelserne. 
 
Succesmål 
2021 

 Senest i juni 2021 har to eksperter fra anerkendte aftager-, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner udarbejdet en samlet evaluering af skolens uddannelser. 

 Evalueringen viser en overordnet tilfredshed med skolens uddannelser, dvs. en tilfredshed på 
minimum 3,8 (på en skala fra 1-5) for hhv. mål, indhold, tilrettelæggelse og kvalitetssikring. 

 Evalueringen er offentliggjort på Filmskolens hjemmeside senest i oktober.  
 

4.5. Procedure for undervisningsmiljø  
Formål 
Formålet med denne procedure er at sikre, at undervisningsmiljøet og de fysiske ressourcer på Den 
Danske Filmskole understøtter uddannelsernes mål for læringsudbytte og giver trivsel og inspiration 
for studerende i hverdagen. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø  

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  

Procedure 
Hvert tredje år gennemføres (næste gang i 2020) en undervisningsmiljøvurdering, som sætter fokus 
på de studerendes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.  
 
Undersøgelsen igangsættes af arbejdsmiljøudvalget, som udpeger en projektansvarlig. Undersøgelsen 
skal så vidt mulig være sammenlignelig med den foregående undersøgelse.  
 
Når resultaterne foreligger, præsenteres den samlede rapport på Den Danske Filmskoles hjemmeside, 
og opfølgningen sættes i gang: 
 
Det fysiske undervisningsmiljø 

 Den projektansvarlige sender de uddannelsesspecifikke rapporter med resultaterne af de åbne 
spørgsmål til arbejdsmiljøudvalget. 

 Arbejdsmiljøudvalget behandler resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen.  
 Arbejdsmiljøudvalget udarbejder handlingsplaner og er ansvarlig for den løbende opfølgning. 
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Det psykiske undervisningsmiljø 
 Den projektansvarlige sender de uddannelsesspecifikke rapporter for det psykiske 

undervisningsmiljø til skolerådet. 
 Den projektansvarlige udarbejder et overblik over de åbne kommentarfelter i undersøgelsen, 

hvor svarene er renset for informationer, som vil kunne reducere anonymiteten. 
 Skolerådet udarbejder handlingsplaner og er ansvarlig for at igangsætte og implementere 

handlingsplanen. 
 Skolerådet er ansvarlig for opfølgningen på handlingsplanerne.  
 Skolerådet orienterer arbejdsmiljøudvalget om handlingsplanerne. 

 
Den projektansvarlige udarbejder, med involvering af arbejdsmiljøudvalget og skolerådet, 
efterfølgende en evaluering af processen med henblik på forbedring af næste 
undervisningsmiljøvurdering. 
 
Succesmål 
2020 

 Senest i november er der udarbejdet en samlet undervisningsmiljøvurdering. 
 UMV’en viser, at 75% af de studerende mener, at deres uddannelse i høj grad er meningsfuld 

for dem. 
 UMV’en viser, at 75% af de studerende mener, at det faglige niveau er passende. 
 UMV’en viser, at 75% af de studerende mener, at det faglige udbytte af uddannelserne er stort 

eller meget stort. 
 UMV’en viser, at 75% af de studerende samlet set trives og mener, at skolen har et godt 

undervisningsmiljø. 
 

4.6. Procedure for uddannelsesstatistik 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre en systematisk tilgang til indsamlingen, fordelingen og analysen 
af relevante nøgletal om uddannelserne, og at der følges op på de tal, der kan indikere problemer med 
kvaliteten af uddannelsen. Formålet er desuden at opbygge og vedligeholde en statistikbank, der 
løbende kan anvendes som informationsgrundlag og dokumentation. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne 
 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

Procedure 
Team 2 er ansvarlig for at indsamle følgende nøgletal: 

 Ansøgere 
 Optagne 
 Indskrevne studerende 

 
Ansøgnings- og optagelsesstatistikken opgøres af Team 2, når optagelsesprocessen er afsluttet. Tallene 
præsenteres for rektoratet og skolerådet. Tallene offentliggøres på Filmskolens hjemmeside. 
 
Team 2 er ansvarlig for at indsamle følgende nøgletal for det sidste studieår pr. 1. oktober hvert år. 
Tallene rapporteres årligt til Danmarks Statistik. Nøgletallene opgøres per uddannelse og årgang: 

 Indskrevne studerende 
 Frafald 
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Team 2 udarbejder en tabel med nøgletal for de seneste tre sammenlignelige studieår. Tabellen 
præsenteres for rektorat, studienævn og skoleråd.  
 
Såfremt der er væsentlige udfald i frafaldet, udarbejder studienævnet en handlingsplan for en 
undersøgelse af årsager og opfølgning herpå. Studienævnet orienterer skolerådet og rektorat om 
handlingsplanen. Studienævnet er ansvarlig for opfølgning og implementering af tiltag. 
 
Succesmål 
Årligt 

 Alle statistikker vedr. ansøgere og optagne er udarbejdet senest en uge efter 
optagelsesprocessen er afsluttet. 

 Alle statistikker vedr. ansøgere og optagne er offentliggjort på Filmskolens hjemmeside, senest 
en måned efter optagelsesprocessen er afsluttet. 

 Alle nøgletal er udarbejdet senest i september. 
 Alle nøgletal er rapporteret til Danmarks Statistik senest ved indrapporteringsfristen i oktober. 

 

5. DELPOLITIK FOR ANSØGNINGS- OG OPTAGELSESPROCEDURER 
Formålet med delpolitikken er at sikre, at rekrutterings- og udvælgelsesprocessen til hver en tid 
understøtter, at de mest kvalificerede ansøgere optages på Den Danske Filmskoles uddannelser, og at 
ansøgnings- og udvælgelsesprocessen afspejler uddannelsernes samlede mål for læringsudbyttet. 
Samtidig skal delpolitikken sikre, at processerne er konsistente og transparente, og at skolen til 
enhver tid sikrer offentligt tilgængelig information om uddannelserne, skolens krav til potentielle 
ansøgere samt indhold og kriterier for ansøgningsprocessen og optagelsesprøverne. 
 

5.1. Procedure for rekruttering 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at Filmskolens eksterne kommunikation og markedsføring når 
ud til de rette ansøgere, og at sikre, at Filmskolens uddannelser kan udvælge studerende fra et 
relevant, mangfoldigt og kvalificeret ansøgergrundlag. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  

Procedure 
Maj 
Møde mellem den kommunikationsansvarlige, Team 2 og rektor om næste års rekrutteringsproces. På 
baggrund af drøftelserne udarbejder den kommunikationsansvarlige en kommunikationsplan for 
næste års optagelsesproces. 
Rektor nedsætter en gruppe bestående af den kommunikationsansvarlige og af relevante 
fagansvarlige, som inddrages i udarbejdelse af den konkrete aktivitetsplan for den kommende 
rekruttering. 
  
Den kommunikationsansvarlige udarbejder ligeledes en kommunikationsplan for det næste års 
optagelsesproces. Kommunikationsplanen kan f. eks. indeholde informationsmøder om alle skolens 
uddannelser og/eller åbne workhops, som har til formål at give potentielle ansøgere et konkret indblik 
i skolens arbejdsmetoder og indsigt i uddannelsernes faglige indhold. 
 
Juni 
Precall med ansøgningskrav og nøgledatoer i ansøgnings- og optagelsesprocessen udarbejdes af Team 
2 i foråret. Den kommunikationsansvarlige har ansvaret for at offentliggøre det på Filmskolens 
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hjemmeside og dele det på sociale medier inden sommerferien året før optag.  
 
September/november 
Den fastlagte aktivitetsplan eksekveres. 
 
Marts/april det efterfølgende år 
Efter årets optag igangsætter den kommunikationsansvarlige, med inddragelse af Team 2, en  
evaluering af årets rekrutteringsproces med inddragelse af offentliggjorte oplysninger om information 
om uddannelserne. 
 
Den kommunikationsansvarlige præsenterer efterfølgende evalueringen for rektorat, aftagerpanel og 
skoleråd. Rektorat, aftagerpanel og skoleråd afgiver kommentarer og eventuelle anbefalinger, som 
inddrages i maj-mødet om næste års rekrutteringsproces mellem den kommunikationsansvarlige, 
Team 2 og rektor. 
 
Succesmål 
2020 

 Senest i maj er der udarbejdet en rekrutteringsstrategi og kommunikationsplan, der bl.a. 
indeholder forslag til at øge mangfoldigheden og diversiteten blandt ansøgerne. 

2021 
 Det samlede ansøgningstal er steget med 5%. 
 Ansøgningstallet på uddannelser med under 30 ansøgere ved sidste optagelsesproces er 

fordoblet. 
2022 

 Det samlede ansøgningstal er steget med 5%. 
 Ansøgningstallet på uddannelser med under 30 ansøgere ved sidste optagelsesproces er 

fordoblet. 
 

5.2 Procedure for information om uddannelserne 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at offentliggjorte oplysninger om Filmskolens uddannelser er 
relevante, korrekte og forståelige, og at der er sammenhæng mellem ansøgnings- og 
optagelsesprocessen og uddannelsernes indhold.  
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

Procedure 
Hjemmeside 
Den kommunikationsansvarlige har ansvaret for, at følgende oplysninger til enhver tid er tilgængelige 
og opdaterede på Filmskolens hjemmeside: 

 Gældende studieordninger 
 Skolens værdigrundlag og pædagogiske ramme 
 Årsrapporter med oplysninger om de studerendes gennemførelsestid og frafald 
 Rapporter om evaluering af undervisningen 
 Det til enhver tid gældende lovgrundlag 
 Beskæftigelsesstatistikker og dimittendundersøgelser 
 Optagelsesstatistikker 
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 Beskrivelser af skolens uddannelser på hjemmesiden tjekkes årligt i juni i forhold til, om der er 
overensstemmelse mellem beskrivelserne og de gældende studieordninger. 

 
Eksterne oplysninger 
Den kommunikationsansvarlige har ansvaret for, at oplysningerne om skolen og uddannelserne er 
korrekte og opdaterede på Undervisningsministeriets uddannelsesoversigt ”Uddannelsesguiden” 
(www.ug.dk). 
 
I forbindelse med evaluering af rekrutteringsprocessen inddrages en evaluering af information om 
uddannelserne. 
 
Succesmål 
2021 

 100% af alle relevante informationer er offentliggjort rettidigt. 
 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 75% mener, at informationsniveauet har været 

fyldestgørende. 
 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 75% mener, at det var let at finde frem til 

oplysninger vedr. ansøgning og optag. 
2022 

 100% af alle relevante informationer er offentliggjort rettidigt. 
 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 85% mener, at informationsniveauet har været 

fyldestgørende. 
 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 85% mener, at det var let at finde frem til 

oplysninger vedr. ansøgning og optag. 
 

5.3. Procedure for ansøgningsproces  
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at ansøgningsprocessen er gennemsigtig og hensigtsmæssig, 
følger Forvaltningsloven og det øvrige regelgrundlag samt understøtter, at de mest kvalificerede 
ansøgere optages på Den Danske Filmskoles uddannelser.  
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Forvaltningsloven 

 
Procedure 
Adgangsgrundlag 
Adgangskravet er et bestået optagelsesforløb (alle fire trin). 
 
Ansøgningsfrist 
Den årlige ansøgningsfrist til skolens uddannelser fastsættes af Team 2, men ligger fast i januar (dog 
undtagen i 2020). 
 
Ansøgningsvejledning 
Team 2 udarbejder en skabelon for ansøgningsvejledningen. På baggrund af denne udarbejder Team 2 
i samarbejde med en fagansvarlig eller den af rektor udpegede ansvarlige en ansøgningsvejledning.  
Ansøgningsvejledningen skal indeholde information om optagelsesudvalgets sammensætning, krav til 
ansøgningsmateriale, de enkelte optagelsestrins form og kriterier, oplysning om, hvor mange ansøgere 
der kan deltage i ansøgningsprocessens trin, information om krav til anskaffelse af udstyr/materialer 
og forventede udgifter i forbindelse med uddannelsen, en klagevejledning mv. 
 

http://www.ug.dk/
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Ansøgningsvejledningen skal behandles fortroligt indtil offentliggørelsen, og der må ikke gives anden 
vejledning til ansøgerne end den, der fremgår af ansøgningsvejledningen. 
 
Den kommunikationsansvarlige offentliggør ansøgningsvejledningen på hjemmesiden minimum en 
måned før ansøgningsfristen.  
 
Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne skal: 

 Være fagligt relevante 
 Kunne afdække et fagligt og kunstnerisk potentiale  
 Vedrøre viden og erfaring fra kunstnerisk og faglig praksis 
 Afspejle de krav, der stilles til den studerende i løbet af uddannelsen 
 Være gennemsigtige 
 Være offentligt tilgængelige 
 Kunne vurderes på baggrund af optagelsesforløbet. 

 
Bedømmelseskriterierne skal defineres på baggrund af ovenstående krav. Antal af 
bedømmelseskriterier samt indholdet af bedømmelseskriterierne afgøres af rektor og Team 2. 
Bedømmelseskriterierne skal medvirke til at kunne vurdere ansøgernes talent og potentiale.  
 
For at kunne tilbyde en studieplads er det en betingelse, at ansøgeren kan leve op til samtlige 
bedømmelseskriterier. I tillæg til de kunstneriske og faglige kriterier kan der på processens sidste trin 
lægges vægt på ansøgerens uddannelsesparathed i forhold til skolens uddannelse og linjer. 
 
Ansøgningskrav (ansøgningsmateriale)  
Ansøgningsmaterialet opdeles i curriculum vitae og tre opgaver/bilag. Rektor sætter de overordnede 
rammer for ansøgningsprocessen. Form og indhold besluttes derefter af en fagansvarlig eller en af 
rektor udpeget ansvarlig i samarbejde med Team 2 og godkendes af rektor. Det tilstræbes, at det 
samlede ansøgningsmateriale omfatter både frie, delvis frie og bundne opgaver, og ansøgningskravene 
skal understøtte muligheden for at kunne vurdere ansøgernes talent og potentiale.  
 
Gebyr 
Gebyret for at ansøge om optagelse på skolens uddannelser beregnes på baggrund af de faktiske 
udgifter, og gebyret offentliggøres med ansøgningsvejledningen.  
 
Statistik 
Team 2 udarbejder statistik over antallet af ansøgere til hver uddannelse til bl.a. hjemmesiden og 
årsrapporten. Statistikken præsenteres ligeledes for skoleråd og rektorat.  
 
Evaluering 
Team 2 udarbejder, med involvering af ansøgere, censorkorps, en fagansvarlig eller en af rektor 
udpeget ansvarlig, efterfølgende en evaluering af processen med henblik på forbedring af næste 
ansøgningsproces. Evalueringen præsenteres for skoleråd og rektorat, som afgiver kommentarer og 
evt. anbefalinger. Team 2 er ansvarlig for, at evalueringen, kommentarerne og evt. anbefalinger 
indarbejdes i den efterfølgende proces med at fastlægge den kommende ansøgningsproces. 
 
Succesmål 
2021 

 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 75% mener, at ansøgningsprocessen var 
gennemsigtig og forståelig. 
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 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 75% mener, at kravene til ansøgningsmaterialet var 
tydelige. 

 En undersøgelse blandt medlemmerne af optagelsesudvalget viser, at 75% mener, at kravene 
til ansøgningsmaterialet var tydelige og hensigtsmæssige. 

 100% af alle ansøgningsvejledninger er offentliggjort rettidigt. 
2022 

 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 85% mener, at ansøgningsprocessen var 
gennemsigtig og forståelig. 

 En undersøgelse blandt ansøgere viser, at 85% mener, at kravene til ansøgningsmaterialet var 
tydelige. 

 En undersøgelse blandt medlemmerne af optagelsesudvalgene viser, at 85% mener, at kravene 
til ansøgningsmaterialet var tydelige og hensigtsmæssige. 

 100% af alle ansøgningsvejledninger er offentliggjort rettidigt. 
 

5.4. Procedure for optagelse af nye studerende 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at udvælgelsesprocessen til hver en tid understøtter, at de mest 
kvalificerede ansøgere optages på Den Danske Filmskoles uddannelser, og at udvælgelsesprocessen 
afspejler uddannelsens samlede mål for læringsudbyttet. Samtidig skal proceduren sikre, at 
udvælgelsesprocesserne under hele optagelsesforløbet er konsistente og transparente. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 

 Forvaltningsloven 

Procedure 
Optagelsesudvalg 
Rektor nedsætter ét optagelsesudvalg pr. uddannelse. Team 2 er ansvarlig for udpegning af den 
beskikkede censor. 
 
Optagelsesudvalget skal som minimum bestå af: 

 en fagansvarlig eller en af rektor udpeget ansvarlig   
 en af Kulturministeriet beskikket censor  
 rektor eller dennes stedfortræder  
 et udvalgsmedlem, fortrinsvis med anden faglighed end den pågældende uddannelse den 

fagansvarlige eller den af rektor udpegede ansvarlige   
 en studerende fra den pågældende uddannelse på Den Danske Filmskole fra den store årgang.  

 
I tilfælde af frafald eller sygdom udpeger Team 2 i samarbejde med rektor en stedfortræder for 
henholdsvis censorer, studenterrepræsentanter og fagansvarlige eller en af rektor udpeget ansvarlig. 
Hvis det ved fravær på dagen ikke er muligt at finde en stedfortræder, orienteres rektor, som vurderer, 
ud fra indholdet på optagelsestrinnet, og om der indgår vurdering af ansøgerne, hvorvidt den konkrete 
del af processen kan gennemføres. 
 
Alle medlemmer af optagelsesudvalget, med undtagelse af rektor/rektors stedfortræder og 
studenterrepræsentanten, skal deltage i alle aktiviteter, hvor der foregår udvælgelse. Det afgøres på 
forhånd, i hvilket omfang udvalgsmedlemmerne deltager i aktiviteter ud over udvælgelse. 
Rektor/rektors stedfortræder og studenterrepræsentanten deltager kun i processens sidste trin og 
endelige udvælgelse.  
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Den beskikkede censor har ansvaret for, at habilitetsreglerne i udvalget overholdes. Et medlem er 
inhabilt, hvis: 

 Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller 
tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. 

 Vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i 
sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller 
økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan 
interesse. 

 Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en 
forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald. 

 Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes 
upartiskhed. 

 
Hvis et medlem vurderes at være inhabilt i forhold til en ansøger, må medlemmet ikke deltage i 
bedømmelser af den pågældende ansøger. Et medlem kan også udelukkes fra bedømmelser af de 
øvrige ansøgere, hvis inhabiliteten indebærer en formodet interesse i at give de øvrige ansøgere en 
negativ bedømmelse for at gavne den ansøger, som inhabiliteten vedrører. 
 
Optagelsesudvalgets medlemmer må ikke give anden vejledning eller bistand til ansøgere end den, der 
fremgår af ansøgningsvejledningen. 
 
Udvalgsguide  
Team 2 udarbejder og vedligeholder en guide, som udleveres til optagelsesudvalget. Guiden skal som 
minimum indeholde oplysninger om optagelsesudvalgets sammensætning, opgaver, forpligtelser, 
habilitet, censors ansvar, tavshedspligt, udvælgelsesprocessen, bedømmelseskriterier, afslag og 
klageadgang.  
 
Optagelsesforløb 
Udvælgelsesprocessen består af fire trin. Disse fire trin udgør tilsammen optagelsesforløbet for Den 
Danske Filmskoles uddannelser: 
 
Trin 1: ansøgning (inkl. materiale) 
Trin 2: første samtale 
Trin 3: prøver 
Trin 4: anden samtale  
 
En fagansvarlig eller en af rektor udpeget ansvarlig er ansvarlig for at planlægge indholdet af samtaler 
og prøver, således at indholdet i processen afspejler uddannelsens samlede mål for læringsudbyttet. 
En fagansvarlig eller en af rektor udpeget ansvarlig er i samarbejde med Team 2 ansvarlig for 
afviklingen og faciliteringen af udvælgelsesprocessens forskellige aktiviteter.  
 
Udvælgelse 
Team 2 fastsætter, med godkendelse af rektor, på forhånd det antal af ansøgere, som udvalget kan lade 
gå videre i de enkelte trin.  

Udvælgelsen af de ansøgere, der går videre i optagelsesforløbet, og de, der optages på uddannelsen, 
foretages af optagelsesudvalget på baggrund af en systematisk helhedsvurdering af ansøgernes indsats 
på udvælgelsesprocessens fire trin i forhold til bedømmelseskriterierne. Det er udelukkende 
præstationen i optagelsesforløbet, som må lægges til grund for vurderingen.  

Ansøgere må alene bedømmes på ét trin ad gangen og ud fra kriterierne for det enkelte trin. Først ved 
den endelige bedømmelse må opfyldelse af kriterierne fra alle trin inddrages i vurderingen. Ved den 
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endelige bedømmelse kan der tages hensyn til ansøgerens uddannelsesparathed i forhold til den 
ansøgte uddannelse.  

Alle ansøgere skal behandles lige. Udvalgsmedlemmerne skal således anvende samme 
bedømmelseskriterier i forbindelse med alle ansøgere og tillægge kriterierne samme vægt ved hver 
bedømmelse. Der skal efter hvert trin foregå en udskillelse. Lodtrækning må ikke ligge til grund for 
udvælgelse. Undervisningen på uddannelsen foregår på dansk og i et vist omfang på andre 
skandinaviske sprog og engelsk. Optagelse på uddannelsen forudsætter derfor, at den studerende 
forstår og taler dansk på et niveau, der i sproglig henseende muliggør uhindret deltagelse i 
undervisningen. 

Optagelsesudvalgets medlemmer er ligestillede og skal bestræbe sig på at nå til enighed. I tilfælde af 
uenighed er flertallets bedømmelse gældende. Hvis optagelsesudvalget ikke kan nå frem til en 
flertalsbeslutning, er det rektors (eller rektors stedfortræders) bedømmelse, der er gældende. 
 
Meddelelse om udfald af bedømmelse 
Optagelsesudvalget giver Team 2 besked om (eller indskriver resultaterne i Filmskolens 
optagesystem), hvilke ansøgere der skal have afslag/skal gå videre i optagelsesprocessen, og om, 
hvilke ansøgere der slutteligt skal tilbydes en studieplads. Team 2 giver de pågældende ansøgere 
besked. Der er udarbejdet skabeloner for meddelelse om afslag, invitation til trin 2, 3 og 4 i 
udvælgelsesprocessen samt tilbud om studieplads.  
 
Team 2 sender en standardbesked til ansøgere, der har fået afslag. De ansøgere, der får afslag på 
baggrund af de første trin (1-3) i udvælgelsesprocessen, skal som minimum have besked om, at andre 
ansøgere var mere kvalificerede, og at skolen ikke på trin 1-3 tilbyder uddybende begrundelse for 
afslag.  
Ansøgere, der får afslag efter sidste trin (4), skal tilbydes en uddybende begrundelse for afslaget, som 
skal gennemføres inden klageperiodens udløb. 
  
En klagevejledning skal altid indgå i meddelelser om afslag på optagelse. 
Ansøgere, der tilbydes en studieplads, skal aktivt bekræfte, at de ønsker pladsen på uddannelsen. Når 
alle ansøgere med tilbud om studieplads har bekræftet deres studieplads, kan den nye årgang 
studerende offentliggøres. Herefter fremsender rektor en velkomstmail, der som minimum skal 
indeholde en lykønskning og eventuelle praktiske informationer som studiestartsdato og tidspunkt, 
information om RUS-tur og årets afgangsarrangement.  
 
Venteliste 
Optagelsesudvalget foretager en prioritering af de ansøgere, der har fået afslag efter det sidste trin i 
optagelsesprocessen. Disse ansøgere sættes på en intern venteliste og kontaktes i den angivne 
rækkefølge i tilfælde af ledige pladser, såfremt en af de optagne ikke ønsker deres plads eller afbryder 
uddannelsen før den 1. oktober samme år. 
 
Klage 
Optagelsesudvalgets afgørelse kan påklages til rektor for Den Danske Filmskole. Det skal ske senest 
fire uger efter modtagelse af afgørelsen. Rektor afgør klagen og oplyser om yderligere klagevejledning. 
Vedrører klagen den faglige afgørelse om optag på uddannelsen, kan afgørelsen ikke påklages 
yderligere. Vedrører klagen retlige spørgsmål som eksempelvis inhabilitet og overholdelse af 
ansøgningsfrist, kan rektors afgørelse påklages til Kulturministeriet senest fire uger efter modtagelsen 
af rektors afgørelse. Ved alle optagelsesprøver gør optagelsesudvalget notater om ansøgernes 
præstation, som bruges i en eventuel klagesag. Notaterne gemmes i mindst et år, eller indtil en 
klagesag er afsluttet. 
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Evaluering 
Team 2 udarbejder, med involvering af ansøgere, censorkorps, en fagansvarlig eller en af rektor 
udpeget ansvarlig, efterfølgende en evaluering af processen med henblik på forbedring af næste 
optagelsesproces. Evalueringen præsenteres for skoleråd og rektorat, som afgiver kommentarer og 
evt. anbefalinger. Team 2 er ansvarlig for, at evalueringen, kommentarerne og evt. anbefalinger 
indarbejdes i den efterfølgende proces med at fastlægge den kommende optagelsesproces. 
 
Succesmål 
2021 

 En undersøgelse blandt optagelsesudvalgene viser, at 75% mener, at optagelsesprocessen 
understøtter optagelse af de mest kvalificerede ansøgere. 

 En undersøgelse blandt optagelsesudvalgene viser, at 75% mener, at optagelsesprocessen 
afspejler uddannelsens mål for læringsudbytte. 

 En undersøgelse blandt ansøgerne viser, at 75% mener, at optagelsesprocessen var forståelig 
og transparent. 

 En undersøgelse blandt ansøgerne viser, at 75% mener, at optagelseskriterierne var forståelige 
og transparente. 

2022 
 En undersøgelse blandt optagelsesudvalgene viser, at 85% mener, at optagelsesprocessen 

understøtter optagelse af de mest kvalificerede ansøgere. 
 En undersøgelse blandt optagelsesudvalgene viser, at 85% mener, at optagelsesprocessen 

afspejler uddannelsens mål for læringsudbytte. 
 En undersøgelse blandt ansøgerne viser, at 85% mener, at optagelsesprocessen var forståelig 

og transparent. 
 En undersøgelse blandt ansøgerne viser, at 85% mener, at optagelseskriterierne var forståelige 

og transparente. 

 

5.5. Procedure for merit 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at den studerende har mulighed for at ansøge om merit i tilfælde 
af gennemførte uddannelser eller uddannelsesdele, der i niveau og indhold ligner den uddannelse, som 
den studerende er optaget på. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 

 
Procedure 
Ansøgere til uddannelserne på Den Danske Filmskole er forpligtet til at oplyse om gennemførte 
uddannelsesdele eller hel uddannelse fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, 
der må antages at kunne give merit. Den Danske Filmskole godkender i hvert enkelt tilfælde merit på 
baggrund af gennemførte uddannelsesaktiviteter, der står mål med uddannelsesaktiviteter og 
læringsmål på den uddannelse, som den studerende er optaget på. 

Ansøgning om meritoverførelse skal ske via studieadministrationen. Ansøgningen skal ske skriftligt. 
Team 2 modtager og screener ansøgningen, og herefter afgør Team 2, hvorvidt ansøgningen 
overholder reglerne, og beslutter på den baggrund, om den skal afvises eller sendes til studienævnet. 
Studienævnet træffer afgørelse i alle forhold vedrørende merit på grundlag af en faglig vurdering.  
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Meritansøgningen skal indeholde: Studiejournal, eksamensbevis, eksamensudskrift eller 
karakterblad med oplysninger om kursusniveau og antal ECTS-point eller credits. Ansøgningen 
skal desuden indeholde en fagbeskrivelse af de fag og kurser, der er bestået, og som skal indgå i 
begrundelsen for meritansøgningen. Dette kan fx være uddrag fra en studieordning eller 
beskrivelser fra nettet. Fagbeskrivelsen skal derudover indeholde bl.a.: undervisningsformer 
(forelæsninger, klasse-/holdundervisning, øvelser), timetal for hver af de forskellige 
uddannelsesdele/fag, læringsmål/kompetencer og eventuelle anvendte lærebøger. 

Derudover skal ansøgningen beskrive, præcis hvilke uddannelsesdele der ansøges om merit for. 
Ansøgningsfrister for merit af kommende uddannelsesdele skal ske to måneder før, det konkrete 
forløb skal ske. Ansøgningen skal være færdigbehandlet, inden den ansøgte uddannelsesdel 
påbegyndes. 

Uddannelser eller uddannelsesdele, der er ældre end ni år, vil ikke kunne give merit. Merit af 
uddannelse eller uddannelsesdele, der er seks-ni år, kan kun ske under helt særlige omstændigheder, 
og ansøgningen skal indeholde begrundelse for evt. særlige omstændigheder. Studienævnet træffer 
afgørelse på grundlag af en faglig vurdering.  

Såfremt en studerende på Den Danske Filmskole ønsker at gennemføre et studieophold i Danmark 
eller udlandet, skal merit forhåndsgodkendes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. Ved 
studieopholdets afslutning skal den studerende dokumentere de gennemførte og beståede 
uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, 
at Filmskolen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.  

Ved studieophold i Danmark eller udlandet skal ansøgning om meritoverførelse ske via Team 2. 
Ansøgningen skal ske skriftligt, Team 2 modtager og screener ansøgningen, og herefter afgør Team 2, 
hvorvidt ansøgningen overholder reglerne, og beslutter på den baggrund, om den skal afvises eller 
sendes til studienævnet. 

Team 2 udarbejder en årlig opgørelse over, hvilke meritter der er ansøgt, bevilliget eller givet afslag 
på, inkl. begrundelser. Opgørelsen præsenteres for studienævnet. Studienævnet inddrager opgørelse i 
en årlig overvejelse om, hvorvidt proceduren for merit skal ændres. 

Succesmål 
Årligt 

 100% af alle ansøgninger om merit har en kvalitet, som bevirker, at studienævnet kan tage 
stilling ved første sagsbehandling. 

 Senest i september er der udarbejdet en samlet oversigt over ansøgte, bevilligede eller afviste 
meritansøgninger. 

6. DELPOLITIK FOR UNDERVISNING 
Delpolitikken for undervisning har til formål at sikre, at undervisningen følger de rammer og regler, der 
er fastlagt i studieordningerne. Undervisningen skal forbedres løbende på baggrund af systematiske 
evalueringer. Derudover skal undervisningen gennemføres på pædagogisk kvalificeret vis samt 
indeholde muligheder for praktik og udlandsophold, der er relevante og af høj kvalitet i forhold til 
uddannelsens læringsmål. Delpolitikken skal ligeledes sikre, at de studerende, der starter på 
uddannelserne, får en fyldestgørende introduktion til skolen, uddannelserne og deres rettigheder, 
pligter og ansvar som studerende på Den Danske Filmskole. 
 

6.1. Procedure for studiestart 
Formål 
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Formålet med proceduren er at sikre, at de nye studerende får en fyldestgørende introduktion til 
skolen, til uddannelserne og til deres rettigheder, pligter og ansvar som studerende. 
 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  

Procedure 
Team 2 udarbejder en liste med de nye studerendes fornavne, mellemnavne, efternavne, private 
mailadresser og mobilnumre. Listen bruges af teknisk chef, der er ansvarlig for, at de studerende 
bliver oprettet i de administrative systemer: 
 
Canvas 
Office365 
Mailsystem 
Farmers Wife 
Trådløst netværk 
 
Herefter er teknisk chef ansvarlig for, at de nyoprettede Filmskolemailadresser og -initialer bliver 
påført på listen, som returneres til Studiekontoret. 
  
Senest to uger før studiestart sender Team 1 en mail til de nye studerende med info om deres 
Filmskolemailadresse og brug af Canvas. Mailen indeholder endvidere information om 
studiestartsdato og -tid, mødepligt, forventet egenbetaling, rustur m.v.  
 
Introdage 
Fagansvarlige for det/de førstliggende fag har i samarbejde med Team 1 ansvar for at tilrettelægge et 
program for introdagene. I løbet af dagene skal de nye studerende: 
 

 Introduceres til Filmskolens ansatte og skolens råd, nævn og udvalg. 
 Introduceres til Canvas, Theo, Farmers Wife, bilbooking og mailsystem 
 Fotograferes (foto bruges til hjemmeside, studiekort, kontaktark og plakat). 
 Have en rundvisning. 
 Underskrive og udfylde rettighedserklæring (hos Team 2) 
 Have udleveret nøglebrik og skabe med nøgler. 
 Have udleveret et studiekort 

 
Teknisk chef er ansvarlig for produktion og udlevering af studiekort, nøglebrik og studenterskabe med 
nøgler. Teknisk chef er ligeledes ansvarlig for, at de studerende bliver oprettet i og introduceret til de 
studierelevante fagsystemer. 
 
Fotografen (som tager billederne af de studerende) leverer billederne færdigbehandlede og klar til 
hjemmeside, studiekort, kontaktark, enkelt foto og plakat. Studiekontorets Team 1 er ansvarlig for 
distribution af fotos til relevante. 
 
Kommunikationsmedarbejderen er ansvarlig for oprettelse af nye studerende på Filmskolens 
hjemmeside, efter skriftligt samtykke fra de studerende. 
 
Team 1 udarbejder, med inddragelse af bl.a. de nye studerende, de fagansvarlige og teknisk chef, en 
evaluering af studiestart. Evalueringen præsenteres for rektorat og skoleråd, som afgiver 
kommentarer og evt. anbefalinger. Evalueringen, kommentarer og evt. anbefalinger indarbejdes i 
planlægning af næste studiestart af Team 1. 
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Succesmål 
Årligt (bortset fra 2020) 

 Senest 1. juni er der udarbejdet en plan for studiestart. 
 Alle nye studerende har senest to uger før studiestart modtaget mailadresser og adgang til 

fagsystemer. 
 Alle nye studerende har senest i løbet af den første uge af studiestart været igennem 

programmet for introdagene, dog undtaget studiekort, som skal være udleveret senest 14 dage 
efter studiestart. 

 De nye studerende er oprettet på Filmskolens hjemmeside senest 14 dage efter studiestart. 
 

6.2. Procedure for udvikling af fag 
Formål 
Formålet med proceduren er at udvikle den faglige kvalitet aktualitet og pædagogiske tilrettelæggelse 
af skolens fem fag. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under 

Kulturministeriet 

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet 

 
Procedure 
Ved revision af det faglige indhold af fagene skal følgende procedure følges: Team 3 indkalder, senest 
1. marts og 1. september via mail, ønsker om revision af egne fag fra den fagansvarlige. Den 
fagansvarlige sender en ansøgning til Team 3 med forslag til ændringer og begrundelser herfor. Team 
3 tjekker, om ændringsforslaget stadig lever op til fagets læringsmål, og om der er taget stilling til 
økonomi og fagets tekniske og praktiske tilrettelæggelse. Herefter returner Team 3 enten ansøgningen 
til den fagansvarlige med besked om mangelfuld ansøgning eller videresender den til studienævnet. 
Ansøgningsfristen til studienævnet er senest 1. april og 1. oktober. Studienævnet tager stilling til 
ansøgningen og meddeler den fagansvarlige om resultatet. Herefter er det den fagansvarliges ansvar at 
indarbejde ændringerne i fagets tilrettelæggelse. 
 
Succesmål 
Årligt 

 100% af ansøgningerne er rettidige. 
 100% af alle ansøgninger har en kvalitet, som bevirker, at studienævnet kan tage stilling ved 

første sagsbehandling. 
 

6.3. Procedure for undervisningsplanlægning  
Formål 
Proceduren har til formål at sikre en ensartet planlægningsproces på tværs af uddannelserne, som 
giver gode muligheder for samarbejde mellem uddannelserne med fagansvarlige og andre 
uddannelsesinstitutioner. Proceduren skal desuden understøtte sammenhængen mellem 
studieordninger og undervisnings- og produktionsforløb. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  
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Procedure 
Planlægningen tager udgangspunkt i studieordningens læringsmål og ECTS-fordeling og løber gennem 
flere faser. Nugældende studieordninger er opdelt i semestre, mens studieordninger fra 2019 og 
fremefter er opdelt i fagelementer.  
De fagansvarlige og studiekontoret skal løbende sikre, at der inden for hver fase inddrages relevante 
erfaringer fra de seneste semestre, så planlægningen løbende forbedres. 
 
Procedure for undervisningsplanlægning for studieordningerne fra 2019 
Rammeskema  
I begyndelsen af det foregående semester fastlægges rammeskemaet for det følgende semester. 
Rammeskemaet rummer produktioner og andre elementer, der kræver koordinering på tværs, og 
udarbejdes af Team 1 i tæt samarbejde med de fagansvarlige. Rammeskemaet godkendes af Team 1. 
 
Fagforløb  

Når rammeskemaet foreligger, har den enkelte fagansvarlige ansvar for, at der udarbejdes et detaljeret 

skema på basis af de foreliggende forløbsbeskrivelser.  

 
Økonomi  
I forbindelse med udarbejdelse af rammeskemaet melder administrationschefen en økonomisk ramme 
ud. Den økonomiske ramme dækker både produktioner og fag. På basis af det detaljerede skema 
udarbejder Team 1 et budget, som præsenteres for Filmskolens økonomiafdeling.  
Godkendelse af budgettet sker mundtligt på budgetmødet. Såfremt der ikke kan gives godkendelse, vil 
de konkrete forbehold samt den efterfølgende godkendelse bliver meddelt på skrift. Herefter skal 
eventuelle ændringer, inkl. ændringer i brug af interne ressourcer, besluttes på rektoratsniveau. 
 
Skema 
Når budgettet er godkendt, reviderer den fagansvarlige fagskemaet, som afleveres til Team 1. 
 
Procedure for undervisningsplanlægning for studieordningerne fra før 2019 
Rammeskema  
I begyndelsen af det foregående semester fastlægges rammeskemaet for det følgende semester. 
Rammeskemaet rummer produktioner og evt. undervisningsforløb for mere end én uddannelse samt 
øvrige fælles begivenheder og udarbejdes af Team 1 i tæt samarbejde med uddannelseslederne på alle 
uddannelser. Rammeskemaet godkendes af studienævnet. 
 
Undervisningsforløb  
Når rammeskemaet foreligger, har den enkelte uddannelsesleder ansvar for, at der udarbejdes et 
detaljeret fagskema, herunder konditioner for produktionsforløb mv. for hver enkelt uddannelse. 
Hvert forløb beskrives med læringsmål, varighed og indhold. For undervisningsforløb, der går på 
tværs af uddannelser, udpeges en forløbsansvarlig. 
 
Uddannelseslederen for den enkelte uddannelse samt en repræsentant fra Team 1 præsenterer et 
oplæg til det kommende semester på et møde for rektor og studiechef og skitserer pædagogisk 
progression, tidsmæssig belastning, indhold og variation samt opfyldelse af læringsmålene. På dette 
møde godkendes fagskemaet principielt med eventuelle forbehold. 
 
Økonomi 
I forbindelse med udarbejdelse af rammeskemaet melder administrationschefen en økonomisk ramme 
ud. Den økonomiske ramme dækker både fælles aktiviteter og undervisning på de enkelte 
uddannelser. På basis af fagskemaet udarbejder Team 1 et budget, som præsenteres for Filmskolens 
økonomiafdeling.  
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Godkendelse af budgettet sker mundtligt på budgetmødet. Såfremt der ikke kan gives godkendelse, vil 
de konkrete forbehold samt den efterfølgende godkendelse blive meddelt på skrift.  
Herefter skal eventuelle ændringer, inkl. ændringer brug af interne ressourcer, besluttes på 
rektoratsniveau. 
 
Forløbsbeskrivelser 
Når fagskemaet er godkendt, udarbejder uddannelseslederen forløbsbeskrivelser for samtlige forløb. 
Forløbsbeskrivelserne indeholder en beskrivelse af forløbet, dato, ECTS, læringsmål samt 
evalueringsmetode. 
 
Kommunikation 
På baggrund af forløbsbeskrivelserne opretter Team 1 samtlige undervisningsforløb i Filmskolens 
Learning Management System og tildeler lokaler og inviterer studerende og 
fagansvarlige/gæstelærere. Alle forløb skal senest være oprettet to uger før semesterstart. 
 
I ugen før starten af et forløb er det den konkrete fagansvarliges/gæstelærers ansvar at sørge for, at 
dagsprogrammer og øvrig relevant information er tilgængeligt for de studerende i Filmskolens 
Learning Management System. Gæstelærere inviteres til systemet, såfremt det vurderes relevant. Hvis 
gæstelærere ikke har adgang til systemet, sikrer Team 1, at al relevant information bliver tilgængelig. 
 
Evaluering 
Team 1 udarbejder, med inddragelse af bl.a. de fagansvarlige, årligt i forbindelse med studieafslutning 
på forårssemesteret en evaluering af processen for undervisningsplanlægning. Evalueringen 
præsenteres for studienævn og skoleråd, som afgiver kommentarer og evt. anbefalinger. Evalueringen, 
kommentarer og evt. anbefalinger indarbejdes i processen for planlægning af næste studiestart af 
Team 1. 
 
Succesmål 
Årligt 

 Undervisningsskemaer offentliggøres senest to uger før semesterstart. 
 100% af proceduren overholdes rettidigt. 

2021 
 Senest i juni er der udarbejdet, med inddragelse af fagansvarlige og studerende, en samlet 

evaluering af skolens undervisningsplanlægning.  
 Evalueringen viser tilfredshed med, at undervisningsplanlægningen understøtter 

sammenhængen mellem studieordninger og undervisnings- og produktionsforløb, dvs. en 
samlet tilfredshed på minimum 3,8 (på en skala fra 1-5). 

 

6.4. Procedure for undervisningsevalueringer 
Formål 
Proceduren har til formål at sikre en systematisk tilgang til evalueringen af undervisningen, hvor de 
studerende er i dialog med de fagansvarlige om kvaliteten af fag- og praksisforløb. Evalueringerne skal 
indgå i den løbende udvikling af undervisningen og uddannelserne samt bidrage til at give de 
fagansvarlige muligheder for at skabe sammenhæng mellem studieordningens læringsmål og 
undervisningen samt undervisningens ressourcer, planlægning og organisation. 
 
Den løbende og direkte dialog mellem de studerende og de fagansvarlige er afgørende for at sikre 
kvaliteten af undervisningen, og alle parter har ansvar for at skabe et læringsmiljø, der er kendetegnet 
ved samarbejde og inddragelse. 
 
Hjemmel og lovkrav 
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 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet.  

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  

 
Procedure 
De fagansvarlige har ved semesterstart ansvar for at gennemgå semesterets/fagets undervisning og 
læringsmål sammen med de studerende. 
 
De fagansvarlige har ligeledes ansvaret for at gennemgå læringsmål fra både fag- og praksisforløb med 
evt. gæstelærer med fokus på den specifikke undervisningsopgave. 
 
Skriftlig evaluering ved semesterets afslutning (årgang 1620, 1721, 1822): 
Senest ved semesterets afslutning udarbejder Team 2, med input fra Team 3, et evalueringsskema til 
de studerende i SurveyXact. Evalueringsskemaet vedrører alle undervisnings- og praksisforløb fra det 
samlede semester. Evalueringsskemaet henviser til læringsmålene for semesteret og tager 
udgangspunkt i en skabelon. 
 
Når resultaterne foreligger, udarbejder Team 3 en anonymiseret opsamling for hver uddannelse. 
Opsamlingen giver et overblik og konkluderer, hvis muligt, på både negative og positive tendenser i 
evalueringerne. Resultaterne og opsamlingen for hver enkelt uddannelse gives til rektor, studiechefen 
og uddannelseslederen senest i uge 9 i forårssemesteret og senest i uge 35 i efterårssemesteret. 
 
Opsamlingen danner ramme for et møde om semesterets pædagogiske tilrettelæggelse. På mødet 
tilrettelægges og justeres det kommende semesters undervisning bl.a. på baggrund af den 
anonymiserede semesterevalueringsopsamling. 
 
Skriftlig evaluering ved fagets afslutning (årgang 1923 og fremefter): 
Senest ved fagets afslutning udarbejder Team 2, med input fra Team 3, et evalueringsskema til de 
studerende i SurveyXact. Evalueringsskemaet vedrører alle undervisnings- og praksisforløb fra det 
samlede fag. Evalueringsskemaet henviser til læringsmålene for faget og tager udgangspunkt i en 
skabelon. 
 
Når resultaterne foreligger, udarbejder Team 3 en anonymiseret opsamling for hver uddannelse. 
Opsamlingen giver et overblik og konkluderer, hvis muligt, på både negative og positive tendenser i 
evalueringerne. Resultaterne og opsamlingen for hver enkelt uddannelse gives til studienævnet og den 
fagansvarlige. Studienævnet behandler resultaterne og fører til referat, hvilke resultater man er 
kommet frem til, og hvordan resultaterne er indarbejdet i fagudviklingen. 
 
Succesmål 
Årligt 

 Alle semesterevalueringer har besvarelsesfrist senest to uger efter semesterets afslutning. 
 Alle fagforløbsevalueringer har besvarelsesfrist senest to uger efter fagforløbets afslutning. 
 Alle opsamlinger på semesterevalueringer er udarbejdet og afgivet til uddannelsesleder, rektor 

og studiechef senest i uge 9 og uge 35. 
 Alle opsamlinger på fagforløbsevalueringer er udarbejdet og afgivet til studienævnet og den 

fagansvarlige senest 2 mdr. efter fagforløbets afslutning. 
 Hvert undervisnings- og praksisforløb bliver vurderet til minimum 3,8 (på en skala fra 1-5) for 

videngrundlaget.  
 Hvert undervisnings- og praksisforløb bliver vurderet til minimum 3,8 (på en skala fra 1-5) for 

den pædagogiske tilrettelæggelse. 
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6.5. Procedure for praktik 
Formål 
Proceduren har til formål at sikre, at den studerende har mulighed for at gennemføre fagligt 
udbytterige praktikforløb inden for rammerne af studieordningen, samt at praktikant og praktiksted 
lever op til de gensidige forpligtelser, som forløbet indebærer. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 

 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

Procedure 
Når praktikstedet er fundet, har Team 1 ansvar for, at der indgås en skriftlig praktikaftale med fokus 
på den studerendes læring med udgangspunkt i de relevante læringsmål. Studienævnet skal godkende 
praktikaftalen. 
 
Team 1 arkiverer praktikaftalen og sørger for evt. registrering i skolens LMS. Team 1 orienterer Team 
2, som indskriver praktikophold i det studieadministrative system.  

Den studerende skal følge praktikstedets regler for fremmøde og bidrage aktivt inden for rammerne af 
praktikaftalen. Den fagansvarlige har ansvar for, at der sker en løbende dialog med praktikstedet og 
den studerende under praktikforløbet, og ved evalueringen af den studerende skal der være særligt 
fokus på at evaluere den studerendes praktikforløb. Team 1 har ansvar for, at der følges op på de 
forhold, der ikke lever op til den gensidige aftale.  

Team 1 udarbejder en årlig opgørelse over, hvilke praktikforløb der er ansøgt, bevilliget eller afslået, 
inkl. begrundelser. Opgørelsen præsenteres for studienævnet. Studienævnet inddrager opgørelse i en 
årlig overvejelse om, hvorvidt proceduren for merit skal ændres. 
 
Succesmål 
Årligt 

 100% af ansøgningerne om praktik har en kvalitet, som bevirker, at studienævnet kan tage 
stilling ved første sagsbehandling. 

 Der er udarbejdet praktikaftaler med alle praktiksteder. 
 Senest i september er der udarbejdet en samlet oversigt over ansøgte, bevilligede eller afviste 

praktikansøgninger. 
2022 

 Seks årlige ansøgninger fra studerende om praktikophold. 
 

6.6. Procedure for studievejledning 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at Filmskolens studievejledning understøtter de studerendes 
gennemførelse af uddannelsen. Ligeledes er det studievejledningens opgave at informere og rådgive 
evt. kommende ansøgere om uddannelsernes faglige indhold. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Akkrediteringsbekendtgørelsen for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. 
 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  
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Procedure 
Filmskolens studievejlednings opgaver varetages af Team 2. Det er studevejledningens opgave at 
vejlede og støtte den studerende inden for skolens rammer og beføjelser. Hos studievejledningen kan 
den studerende tale fortroligt og søge vejledning, hjælp og information vedrørende vedkommendes 
uddannelse samt om eventuelle personlige udfordringer.  

Studievejledningens opgave er først og fremmest at: 

 Støtte og vejlede de studerende i det, der vedrører livet som studerende på Den Danske 
Filmskole, herunder bl.a.  

- vejledning i Filmskolens regler 
- vejledning om muligheder og udfordringer 
- henvisning til andre tilbud, fx Studenterrådgivningen 
- håndtering af krænkelsessager  

 Vejlede og rådgive eventuelt kommende ansøgere med informationer om uddannelsernes 
faglige indhold og livet som studerende på Den Danske Filmskole 

 

Studievejledningen er åben for alle studerende ved Filmskolen, og studievejledningen kan kontaktes 
personligt eller pr. mail. Mailadresser og åbningstider er beskrevet på Filmskolens intranet. 

Studievejledningen kan ligeledes kontaktes på telefon og mail af eventuelt kommende ansøgere, der 
står over for uddannelsesvalg. Mailadresser og åbningstider er beskrevet på Filmskolens hjemmeside.  

Team 2 udarbejder årligt en anonymiseret opgørelse over brug af studievejledningen, som 
præsenteres for skoleråd og rektorat. Skoleråd og rektorat afgiver kommentarer og evt. anbefalinger. 
Team 2 har ansvaret for, at kommentarer og evt. anbefalinger indarbejdes i udviklingen af 
studievejledningens opgaver. 

Succesmål 
2020 

 UMV’en viser, at 90% af de studerende har kendskab til studievejledningen. 
 UMV’en viser, at 75% af de studerende, der har henvendt sig i studievejledningen, er tilfredse 

med betjeningen. 
2021 

 50% af ansøgere til skolens uddannelser føler sig informeret om, at man kan henvende sig til 
studievejledningen. 

 75% af de ansøgere, der har anvendt studievejledningen, er tilfredse med information og hjælp 
fra studievejledningen. 

 
2022 

 75% af ansøgere til skolens uddannelser føler sig informeret om, at man kan henvende sig til 
studievejledningen. 

 80% af de ansøgere, der har anvendt studievejledningen, er tilfredse med information og hjælp 
fra studievejledningen. 

 

6.7. Procedure for udslusning 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre, at de studerende får et kvalificeret grundlag til at starte deres 
professionelle liv. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
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Procedure 
Team 1 er ansvarlig for, at der i planlægningen af undervisningen for 8. semester afsættes tre dage til 
et udslusningsforløb i maj eller juni.  

De fagansvarlige for 2. quarter på 8. semester er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af 
forløbet.  

Som en del af forløbet skal de studerende selv have indsamlet alle deres værker og øvelser fra hele 
deres uddannelse og udvælge væsentlige nedslag. Den studerende udarbejder, med hjælp fra den 
fagansvarlige, en personlig handlingsplan for den første periode efter uddannelsens afslutning.  
 
Team 1 udarbejder, med inddragelse af bl.a. de afgående studerende og de fagansvarlige, en evaluering 
af udslusningen. Evalueringen præsenteres for rektorat, skoleråd og aftagerpanel, som afgiver 
kommentarer og evt. anbefalinger. Evalueringen, kommentarer og evt. anbefalinger indarbejdes i 
planlægningen af næste udslusning af de fagansvarlige. 
 
Succesmål 
Årligt 

 100% af afgangsstudenterne deltager i et udslusningsforløb. 
 Minimum 80% af alle afgangsstudenter har udarbejdet en personlig handlingsplan senest ved 

afgang fra skolen. 
 

6.8. Procedurer for studieafslutning 
Formål 

Formålet med proceduren er at sikre, at de studerende får retvisende dokumentation for deres 
uddannelse, samt at sikre en systematisk og praktisk afslutning af den studerende i forhold til 
administrative systemer og adgang til skolen. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  

Procedure 

Efter den afsluttende bedømmelse opdaterer Studiekontorets Team 2 den studerendes status i det 

studieadministrative system med dato for translokation som udskrivelsesdato. 

 

Team 2 udfærdiger diplomer, som den færdiguddannede kan forlange at få oversat til engelsk. Beviset 

udarbejdes på baggrund af en skabelon, og som bilag vedlægges et engelsksproget Diploma 

Supplement, der er i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet og 

UNESCO/CEPES udviklede standardmodel og beskriver uddannelsernes faglige retning, indhold, 

niveau og sigte samt giver oplysninger om institutionen og om dennes uddannelsesplacering i det 

danske uddannelsessystem. Team 2 er ansvarlig for, at skabelonen til dimittendernes Diploma 

Supplement er opdateret.  

 

Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Filmskolen på 

foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af 

uddannelsen angivet i ECTS-point. Når en studerende forlader uddannelsen uden at have gennemført 

den, sørger den fagansvarlige for, at Team 2 får besked. 

 

Team 1 beslutter i samarbejde med teknisk chef datoer for diverse afleveringer og deaktiveringer. 
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Team 1 informerer de studerende via mail om datoer for deaktivering i div. administrative systemer, 

for aflevering af nøglebrikker, skabsnøgler og udstyr og aflevering af ryddede lokaler. 

 

Teknisk chef er ansvarlig for, at alt udstyr lånt af skolen bliver inddraget. 

 

Teknisk chef er ansvarlig for, at de studerende i CANVAS, Farmers Wife, trådløst netværk og 

studierelevante fagsystemer bliver deaktiveret, og for, at de studerendes mailkonto bliver lukket. 

 

Teknisk chef er ansvarlig for, at nøglebrikker og skabe m. nøgler bliver inddraget og deaktiveret. 

 
Studiekontorets Team 1 sørger for, at al økonomisk mellemværende mellem den studerende og skolen 

er afsluttet inden translokation (med forbehold for afgangsfilm, hvor der kan laves en specifik aftale 

for endelig afslutning, og hvor Team 1 forelægger et udkast til aftale for studienævnet, som træffer 

afgørelse i sagen). 

 

Kommunikationsmedarbejderen er ansvarlig for, at de studerendes billede og kontaktoplysninger 

fjernes fra Filmskolens hjemmeside. Herefter fremgår de blot med navn. 

 

Succesmål 

Årligt 

 Tidsplan for deaktivering i administrative systemer og for aflevering er lavet senest 15. maj.  

 Tidsplan er udsendt til de studerende senest 1. juni. 

 De studerende modtager deres beviser og Diploma Supplements senest 14 dage efter 

dimission. 

 De afgående studerendes status i STADS er opdateret senest en uge efter dimission. 

 Afgående studerendes adgang til fagsystemer og udstyr er lukket ned senest 30. juni. 

 Afgående studerendes adgang til mailsystem er lukket ned senest en måned efter afgang. 

 Afgående studerendes nøgler og skabe er inddraget senest 30. juni. 

 I tilfælde af udmeldelse af skolen skal alle afslutningsprocedurer være afsluttet senest 14 dage 

efter udmeldelse. 

7. DELPOLITIK FOR EVALUERINGER/BEDØMMELSER 
Delpolitikken for evalueringer/bedømmelser skal sikre, at alle formelle evalueringer og evalueringer 
foregår på en ensartet måde, der er gennemskuelig og forudsigbar for de studerende, samt at alle 
formelle evalueringer og evalueringer indeholder en udprøvning (det summative element), der 
forholder sig til den studerendes kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for 
den pågældende uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer samt indsats i 
forbindelse med praksisforløb. Ligeledes skal delpolitikken sikre, at alle formelle evalueringer og 
evalueringer sker på en lærings- og udviklingsorienteret måde (det formative element), der hviler på 
dialog som det bærende princip i den kunstneriske og faglige udveksling mellem studerende og 
evaluatorer (fagansvarlige, uddannelsesledere, gæstelærere og/eller eksterne censorer). Delpolitikken 
skal sikre, at alle formelle evalueringer og evalueringer, der har retlige konsekvenser for den 
studerende, indeholder nødvendige omevaluerings- og klagemuligheder, samt at alle evaluatorer 
(fagansvarlige, uddannelsesledere, gæstelærere og/eller eksterne censorer), der indgår i formelle 
evalueringer og evalueringer kan vide, hvilken funktion de forventes at udfylde, når de indgår i 
formelle evalueringer og/eller evalueringer. 
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7.1. Procedure for formelle evalueringer 
Procedure for formelle evalueringer for årgang 1620, 1721 og 1822 

Indledning 

På Den Danske Filmskole er samtaler mellem en uddannelsesleder og de studerende om de 
studerendes kunstneriske og faglige udvikling en central del af undervisningen. Det gælder såvel de 
samtaler, der foregår i forbindelse med de bedømmelser (ved afslutningen af samtlige semestre og ved 
bedømmelse af midtvejs- og afgangsprojekter, jf. Filmskolebekendtgørelsen § 22, stk. 2.5), som de 
vejledende samtaler og faglige gennemgange, der foregår som en del af undervisningen i øvrigt. I det 
følgende beskrives Den Danske Filmskoles bedømmelser (semesterbedømmelser, midtvejs- og 
afgangsbedømmelser) og de evalueringer, der er samlebetegnelsen for de forskellige screeninger, 
fremlæggelser, præsentationer, samtaler om øvelser m.v., der indgår som en del af undervisningen i 
øvrigt. Bedømmelser har retlige konsekvenser, mens evalueringer kan have kunstneriske, faglige og 
pædagogiske konsekvenser. Alle bedømmelser og evalueringer på Den Danske Filmskole er 
obligatoriske, og Den Danske Filmskole indstiller automatisk alle studerende til alle bedømmelser og 
evalueringer, medmindre andet følger af nedenstående oversigt. På Den Danske Filmskole betegnes 
bedømmelser ’formelle evalueringer’, mens ’evalueringer’ er betegnelsen for de øvrige 
evalueringsformer.  
 
Formål 
Formålet er at sikre, at  

 alle formelle evalueringer og evalueringer foregår på en ensartet måde, der er gennemskuelig 
og forudsigbar for de studerende. 

 alle formelle evalueringer og evalueringer indeholder en udprøvning (det summative element), 
der forholder sig til den studerendes: 

- kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for den pågældende 
uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

- indsats på praksisforløb. 
 alle formelle evalueringer og evalueringer sker på en lærings- og udviklingsorienteret måde 

(det formative element), der hviler på dialog som det bærende princip i den kunstneriske og 
faglige udveksling mellem studerende og evaluatorer (uddannelsesledere, gæstelærere 
og/eller eksterne censorer). 

 alle formelle evalueringer og evalueringer, der har retlige konsekvenser for den studerende, 
indeholder nødvendige omevaluerings- og klagemuligheder. 

 alle formelle evalueringer og evalueringer sker på en lærings- og udviklingsorienteret måde 
(det formative element), der skaber et udviklende læringsmiljø for den studerende.  

 alle formelle evalueringer og evalueringer, der har til formål at rådgive de studerende i forhold 
til at fastholde dem på udmeldte konditioner for øvelser og værker, tydeliggør for de 
studerende, hvilke dele af evalueringen der har læringsformål, og hvilke dele der har 
konsekvenser i forhold til udmeldte konditioner, fx tid, økonomi, rettigheder, sikkerhed, 
teknik, praktik m.v. 

 alle evaluatorer (uddannelsesledere, gæstelærere og/eller eksterne censorer), der indgår i 
formelle evalueringer og evalueringer kan vide, hvilken funktion de forventes at udfylde, når 
de indgår i formelle evalueringer og/eller evalueringer.  

 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  
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 Forvaltningsloven 

 

 

Formelle evalueringer af studerende 

Den Danske Filmskole gennemfører følgende formelle evalueringer i løbet af en uddannelse (se senere 

uddybning og definitioner): 

 

a. Formel semesterevaluering (gennemføres ved samtlige semestres afslutning, dog kan 

midtvejs- og afgangsevalueringer erstatte en semesterevaluering) af den studerendes: 

 kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for den pågældende 

uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

 indsats på praksisforløb (øvelser). 
b. Formel midtvejsevaluering (gennemføres ved midtvejsprojektets afslutning) af den 

studerendes:  

 kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for den pågældende 

uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

 indsats på praksisforløb (midtvejsprojekt). 
c. Formel afgangsevaluering (gennemføres ved afgangsprojektets afslutning) af den studerendes:  

 kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for den pågældende 

uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

 indsats på praksisforløb (afgangsprojekt). 
 

Evalueringer af øvelser 

Den Danske Filmskole gennemfører evalueringer af alle øvelser i løbet af en uddannelse (se senere 

uddybning og definitioner). Evalueringerne kan enten foretages ved afslutningen af den enkelte øvelse 

eller ved afslutningen af en række sammenhængende øvelser. Antallet af evalueringer og deres 

tidsmæssige placering meddeles den studerende i Den Danske Filmskoles læringsplatform senest ved 

semesterstart.  

 

Definition af kunstnerisk og faglig udvikling   

Studieordningen angiver generelle og uddannelsesspecifikke formål og kvalifikationsbeskrivelser 

samt mål for viden, færdighed og kompetencer. Tilsammen udgør disse uddannelsens kunstneriske og 
faglige ambition for dimittendernes profil som skabende og udøvende kunstnere og fagprofessionelle.    

 

Definition af praksisforløb 

De studerendes praksisforløb defineres som enten en øvelse eller et værk.  

 

Praksisforløb: 

a. Øvelser 

 Skitser 

 Ikke-afrundede produktioner 

 

En øvelse er enten en skitse (fx en scene, en sekvens eller anden ikke-afrundet fortælling, der 

ikke kræver fremlæggelse og godkendelse) eller en produktion (en ikke-afrundet fortælling, 

der kræver fremlæggelse og godkendelse). Øvelsen giver de studerende mulighed for, med 

udgangspunkt i en konkret opgave, i praksis at anvende på forhånd definerede færdigheder (fx 
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metoder) og viden (fx om dramaturgiske modeller) med henblik på at styrke deres 

kompetencer.  

 

b. Værker 

 Midtvejsprojekt (afrundede produktioner og andre afrundede formater) 

 Afgangsprojekt (afrundede produktioner og andre afrundede formater) 

 

Et værk er en produktion eller et andet afrundet format (en afrundet fortælling, der kræver 

fremlæggelse og forhåndsgodkendelse), hvor de studerende selv træffer beslutning om, hvilke 

færdigheder (fx metoder) og hvilke videnfelter (fx dramaturgi eller lyssætning) de vil bringe i 

anvendelse i produktionen af den filmiske fortælling. Produktionen af værker giver de 

studerende mulighed for at styrke deres kompetencer ift. at kombinere, eksperimentere og 

udfordre gængs viden og praksis og videreudvikle deres faglighed og kunstneriske signatur.   

 

Definition af skærpet fokus 

Skærpet fokus er et kunstnerisk og/eller fagligt indsatsområde inden for de i studieordningen 

fastsatte læringsmål, der aftales efter dialog mellem den studerende og uddannelseslederen. Det 

skærpede fokus kan fx være et kunstnerisk og/eller fagligt undersøgelses- eller udviklingsfelt, der har 

den studerendes særlige interesse, eller som uddannelseslederen, baseret på tidligere og aktuel 

evaluering, anser for relevant for den studerende. Skærpet fokus kan også være konkret formuleret af 

den studerende selv i forbindelse med egen indsats på praksisforløb. Skærpet fokus udgør en 

væsentlig del af de formelle evalueringer og evalueringernes formative element.    

Formelle evalueringer af den studerendes kunstneriske og faglige udvikling og indsats på praksisforløb 

Formel semesterevaluering  

Formel semesterevaluering er en individuel samtale med deltagelse af uddannelsesleder og den 
studerende. Der afsættes en time til hver enkelt samtale.   
 

De formelle semesterevalueringer vurderer den studerendes:  

 kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for den pågældende 

uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

 indsats på praksisforløb (øvelser). 
 
Som forberedelse til formel semesterevaluering har den studerende ret til at forberede et skriftligt 
oplæg, der besvarer følgende spørgsmål:   

 

 hvad har været den studerendes læringsudbytte af undervisnings- og praksisforløbene i 
det pågældende semester?  

 hvad har været den studerendes skærpede fokus (individuelle og/eller i forhold til 
øvelser), og hvordan har den studerende grebet arbejdet med dette an?  

 hvad har den studerende i særlig grad tænkt sig at arbejde videre med, og hvordan?  
 har den studerende i perioden haft fravær? I så fald: Hvad har den studerende ikke deltaget 

i, og hvorledes påtænker den studerende at indhente dette?  
 Er der andet, den studerende anser for relevant i forbindelse med den formelle 

semesterevaluering? 
 

Den skriftlige forberedelse afleveres til uddannelseslederen på Den Danske Filmskoles 

læringsplatform senest tre hverdage inden den formelle semesterevaluering.   
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Den formelle semesterevaluering foregår på følgende måde:  
 

 den studerende reflekterer kort over undervisnings- og praksisforløb i semestret med 
fokus på eget læringsudbytte. Uddannelseslederen stiller uddybende spørgsmål med 
det formål at skærpe og præcisere det specifikke kunstneriske og faglige 
læringsudbytte.  

 den studerende reflekterer over egne kunstneriske og faglige styrker og udfordringer i 
relation til semestrets læringsmål, herunder den studerendes skærpede fokus i det 
pågældende semester.  

 uddannelseslederen opsummerer kort samtalen og meddeler den studerende 
resultatet af den formelle semesterevaluering:  
- i tilfælde af den studerendes fyldestgørende opfyldelse af semestrets mål for 

kunstnerisk og faglig udvikling er semestret gennemført.  
- i tilfælde af væsentlige mangler i den studerendes kunstneriske og faglige udvikling 

er semestret ikke gennemført, og uddannelseslederen udarbejder derfor en 
handlingsplan for den studerende. I forbindelse med den studerendes 
fyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen i det efterfølgende semester 
meddeler uddannelseslederen den studerende, at semestret er gennemført. I 
tilfælde af den studerendes ufyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen 
meddeler uddannelseslederen, at semestret ikke er gennemført, idet andet forsøg 
på fyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen berammes.  

- i tilfælde af den studerendes fyldestgørende opfyldelse af andet forsøg meddeler 
uddannelseslederen den studerende, at semestret er gennemført. I tilfælde af den 
studerendes ufyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen meddeles resultatet til 
den studerende, idet sagen overgives til rektor, der kan træffe beslutning om 
eventuel relegation.  

- gennemført semesterevaluering meddeles den studerende på Den Danske 
Filmskoles læringsplatform. Den studerende har 14 dages klagefrist fra 
kundgørelsesøjeblikket. 

- handlingsplanen, jf. studieordningens § 15, skal meddeles den studerende på Den 
Danske Filmskoles læringsplatform senest tre hverdage efter den formelle 
semesterbedømmelses afslutning.  

 

Formel midtvejsevaluering  

Formel midtvejsevaluering er en individuel vurdering af den studerende med deltagelse af ekstern 
censor (ved såvel ordinær midtvejsbedømmelse som ved eventuel 1. og 2. ombedømmelse), 
uddannelsesleder og den studerende. Der afsættes i alt tre timer til den samlede formelle 
midtvejsevaluering. Indstilling til formel midtvejsevaluering forudsætter, at den studerende har fået 
godkendt midtvejsprojektet til produktion,  
Den individuelle formelle evaluering baseres på:   

 det konkrete praksisforløb (midtvejsprojekt) 
 præsentation af midtvejsprojektet 
 holdets refleksioner over midtvejsprojektet  
 en individuel samtale  

 

Den formelle midtvejsevaluering er en vurdering af den studerendes:  

 kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for den pågældende 

uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

 indsats på praksisforløb (midtvejsprojekt). 
 
Den studerende har ret til at forberede et skriftligt oplæg med udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
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 hvad har været den studerendes læringsudbytte af undervisnings- og praksisforløbene?  

 hvad har været den studerendes skærpede fokus i midtvejsprojektet, og hvordan har den 

studerende grebet arbejdet med dette an?  

 har den studerende i perioden haft fravær? I så fald: Hvad har den studerende ikke deltaget 

i, og hvorledes påtænker den studerende at indhente dette? 

 Er der andet, den studerende anser for relevant i forbindelse med midtvejsevalueringen? 
Den skriftlige forberedelse afleveres til uddannelseslederen på Den Danske Filmskoles 

læringsplatform senest tre hverdage inden den formelle midtvejsevaluering. Den skriftlige 

forberedelse videregives til ekstern censor mindst tre hverdage forinden den formelle 

midtvejsevaluering. 

 

Den formelle midtvejsevaluering indeholder følgende obligatoriske elementer:   
 introduktion og præsentation (maks. 80 minutter): Midtvejsprojektet introduceres og 

fremvises. 

 holdets refleksioner (min. 20 minutter): Holdet reflekterer over midtvejsprojektet, 

herunder hvordan det forholder sig til udmeldte konditioner, idet censor og 

uddannelsesleder stiller uddybende spørgsmål med det formål at skærpe og præcisere det 

specifikke kunstneriske og faglige læringsudbytte.  

 den studerendes refleksioner (min. 15 minutter): Den studerende reflekterer kort over 

midtvejsprojektets undervisnings- og praksisforløb samt egne kunstneriske og faglige 

styrker og udfordringer i relation til projektets læringsmål med fokus på eget 

læringsudbytte. Censor og uddannelsesleder stiller uddybende spørgsmål med det formål 

at skærpe og præcisere det specifikke kunstneriske og faglige læringsudbytte. 

 uddannelseslederen opsummerer kort samtalen, og meddeler den studerende resultatet af 

den formelle midtvejsevaluering: 

- i tilfælde af den studerendes fyldestgørende opfyldelse af semestrets mål for 
kunstnerisk og faglig udvikling er semestret gennemført.  

- i tilfælde af væsentlige mangler i den studerendes kunstneriske og faglige udvikling 
er semestret ikke gennemført, og uddannelseslederen udarbejder derfor en 
handlingsplan for den studerende. I forbindelse med den studerendes 
fyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen i det efterfølgende semester 
meddeler uddannelseslederen den studerende, at semestret er gennemført. I 
tilfælde af den studerendes ufyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen 
meddeler uddannelseslederen, at semestret ikke er gennemført, idet andet forsøg 
på fyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen berammes.  

- i tilfælde af den studerendes fyldestgørende opfyldelse af andet forsøg meddeler 
uddannelseslederen den studerende, at semestret er gennemført. I tilfælde af den 
studerendes ufyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen meddeles resultatet til 
den studerende, idet sagen overgives til rektor, der kan træffe beslutning om 
eventuel relegation.  

- gennemført evaluering meddeles den studerende på Den Danske Filmskoles 
læringsplatform. 

- handlingsplanen, jf. studieordningens § 15, skal meddeles den studerende på Den 
Danske Filmskoles læringsplatform senest tre hverdage efter den formelle 
midtvejsevaluerings afslutning.  

 
Umiddelbart efter (senest tre hverdage) afslutningen af den formelle midtvejsevaluering udarbejder 
uddannelseslederen sammen med den eksterne censor en sammenfattende skriftlig evaluering 
indeholdende en vurdering, som udleveres til den studerende. Den studerende har 14 dages klagefrist 



Side 49 af 68 
 

fra kundgørelsesøjeblikket. Den skriftlige evaluering indeholdende en vurdering vedlægges 
afgangsdiplomet.  
 
Indstilling til formel midtvejsevaluering  
Indstilling til formel midtvejsevaluering falder i to faser (fremlæggelse og godkendelse), der udmeldes 

skriftligt (tidspunkt, omfang, påkrævet forberedelse, deltagere, pædagogisk konsekvens af udeblivelse 

eller manglende overensstemmelse med konditioner) sammen med konditioner for 

midtvejsproduktionen:   

 
Fremlæggelsen  

Fremlæggelsen finder sted i løbet af udviklingsforløbet, og formålet med fremlæggelsen er at 

opsummere en forudgående udviklingsproces samt at fremlægge, hvilken ide de studerende ønsker at 

arbejde videre med.  

Som forberedelse til fremlæggelsen skal de studerende, der indgår i produktionsholdet, senest tre 

hverdage forinden aflevere diverse materialer (fx skriftlige formater, visuelle/auditive skitser m.v.) 

samt deres individuelle skærpede fokus i forhold til værket til uddannelseslederen. De studerende på 

holdet tilrettelægger formen for fremlæggelsen, udpeger en mødeleder og formulerer eventuelle 

emner/problematikker, de særligt har brug for at vende med uddannelseslederen.  

I forbindelse med fremlæggelsen kan uddannelseslederne og repræsentanter fra produktionsteknisk 

afdeling stille uddybende spørgsmål til produktionen af værket med henblik på at opklare uklarheder, 

belyse særlige filmfaglige udfordringer eller påpege eventuelle mangler i forhold til de udmeldte 

konditioner og/eller læringsmålene for midtvejsproduktionen.    

Alt fremlæggelsesmateriale skal umiddelbart efter fremlæggelsen være tilgængeligt på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform.  

Godkendelsen 

Godkendelsen finder sted umiddelbart inden påbegyndelse af produktionen, og formålet med 

godkendelsen er at afklare, om projektet har nået et stadie, der sandsynliggør, at produktion er mulig 

inden for de konditionelle rammer for produktionen og i forhold til læringsmålene for 

midtvejsprojektet. I forbindelse med godkendelsen deltager uddannelsesledere, repræsentanter fra 

produktionsteknisk afdeling og eventuelle eksterne konsulenter.  

Som forberedelse til godkendelsen skal de studerende, der indgår i produktionsholdet, senest tre dage 

forinden aflevere diverse materialer (minimumbudget, produktionsplan og workflow, men kan også 

være skriftlige formater, visuelle/auditive skitser m.v.) samt refleksioner over deres individuelle 

skærpede fokus i forhold til produktionen på Den Danske Filmskoles læringsplatform. 

I forbindelse med godkendelsen redegør de studerende for materialet og reflekterer over styrker og 

udfordringer, idet det er de studerendes ansvar at sandsynliggøre, at produktionen er mulig inden for 
de konditionelle rammer og i forhold til læringsmålene for midtvejsprojektet. De studerende på 

produktionsholdet tilrettelægger formen for fremlæggelsen, udpeger en mødeleder og formulerer 

eventuelle emner/problematikker, de særligt har brug for at vende med faglærerne. 

I forbindelse med godkendelsen kan uddannelseslederne og repræsentanter fra teknisk afdeling stille 

uddybende spørgsmål til produktionen med henblik på at opklare uklarheder, belyse særlige 

filmfaglige udfordringer eller påpege eventuelle mangler i forhold til de udmeldte konditioner og/eller 

læringsmålene for midtvejsprojektet.   

Som afslutning på godkendelsen afgør uddannelseslederne og repræsentanter fra teknisk afdeling 

(ved konsensusbeslutning) uden de studerendes tilstedeværelse, om projektet kan godkendes til 
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produktion. I tilfælde af, at projektet godkendes til produktion, meddeles dette mundtligt til de 

studerende umiddelbart efter, idet godkendelsen efterfølgende bekræftes på Den Danske Filmskoles 

læringsplatform. I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes til produktion, kan uddannelseslederen 

beramme en ny godkendelse inden for tre hverdage, idet specifikke krav, der skal være opfyldt, før 

projektet kan godkendes til produktion, meddeles de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. 

I tilfælde af at projektet kan godkendes til produktion ved anden godkendelse, meddeles dette de 

studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes ved 

anden godkendelse til produktion, kan uddannelseslederen beramme yderligere en ny godkendelse 

inden for en hverdag, idet specifikke krav, der skal være opfyldt, før projektet kan godkendes til 

produktion, meddeles de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at projektet kan 
godkendes til produktion ved tredje godkendelse, meddeles dette de studerende mundtligt og 

efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes til produktion ved tredje 

godkendelse, meddeles dette de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt (via Den Danske 

Filmskoles læringsplatform). Sagen overgives til rektor, der kan træffe afgørelse om eventuel 

relegation.   

Alt godkendt materiale skal umiddelbart herefter være tilgængeligt på Den Danske Filmskoles 

læringsplatform.  

Berammede konsultationer 

Berammede konsultationer finder sted minimum tre gange i projektets løbetid, og de skal alle fremgå 

af konditionerne. Eksempler på berammede konsultationer er: screeninger, gennemklip, gennemsyn 

mv., animatic i første draft, vertical slice mv. 

Relevante uddannelsesledere deltager ved de berammede konsultationer, der forberedes og ledes af 

de studerende, der indgår som en del af holdet, idet de formulerer de kunstneriske og faglige emner, 

de ønsker uddannelseslederens vejledning om.  

Undervejs i de berammede konsultationer kan uddannelseslederne påpege forhold, der ikke falder 

inden for de konditionelle rammer.   

Ud over de tre obligatoriske berammede konsultationer kan holdet løbende invitere udvalgte 

uddannelsesledere og medstuderende til yderligere konsultationer, som holdet har brug for. 

Formel afgangsevaluering (formel evaluering af afgangsprojekter) 

Den formelle afgangsevaluering er en individuel evaluering af den studerende med deltagelse af 
ekstern censor (ved såvel ordinær som eventuel 1. og 2. formelle omevaluering), uddannelsesleder og 
den studerende. Der afsættes i alt tre timer til den samlede formelle afgangsevaluering. Indstilling til 
formel afgangsevaluering forudsætter, at den studerende har fået godkendt afgangsprojektet til 
produktion, jf. afsnit 2.3.1. 
 
Den individuelle formelle evaluering baseres på:  

 det konkrete praksisforløb 
 præsentation af afgangsprojektet 
 holdets refleksioner over afgangsprojektet  
 en individuel samtale  

 

Den formelle afgangsevaluering er en evaluering af den studerendes:  

 kunstneriske og faglige udvikling som udtrykt i studieordningen for den pågældende 

uddannelse gennem mål for viden, færdigheder og kompetencer. 

 indsats på praksisforløb (afgangsprojekt). 
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Den studerende har ret til skriftligt at forberede et oplæg med udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
 hvad har været den studerendes læringsudbytte af undervisnings- og praksisforløbene?  
 hvad har været den studerendes skærpede fokus i afgangsprojektet, og hvordan har den 

studerende grebet arbejdet med dette an?  
 har den studerende i perioden haft fravær? I så fald: Hvad har den studerende ikke deltaget 

i, og hvorledes forholder den studerende sig til dette?  
 er der andet, den studerende anser for relevant i forbindelse med afgangsevaluering? 

 
Den skriftlige forberedelse afleveres til uddannelseslederen på Den Danske Filmskoles 

læringsplatform senest fem hverdage inden den formelle afgangsevaluering (den skriftlige 

forberedelse videregives til ekstern censor). 

 

Den formelle afgangsevaluering indeholder følgende obligatoriske elementer:   
 introduktion og præsentation (maks. 80 minutter): Afgangsprojektet introduceres og 

fremvises. 
 holdets refleksioner (20 minutter): Holdet reflekterer over afgangsprojektet, herunder 

hvordan det forholder sig til udmeldte konditioner, idet censor og uddannelsesleder stiller 

uddybende spørgsmål med det formål at skærpe og præcisere det specifikke kunstneriske 

og faglige læringsudbytte.  

 den studerendes refleksioner (min. 15 minutter i undervisningslokale): Den studerende 

reflekterer kort over undervisnings- og praksisforløb i semestret samt egne kunstneriske 

og faglige styrker og udfordringer i relation til projektets/forløbets læringsmål med fokus 

på eget læringsudbytte. Censor og uddannelsesleder stiller uddybende spørgsmål med det 

formål at skærpe og præcisere det specifikke kunstneriske og faglige læringsudbytte.  

 uddannelseslederen opsummerer kort samtalen og meddeler den studerende resultatet af 
den formelle afgangsevaluering:  

- i tilfælde af den studerendes fyldestgørende opfyldelse af afgangsprojekts mål for 
kunstnerisk og faglig udvikling er afgangsprojektet gennemført, og uddannelsen er 
afsluttet.  

- i tilfælde af væsentlige mangler i den studerendes kunstneriske og faglige udvikling 
er projektet ikke gennemført, og uddannelseslederen udarbejder derfor en 
handlingsplan for den studerende. I forbindelse med den studerendes 
fyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen i det efterfølgende semester 
meddeler uddannelsesleder den studerende, at semestrene er gennemført, og 
uddannelsen er afsluttet. I tilfælde af den studerendes ufyldestgørende opfyldelse 
af handlingsplanen meddeler uddannelseslederen, at semestrene ikke er 
gennemført, idet andet forsøg på fyldestgørende opfyldelse af handlingsplanen 
berammes.  

- i tilfælde af den studerendes fyldestgørende opfyldelse af andet forsøg meddeler 
uddannelseslederen den studerende, at semestrene er gennemført, og uddannelsen 
er afsluttet. I tilfælde af den studerendes ufyldestgørende opfyldelse af 
handlingsplanen meddeles resultatet til den studerende, idet sagen overgives til 
rektor, der kan træffe beslutning om relegation.  

- gennemført evaluering meddeles den studerende på Den Danske Filmskoles 
læringsplatform 

- handlingsplanen, jf. studieordningens § 15, skal meddeles den studerende senest 
tre hverdage efter den formelle afgangsevaluerings afslutning.  

 
Umiddelbart efter (senest tre hverdage) afslutningen af den formelle afgangsevaluering udarbejder 
uddannelseslederen sammen med den eksterne censor en sammenfattende skriftlig evaluering 
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indeholdende en vurdering, som fremsendes til den studerende. Den studerende har 14 dages 
klagefrist fra kundgørelsesøjeblikket. Den skriftlige evaluering indeholdende en vurdering vedlægges 
afgangsdiplomet.  

 
Indstilling til formel afgangsevaluering 
Indstilling til formel afgangsevaluering falder i to faser (fremlæggelse og godkendelse), der udmeldes 

skriftligt (tidspunkt, omfang, påkrævet forberedelse, deltagere, pædagogisk konsekvens af udeblivelse 

eller manglende overensstemmelse med konditioner) sammen med med konditioner for 

afgangsprojektet:  

 

Fremlæggelsen  

Fremlæggelsen finder sted i løbet af udviklingsforløbet, og formålet med fremlæggelsen er at 

opsummere en forudgående udviklingsproces samt at fremlægge, hvilken ide de studerende ønsker at 

arbejde videre med.  

Som forberedelse til fremlæggelsen afleverer de studerende, der indgår i produktionsholdet, senest tre 

dage forinden diverse materialer på Den Danske Filmskoles læringsplatform (fx skriftlige formater, 

visuelle/auditive skitser m.v.) samt deres individuelle skærpede fokus i forhold til projektet til 

uddannelseslederne. De studerende på produktionsholdet tilrettelægger formen for fremlæggelsen, 

udpeger en mødeleder og formulerer eventuelle emner/problematikker, de særligt har brug for at 

vende med uddannelseslederne.  

I forbindelse med fremlæggelsen kan uddannelseslederne og en repræsentant fra teknisk afdeling 

stille uddybende spørgsmål til produktionen af værket med henblik på at opklare uklarheder, belyse 

særlige filmfaglige udfordringer eller påpege eventuelle mangler i forhold til de udmeldte konditioner 

og/eller læringsmålene for afgangsprojektet.     

Alt fremlæggelsesmateriale skal umiddelbart efter fremlæggelsen være tilgængeligt på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform. 

Godkendelsen 

Godkendelsen finder sted umiddelbart inden påbegyndelse af produktionen, og formålet med 

godkendelsen er at afklare, om projektet har nået et stadie, der sandsynliggør, at produktion er mulig 

inden for de konditionelle rammer for produktionen og i forhold til læringsmålene for 

afgangsprojektet. I godkendelsen deltager uddannelseslederne, en repræsentant fra teknisk afdeling 

og eventuelle eksternt tilknyttede konsulenter.  

Som forberedelse til godkendelsen skal de studerende, der indgår i produktionsholdet, senest tre 

hverdage forinden aflevere diverse materialer (minimum budget, produktionsplan og workflow, men 

kan også være skriftlige formater, visuelle/auditive skitser m.v.) samt refleksioner over deres 

individuelle skærpede fokus i forhold til produktionen på Den Danske Filmskoles læringsplatform.  

I forbindelse med godkendelsen redegør de studerende for materialet og reflekterer over styrker og 

udfordringer, idet det er de studerendes ansvar at sandsynliggøre, at produktionen er mulig inden for 

de konditionelle rammer og i forhold til læringsmålene for afgangsprojektet. De studerende på 

produktionsholdet tilrettelægger formen for fremlæggelsen, udpeger en mødeleder og formulerer 

eventuelle emner/problematikker, de særligt har brug for at vende med uddannelseslederne. 

I forbindelse med godkendelsen kan uddannelseslederne og repræsentant fra teknisk afdeling stille 
uddybende spørgsmål til produktionen med henblik på at opklare uklarheder, belyse særlige 

filmfaglige udfordringer eller påpege eventuelle mangler i forhold til de udmeldte konditioner og/eller 

læringsmålene for projektet.   
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Som afslutning på godkendelsen afgør uddannelseslederne og en repræsentant fra teknisk afdeling 

(ved konsensusbeslutning) uden de studerendes tilstedeværelse, om projektet kan godkendes til 

produktion. I tilfælde af at projektet godkendes til produktion, meddeles dette mundtligt til de 

studerende umiddelbart efter, idet godkendelsen efterfølgende bekræftes skriftligt på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform. I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes til produktion, kan 

uddannelseslederne beramme en ny godkendelse inden for tre hverdage, idet specifikke krav, der skal 

være opfyldt, før projektet kan godkendes til produktion, meddeles de studerende mundtligt og 

efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at projektet kan godkendes til produktion ved anden godkendelse, 

meddeles dette de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at projektet ikke kan 

godkendes ved anden godkendelse til produktion, kan uddannelseslederne beramme yderligere en ny 
godkendelse inden for en hverdag, idet specifikke krav, der skal være opfyldt, før projektet kan 

godkendes til produktion, meddeles de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at 

projektet kan godkendes til produktion ved tredje godkendelse, meddeles dette de studerende 

mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af, at projektet ikke kan godkendes til produktion ved 

tredje godkendelse, meddeles dette de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform. Sagen overgives til rektor, der kan træffe afgørelse om eventuel 

relegation.   

Alt godkendt materiale skal umiddelbart efter godkendelse være tilgængeligt på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform.  

Berammede konsultationer 

Berammede konsultationer finder sted minimum tre gange i projektets løbetid, og de skal fremgå af 

konditionerne. Eksempler på berammede konsultationer er: screeninger, gennemklip, gennemsyn, 

animatic i første draft og vertical slice. 

Relevante uddannelsesledere deltager ved berammede konsultationer, der forberedes og ledes af de 

studerende, der indgår som en del af holdet, idet de formulerer de kunstneriske og faglige emner, de 

ønsker uddannelsesledernes vejledning om.  

Undervejs i de berammede konsultationer kan uddannelseslederne påpege forhold, der ikke falder 

inden for de konditionelle rammer.   

Ud over de tre obligatoriske berammede konsultationer kan holdet løbende invitere udvalgte 

uddannelsesledere og medstuderende til yderligere konsultationer, som holdet har brug for. 

Evalueringer  
Evalueringer er kunstneriske, faglige og pædagogiske samtaler mellem studerende, uddannelsesledere 

og gæstelærere, der har et formativt sigte i forhold til den studerendes kunstneriske og faglige 

udvikling og et summativt sigte i forhold til den studerendes indsats på de forskellige øvelser, der 

indgår i uddannelsen. Evalueringer kan antage forskellige former og have forskelligt omfang og 

indhold, da det er et selvstændigt kunstnerisk, fagligt og pædagogisk formål på Den Danske Filmskole, 

at den studerende i løbet af uddannelsen møder forskellige former for evalueringer.   

 

Evalueringer i forbindelse med den studerendes indsats i forbindelse med øvelser 

Skitser 

Uddannelseslederen træffer beslutning om evalueringens form, indhold, deltagere og tidsramme i 

forbindelse med formuleringen af konditionerne for den enkelte skitse, idet disse udmeldes skriftligt 

på Den Danske Filmskoles læringsplatform.   
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Med udgangspunkt i konditionerne for den enkelte skitse formulerer den enkelte studerende/ 

produktionsholdet i fællesskab, hvordan de vil tilgå og forløse konditionerne i praksis, og hvilket 

individuelt og/eller holdbaseret skærpet fokus der skal undersøges, belyses, udfordres og styrkes i 

arbejdet med skitsen. Inden eller efter visning af skitsen, afhængigt af konditionerne for skitsen, 

introducerer den enkelte studerende/produktionsholdet for dette. 

I evalueringen:    

 reflekterer den studerende/de studerende på holdet over den praktiske udfoldelse af 

konditionerne, læringsudbyttet i forhold til den konkrete øvelses læringsmål, egne 

kunstneriske og faglige styrker og udfordringer i forhold til skitsen og eventuelt over 

individuelt/gruppebaseret skærpet fokus.  

 stiller uddannelseslederen opklarende, undersøgende og udfordrende spørgsmål til 

forløsningen af konditionerne i praksis, læringsudbytte i forhold til øvelsens læringsmål og 

skærpet fokus, idet den/de studerende reflekterer over disse spørgsmål undervejs i 

samtalen. 

Evalueringen afrundes uden videre.  

Produktioner (øvelser, der har form af ikke-afrundede produktioner) 
Evalueringen i forbindelse med produktioner falder i tre faser (fremlæggelse, godkendelse og 
evaluering), der udmeldes skriftligt på Den Danske Filmskoles læringsplatform (med tidspunkt, 
omfang, påkrævet forberedelse, deltagere, pædagogisk konsekvens af udeblivelse eller manglende 
overensstemmelse med konditioner) sammen med konditioner for den enkelte produktion:  
 

Fremlæggelsen  

Fremlæggelsen finder sted i løbet af udviklingsforløbet, og formålet med fremlæggelsen er at 

opsummere en forudgående udviklingsproces samt at fremlægge den ide de/den studerende ønsker at 

arbejde videre med.  

Som forberedelse til fremlæggelsen afleverer den/de studerende, der indgår i produktionen på Den 

Danske Filmskoles læringsplatform, senest tre dage forinden diverse materialer (fx skriftlige formater, 

visuelle/auditive skitser m.v.) samt den/de studerendes individuelle skærpede fokus i forhold til 

produktionen til uddannelsesleder. Den/de studerende på produktionen tilrettelægger formen for 

fremlæggelsen, udpeger en mødeleder og formulerer eventuelle emner/problematikker, de særligt har 

brug for at vende med uddannelsesleder.  

I forbindelse med fremlæggelsen kan uddannelseslederne stille uddybende spørgsmål til 

produktionen med henblik på at opklare uklarheder, belyse særlige filmfaglige udfordringer eller 

påpege eventuelle mangler i forhold til de udmeldte konditioner og/eller læringsmålene for øvelsen.   

Alt fremlæggelsesmateriale skal umiddelbart efter fremlæggelsen være tilgængeligt på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform.  

Godkendelsen 

Godkendelsen finder sted umiddelbart inden iværksættelse af produktionen, og formålet med 

godkendelsen er at afklare, om projektet har nået et stadie, der sandsynliggør, at produktion er mulig 

inden for de konditionelle rammer for produktionen og i forhold til læringsmålene for øvelsen.  

Som forberedelse til godkendelsen fremsender den/de studerende, der indgår i produktionen, senest 

tre dage forinden diverse materialer på Den Danske Filmskoles læringsplatform (fx skriftlige formater, 

visuelle/auditive skitser m.v.) samt refleksioner over deres individuelle skærpede fokus i forhold til 

produktionen.  
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I forbindelse med godkendelsen redegør den/de studerende for materialet og reflekterer over styrker 

og udfordringer, idet det er den/de studerendes ansvar at sandsynliggøre, at produktionen er mulig 

inden for de konditionelle rammer og i forhold til læringsmålene for øvelsen. Den/de studerende på 

produktionen tilrettelægger formen for fremlæggelsen, udpeger en mødeleder og formulerer 

eventuelle emner/problematikker, de særligt har brug for at vende med uddannelseslederne. 

I forbindelse med godkendelsen kan uddannelseslederne stille uddybende spørgsmål til produktionen 

med henblik på at opklare uklarheder, belyse særlige filmfaglige udfordringer eller påpege eventuelle 

mangler i forhold til de udmeldte konditioner og/eller læringsmålene for produktionen.   

Som afslutning på godkendelsen afgør uddannelseslederne (ved konsensusbeslutning) uden den/de 

studerendes tilstedeværelse, om projektet kan godkendes til produktion. I tilfælde af at projektet 

godkendes til produktion, meddeles dette mundtligt til de studerende umiddelbart efter, idet 

godkendelsen efterfølgende bekræftes skriftligt på Den Danske Filmskoles læringsplatform. I tilfælde 

af at projektet ikke kan godkendes til produktion, kan uddannelseslederne beramme en ny 

godkendelse inden for tre hverdage, idet specifikke krav, der skal være opfyldt, før projektet kan 

godkendes til produktion, meddeles de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at 

projektet kan godkendes til produktion ved anden godkendelse, meddeles dette de studerende 

mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes ved anden 

godkendelse til produktion, kan uddannelseslederne beramme yderligere en ny godkendelse inden for 

en hverdag, idet specifikke krav, der skal være opfyldt, før projektet kan godkendes til produktion, 

meddeles de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. I tilfælde af at projektet kan godkendes 

til produktion ved tredje godkendelse, meddeles dette de studerende mundtligt og efterfølgende 

skriftligt. I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes til produktion ved tredje godkendelse, meddeles 

dette de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt på Den Danske Filmskoles læringsplatform. 

Den manglende godkendelse af projektet til produktion indgår i semester-, midtvejs- eller 

afgangsevalueringen af den studerende. 

Alt godkendt materiale skal umiddelbart efter godkendelse være tilgængeligt på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform.   

Evaluering 

Den/de studerende, der indgår i produktionen, præsenterer sit/deres individuelle skærpede fokus i 

forbindelse med produktionen enten før eller efter visning afhængigt af konditionerne for den enkelte 

produktion. Efter visning redegør den/de studerende individuelt for sit/deres bidrag til produktionen 

og sine/deres kunstneriske og faglige styrker i relation til denne og reflekterer over dette i forhold til 

egne læringsmål for øvelsen.   

 

Uddannelseslederen stiller opklarende, undersøgende og udfordrende spørgsmål til materialet og 

afrunder evalueringen med at meddele, i hvilket omfang produktionen forløser de udmeldte 

konditioner, samt hvad den/de studerende yderligere kan styrke i forbindelse med fremtidige 
produktioner.  

 

Procedure for formelle evalueringer for årgang 1923 og herefter: 

Indledning 
I det følgende beskrives Den Danske Filmskoles politik for bedømmelse. Alle bedømmelser på Den 
Danske Filmskole betegnes evalueringer og er altid en evaluering af den studerendes kunstneriske og 
faglige udvikling gennem mål for viden, færdighed og kompetence som udtrykt i studieordningen samt 
af den studerendes indsats på praksisforløb. 
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Alle evalueringer på Den Danske Filmskole er obligatoriske, og Den Danske Filmskole indstiller 
automatisk alle studerende til alle evalueringer (inkl. omevalueringer), medmindre andet følger af 
nedenstående oversigt. 
 
Formål 
At sikre:     

 at evalueringer foregår på en ensartet måde, der er gennemskuelig og forudsigbar for de 
studerende. 

 at alle evalueringer indeholder en udprøvning (det summative element), der forholder sig til 
den studerendes kunstneriske og faglige udvikling gennem mål for viden, færdighed og 
kompetence som udtrykt i studieordningen for den pågældende uddannelse. 

 en dialogbaseret og udviklingsorienteret proces for evaluering af de studerende (det formative 
element).  

 at alle evalueringer med retlige konsekvenser for den studerende indeholder nødvendige 
omevaluerings- og klagemuligheder. 

 at alle evaluatorer (uddannelsesledere, fagansvarlige, gæstelærere og/eller eksterne censorer) 
kan vide, hvilken funktion de forventes at udfylde, når de indgår i evalueringer på Den Danske 
Filmskole. 

 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 
Procedure 
Studieåret er delt op i en semesterstruktur, hvor fagstrukturen følger en quarterstruktur med fire 
quarters per semester/otte quarters per studieår. Der er normalt et fagforløb per quarter, men 
fagforløb kan strække sig over flere quarters. De studerende evalueres efter ethvert afsluttet 
quarter/fagforløb (maks. otte gange årligt) samt ved evaluering af midtvejs- og afgangsprojekter.  
  
Alle fagforløb på Den Danske Filmskole beskrives med læringsmål, angivelse af indhold, omfang (i 
ECTS-point) samt evalueringsform. 
Alle evalueringer tager udgangspunkt i denne fagbeskrivelse og i den studerendes kunstneriske og 
faglige udvikling og indsats i forbindelse med undervisningsaktiviteterne og/eller praksisforløb. Den 
studerende kan gennemføre såvel fagforløb som studieåret med en tilstrækkelig grad af deltagelse og 
en præstation, der demonstrerer en acceptabel opfyldelse af læringsmålene. Kravene til den 
studerendes deltagelse er beskrevet i studieordningen og i proceduren for fravær. 
 
Bedømmelse på Den Danske Filmskole betegnes i alle sammenhænge som evaluering. Den Danske 

Filmskole foretager to typer evalueringer af de studerende. Fagforløbsevalueringer og 

projektevalueringer. Alle evalueringer er obligatoriske og kan have retlige konsekvenser. Alle 

studerende har tre forsøg (ordinær evaluering, 1. afløsningsopgave og 2. afløsningsopgave) til at 

gennemføre evalueringerne, og de studerende har 14 dages klageadgang efter kundgørelsesøjeblikket 

ved hver evaluering. Alle klager skal være skriftlige og stiles til rektor.  

Alle evalueringer tager udgangspunkt i den studerendes kunstneriske og faglige udvikling og skal 

indeholde en vurdering af den studerendes:  

 

1) kunstneriske og faglige udvikling (viden, færdigheder og kompetencer)  

2) indsats på praksisforløb mv.  

3) kunstneriske udtryk  

 

Tilmelding  
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Den Danske Filmskole tilmelder den enkelte studerende til alle uddannelsens aktiviteter og samtidig 

til alle obligatoriske evalueringer, herunder også eventuelle afløsningsopgaver.  

Udover at Den Danske Filmskole automatisk indstiller og tilmelder den studerende til 

projektevaluering af både midtvejs- og afgangsprojekterne, stilles der til disse projekter ydermere 

krav om fremlæggelse og godkendelse af projekterne og deltagelse i berammede konsultationer, 

førend den studerende kan projektevalueres.  

 

Ligeledes er det et krav, at den studerende har gennemført midtvejs- og afgangsprojektevalueringerne, 

for at blive tilmeldt efterfølgende aktiviteter og evalueringer. Den studerende har ikke mulighed for at 

framelde sig evaluering, medmindre den studerende ikke har deltaget i den planlagte studieaktivitet 
som følge af dispensationsmulighederne. 

 

Fremlæggelsen  

Fremlæggelsen finder sted i løbet af udviklingsforløbet, og formålet med fremlæggelsen er at 

opsummere en forudgående udviklingsproces samt at fremlægge, hvilken ide de studerende ønsker at 

arbejde videre med. Ved fremlæggelsen deltager de studerende, den fagansvarlige, 

produktionslederen, repræsentanter fra produktionsteknisk afdeling og eventuelle eksterne 

konsulenter.  

Som forberedelse til fremlæggelsen skal de studerende (projektholdet) senest tre hverdage forinden 

aflevere diverse materialer (fx skriftlige formater, visuelle/auditive skitser m.v.), beskrivelse af 

holdets fælles fokus for projektet samt deres individuelle personlige og/eller faglige fokusser på Den 

Danske Filmskoles læringsplatform. De studerende tilrettelægger formen for fremlæggelsen, udpeger 

en mødeleder og formulerer eventuelle emner/problematikker, de særligt har brug for at vende.  

 

I forbindelse med fremlæggelsen kan den fagansvarlige, produktionslederen, repræsentanter fra 

produktionsteknisk afdeling og eventuelle eksterne konsulenter stille uddybende spørgsmål til 

projektet med henblik på at opklare uklarheder, belyse særlige filmfaglige udfordringer eller påpege 

eventuelle mangler i forhold til de udmeldte konditioner og/eller læringsmål.  

De studerende skal umiddelbart herefter sørge for, at al fremlæggelsesmateriale er tilgængeligt på Den 

Danske Filmskoles læringsplatform.  

 

Godkendelsen  

Godkendelsen finder sted umiddelbart inden påbegyndelse af produktionen, og formålet med 

godkendelsen er at afklare, om projektet har nået et stadie, der sandsynliggør, at projektet er muligt 

inden for de konditionelle rammer og i forhold til læringsmålene. I godkendelsen deltager de 

studerende, den fagansvarlige, produktionslederen, repræsentanter fra produktionsteknisk afdeling 

og eventuelle eksterne konsulenter.  

Som forberedelse til godkendelsen skal de studerende senest tre dage forinden aflevere diverse 

materialer (minimumbudget, produktionsplan og workflow, men det kan også være skriftlige 

formater, visuelle/auditive skitser m.v.), refleksioner over holdets fælles fokus for projektet samt 

deres individuelle personlige og/eller faglige fokusser på Den Danske Filmskoles læringsplatform.  

I forbindelse med godkendelsen redegør de studerende for materialet og reflekterer over styrker og 

udfordringer, idet det er de studerendes ansvar at sandsynliggøre, at projektet er muligt inden for de 

konditionelle rammer og i forhold til læringsmålene. De studerende tilrettelægger formen for 

fremlæggelsen, udpeger en mødeleder og formulerer eventuelle emner/problematikker, de særligt har 

brug for at vende med faglærerne.  

I forbindelse med godkendelsen kan den fagansvarlige, produktionslederen, repræsentanter fra 

produktionsteknisk afdeling og eventuelle eksterne konsulenter stille uddybende spørgsmål til 
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projektet med henblik på at opklare uklarheder, belyse særlige filmfaglige udfordringer eller påpege 

eventuelle mangler i forhold til de udmeldte konditioner og/eller læringsmål.  

Som afslutning på godkendelsen afgør den fagansvarlige, produktionslederen, repræsentanter fra 

produktionsteknisk afdeling og eventuelle eksterne konsulenter (ved konsensusbeslutning) uden de 

studerendes tilstedeværelse, om projektet kan godkendes til produktion. I tilfælde af at projektet 

godkendes til produktion, meddeles dette mundtligt til de studerende og efterfølgende skriftligt. De 

studerende skal umiddelbart herefter sørge for, at al godkendelsesmateriale er tilgængeligt på Den 

Danske Filmskoles læringsplatform.  

I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes til produktion, berammes en ny godkendelse inden for tre 

hverdage, idet specifikke krav, der skal være opfyldt, før projektet kan godkendes til produktion, 
meddeles de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt.  

I tilfælde af at projektet kan godkendes til produktion, meddeles dette mundtligt til de studerende og 

efterfølgende skriftligt.  

De studerende skal umiddelbart herefter sørge for, at al godkendelsesmateriale er tilgængeligt på Den 

Danske Filmskoles læringsplatform.  

I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes til produktion, berammes en sidste godkendelse inden for 

en hverdag, idet specifikke krav, der skal være opfyldt, før projektet kan godkendes til produktion, 

meddeles de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt.  

I tilfælde af, at projektet kan godkendes til produktion, meddeles dette mundtligt til de studerende og 

efterfølgende skriftligt.  

De studerende skal umiddelbart herefter sørge for, at al fremlæggelsesmateriale er tilgængeligt på Den 

Danske Filmskoles læringsplatform.  

 

I tilfælde af at projektet ikke kan godkendes til produktion ved tredje godkendelse, meddeles dette 

den/de studerende mundtligt og efterfølgende skriftligt. Herefter betragtes den/de studerende som 

udmeldt af uddannelsen.  

 

Berammede konsultationer  

Den studerende har pligt til at gennemføre tre berammede konsultationer i projektets løbetid, og de 

skal alle fremgå af konditionerne. Eksempler på berammede konsultationer er: screeninger, 

gennemklip, gennemsyn mv., animatic i første draft, vertical slice mv.  

Relevante fagansvarlige deltager ved de berammede konsultationer, der forberedes og ledes af de 

studerende, idet de formulerer de kunstneriske og faglige emner, de ønsker de/n fagansvarliges 

vejledning i forhold til.  

Undervejs i de berammede konsultationer kan de fagansvarlige påpege forhold, der ikke falder inden 

for de konditionelle rammer.  

Ud over de tre obligatoriske berammede konsultationer kan holdet løbende invitere udvalgte 

fagansvarlige og medstuderende til yderligere konsultationer, som holdet har brug for.  

Tidspunkt, omfang, påkrævet forberedelse, deltagere, pædagogisk konsekvens af udeblivelse eller 

manglende overensstemmelse med konditioner mv. for fremlæggelse, godkendelse og berammede 

konsultationer meldes ud sammen med konditioner for projektet.  

 

For at fastholde samme evalueringsniveau for alle studerende på en årgang kan Den Danske Filmskole 

tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med 

et andet modersmål end dansk og til studerende med andre udfordringer, når Filmskolen vurderer, at 

dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved evalueringer. Efter indstilling 

fra den fagansvarlige træffer rektor beslutning om omfanget af de særlige vilkår, der i form, indhold, 
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tidsmæssig og økonomisk udstrækning m.v. kan afvige betydeligt fra de ordinære vilkår og 

undervisningsforløb.  

 

Evalueringstyper  

Fagforløbsevaluering  

Fagforløbsevaluering er en individuel vurdering af den studerendes kunstneriske og faglige udvikling 

og indsats på eventuelle praksisforløb og gennemføres ved hvert afsluttet fagforløb (op til maks. fire 

gange pr. semester). Evalueringsformen afgøres af den/de ansvarlige fagansvarlige og varierer efter 

det enkelte fagforløb. Men alle evalueringsformer tager udgangspunkt i en eller flere af følgende 

evalueringsformer:  

 Gennemført ved fremmøde  

 Gennemført ved aktiv deltagelse  

 Gennemført ved aflevering af materiale  

 Gennemført ved mundtligt oplæg  

 

Den fagsansvarlige har dertil muligheder for at respondere på den studerendes indsats med følgende:  

 Mundtlig feedback  

 Skriftlig feedback  

 

I tilfælde af et tilfredsstillende resultat orienteres den studerende herom umiddelbart efter 

evalueringen, og Den Danske Filmskoles studieadministrations Team 2 har ansvar for at registrere 

dette i det studieadministrative system, og der foretages ikke yderligere.  

 

Evalueringsform, tidspunkt, omfang, påkrævet forberedelse, konsekvens af udeblivelse mv. for det 
enkelte fagforløbs evaluering meldes ud, samtidig med at forløbet offentliggøres på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform.  

 

Projektevaluering  

Projektevaluering (midtvejs- og afgangsprojekter) er en individuel mundtlig vurdering af den 

studerende med deltagelse af den studerende, en fagansvarlig og mindst én ekstern censor, der er 

beskikket af Kulturministeriet (ved såvel ordinær projektevaluering som afløsningsopgaver). Der 

afsættes 30 minutter pr. studerende, og evalueringen udmønter sig i en skriftlig udtalelse, som 

vedlægges den studerendes afgangsdiplom ved endt uddannelse. Evalueringen gennemføres ved 

projektets afslutning (defineret i konditionerne for projektet). 

Den studerende har forud for evalueringen mulighed for at forberede et skriftligt oplæg, som 

evalueringen kan tage afsæt i. Oplægget afleveres tre hverdage forinden til den fagansvarlige på Den 

Danske Filmskoles læringsplatform. Oplægget videregives til censor samme dag.  

 

Den studerende skal forberede og afholde et filmfagligt oplæg (ca. ti minutter). Oplægget skal tage 

udgangspunkt i et eller flere projekter (midtvejs- eller afgangsprojekter), tematikker inden for 

området filmfortælling og i den studerendes egen læring gennem sin uddannelse. Den studerende skal 

også forholde sig reflekterende og kritisk til egen filmfaglighed. Herefter stiller fagansvarlig og censor 

opklarende spørgsmål og udfordrer den studerendes faglighed og læring i forhold til de relevante 

læringsmål. Fagansvarlig og censor voterer uden den studerendes tilstedeværelse. Derefter 

opsummerer fagansvarlig og censor samtalen og meddeler den studerende resultatet af evalueringen 

mundtligt og efterfølgende på skrift.  
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I tilfælde af et tilfredsstillende resultat har den fagansvarlige og censor ansvar for at udfærdige en 

skriftlig udtalelse, som skal vedlægges den studerendes afgangsbevis ved endt uddannelse. Udtalelsen 

videregives til Den Danske Filmskoles studieadministrations Team 2, som registrerer denne i det 

studieadministrative system og arkiverer udtalelsen, og der foretages ikke yderligere.  

 

Evalueringsform, tidspunkt, omfang, påkrævet forberedelse, konsekvens af udeblivelse mv. fra 

evalueringen meldes ud, samtidig med at semestrets studieaktiviteter offentliggøres på Den Danske 

Filmskoles læringsplatform.  

 

Mangler/afløsningsopgaver/klageadgang 
Gældende for alle evalueringer på Den Danske Filmskole er det, at der i tilfælde af væsentlige mangler i 

den studerendes kunstneriske og faglige udvikling, indsats på fagforløb og praksisforløb m.v. og/eller 

færdigheder og udtryk i forhold til de pågældende læringsmål skal udfærdiges en skriftlig evaluering. 

Evalueringen skal til alle tider angive tidspunktet og rammen (fx et fagforløb eller praksisforløb), hvori 

vurderingen af den studerendes manglende opfyldelse af ovennævnte punkter er sket.  

Evalueringen skal også til alle tider indeholde angivelse af den kunstneriske og faglige udvikling, den 

studerende ikke har levet op til (angivet i læringsmål for viden, færdigheder og kompetencer), indsats 

på praksisforløb m.v., den studerende ikke har leveret, og/eller mangler i færdigheder og udtryk.  

Evalueringen skal ydermere indeholde en konkret plan for en afløsningsopgave, og den skal for så vidt 

muligt tilrettelægges på en sådan måde, at den studerende kan gennemføre uddannelsen inden for 

normeret tid, og gøre det muligt for den studerende at dimittere sammen med resten af sin årgang. 

Den fagansvarlige har ansvar for at udarbejde den skriftlige evaluering inklusive den konkrete plan for 

afløsningsopgaven. Den studerende orienteres skriftligt herom.  

Evaluering og plan skal godkendes af rektor. Den Danske Filmskoles studieadministrations Team 2 har 

ansvar for at registrere disse i skolens studieadministrative system og journalisere dokumenterne. I 

fald en klage imødekommes, skal Den Danske Filmskole tilbyde den studerende mulighed for en ny 

evaluering på samme vilkår som ved ordinær evaluering.  

I fald en klage ikke imødekommes og evalueringen således opretholdes, gennemføres 

afløsningsopgaven efter den plan, som er angivet i den skriftlige evaluering.  

I tilfælde af at afløsningsopgaven viser et tilfredsstillende resultat, orienteres den studerende 

umiddelbart efter evalueringen. DenFfgansvarlige er ansvarlig for at orientere Den Danske Filmskoles 

studieadministrations Team 2, som registrerer dette i det studieadministrative system, og der 

foretages ikke yderligere.  

I fald at afløsningsopgaven ikke viser et tilfredsstillende resultat, udfærdiges en ny skriftlig evaluering 

efter samme krav og forskrifter som forrige, og processen gentages.  

Hvis tre på hinanden følgende forsøg viser, at den studerende ikke opfylder Den Danske Filmskoles 

krav til kunstnerisk og faglig udvikling samt indsats på praksisforløb, kan der af rektor træffes 

afgørelse om bortvisning efter samtale med den studerende, jf. procedure for bortvisning.  

 

Vejledende samtaler  

Den fagansvarlige kan som en del af undervisningsplanlægningen tilrettelægge vejledende samtaler 

for de studerende. Temaerne for de vejledende samtaler kan spænde over den studerendes faglige 

interesseområder, kunstneriske og/eller personlige fokusområder, undersøgelses- og udviklingsfelter, 

særlige interesser, refleksioner over egen læring og/eller indsats på konkrete forløb under 

uddannelsen mv.  

En vejledende samtale kan tage form af et individuelt dialogisk møde, men kan også være holdbaseret i 

form af screeninger, gennemsyn, gennemklip, animatic i første draft, vertical slice mv., hvor 

videndeling er i centrum.  
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Vejledende samtaler må ikke finde sted samtidig med evalueringer, må ikke være forudsættende for 
eller på anden måde influere på evalueringer og har ingen retlige konsekvenser. 
Evaluering af og opsamling på bedømmelser 
Det er den fagansvarliges ansvar at orientere Team 2 om, at bedømmelserne er gennemført med 
angivelse af de studerende, der evt. ikke har gennemført. Team 2 opdaterer de studerendes fremdrift i 
det studieadministrative system og journaliserer dokumenterne. 
 
Team 2 udarbejder årligt en oversigt over, hvorvidt alle evalueringer er gennemført, hvorvidt der har 
været omprøvninger, og hvorvidt de studerende ikke har bestået og dermed ikke længere kan være 
tilmeldt uddannelserne. Oversigten præsenteres for studienævnet, som er ansvarlig for opfølgning på 
og implementering af evt. ændringer i evalueringsprocessen.  

Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for, at en anonymiseret oversigt over antal af 
beståede/ikke beståede lægges på hjemmesiden. 

Succesmål 
Årligt 

 100% af evalueringerne er afholdt rettidigt. 
 95% af de studerende har beståede evalueringer. 

  

7.2. Procedure for brug af eksterne censorer 
Formål 
Formålet med denne procedure er at sikre, at Den Danske Filmskole til hver en tid kan gøre brug af de 
mest kvalificerede eksterne censorer i optagelses- og evalueringssammenhænge. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.  

 Forvaltningsloven 

Procedurebeskrivelse 
Beskikkelse 
Censorkorpset beskikkes for fire år ad gangen, første gang i forårssemesteret 2019. Den Danske 
Filmskole indstiller sammensætningen af censorkorpset til Kulturministeriet. Beskikkelsen 
igangsættes af Team 2. De fagansvarlige udarbejder et udkast til en liste med potentielle kandidater, 
som kvalitetssikres af Team 2.  
 
Der er ikke konkrete krav til antallet af eksterne censorer, men listen bør som minimum 
sammensættes, så der er flere censorer at vælge imellem inden for hvert fagområdes primære fag- og 
beskæftigelsesområder. 
 
Listen skal høres i studienævnet, som kommer med forslag til og beslutter den endelige indstilling til 
Kulturministeriet. Når listen er besluttet, skal Team 2 indhente oplysninger for alle kandidaterne samt 
indhente samtykke til, at de indstilles som beskikkede censorer for de kommende fire år. Herefter 
sender Team 2 skolens samlede indstilling til Kulturministeriet.  
 
For hver kandidat skal fremgå: 
1. Fulde navn 
2. E-mailadresse 
3. Relevant(e) uddannelse(r) 
4. CV 
 
Kulturministeriet sagsbehandler indstillingen og sender en godkendelse af det samlede censorkorps.  
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Hvis en beskikket censor udtræder af korpset, skal det vurderes, om det er nødvendigt at indstille en 
afløser. En beskikket censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke, eller kun kortvarigt, er ansat 
på Den Danske Filmskole i undervisningsåret. Det er Team 2’s ansvar at undersøge de eksterne 
censorers seneste ansættelse på Den Danske Filmskole. 
 
Anvendelse af eksterne censorer 
Der skal indgå eksterne censorer i følgende bedømmelser: 

 Optag 
 Midtvejs- og afgangsevalueringer  

Team 2 indkalder eksterne censorer til optag og evalueringer efter et fast rullende princip. Der tegnes 
kontrakt med censorerne fra opgave til opgave.  
 
Det er de fagansvarliges/uddannelsesledernes ansvar at sikre, at de eksterne censorer er informeret 
om opgaven. De eksterne censorer skal være med til at bedømme, i hvilken grad den studerende 
opfylder de faglige mål. De eksterne censorer har desuden til opgave at sikre, at bedømmelserne 
gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og at de studerende får en ensartet, retfærdig 
og pålidelig behandling. 
 
Dialog med eksterne censorer om uddannelsernes kvalitet 
Team 2 er ansvarlig for, at der hvert tredje år iværksættes en undersøgelse blandt de anvendte 
censorer om deres indtryk af uddannelserne og de studerendes faglige niveau. Undersøgelsen 
præsenteres for studienævnet, som er ansvarlig for, at resultaterne indgår i den faglige udvikling, og 
som minimum indgår i den systematiske gennemgang af studieordningerne hvert tredje år, næste 
gang i 2021. 
 
Succesmål 
2021 

 Senest i juni 2021 er der udarbejdet en evaluering af censorernes indtryk af uddannelserne og 
de studerendes faglige niveau. 

 75% af de anvendte (i censorkorpsets fireårige periode) censorer mener, at uddannelserne og 
de studerendes faglige niveau er tilfredsstillende. 

 100% af censorerne føler sig kvalificeret til at udføre hvervet som censor.  
 

7.3. Procedure for fravær 
Formål 
Denne procedure understreger sammenhængen mellem de studerendes fremmøde og uddannelsernes 
kvalitet og har til formål at præcisere kravene til de studerendes deltagelse i uddannelsesaktiviteterne. 
Derudover er formålet med proceduren at sikre, at der tages hånd om de studerendes fravær, samt at 
give klare retningslinjer for processen i forbindelse med fravær. 

 
Den Danske Filmskole er præget af mange forskellige læringsmiljøer, og de faglige aktiviteter foregår 
som både undervisning og produktionsforløb på tværs af uddannelserne. Læringsmiljøet er derfor 
præget af stor gensidig afhængighed blandt de studerende, og kvaliteten af de faglige aktiviteter bliver 
forringet mærkbart, i fald den studerende er fraværende. 
 
Det er således en forudsætning for, at Den Danske Filmskole kan tilbyde sine studerende uddannelse 
på højt internationalt niveau, at alle studerende deltager aktivt i alle faglige aktiviteter, såvel 
undervisning som produktionsforløb. 
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Hjemmel og lovkrav 
 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

nye videregående uddannelser under Kulturministeriet  

Procedure 
Regler om fremmøde 

 Der er mødepligt til alle faglige aktiviteter. 
 Den studerende møder til tiden. 
 De eneste årsager til lovligt fravær er: 

- Dispensation fra mødepligt 
- Sygdom 
- Barnets første sygedag 
- Orlov 
- Deltagelse i skolens råd og udvalg 
- Særlige forhold 

 Ikke godkendt fravær kan medføre bortvisning. 
 
1. Mødepligt til faglige aktiviteter 
Undervisning  
Ved undervisning vurderer den aktuelle gæstelærer eller den fagansvarlige, om den studerende er 
fremmødt til tiden. Hvis det viser sig, at den studerende ikke er fremmødt eller er kommet for sent, 
skal gæstelæreren give den fagansvarlige/uddannelseslederen skriftlig besked pr. mail ved forløbets 
afslutning.   
 
Praksisforløb 
Ved praksisforløb er det kun muligt at frembringe et produkt ved at have bidraget aktivt. Derfor anses 
mødepligten som opfyldt ved fremvisning af den færdige øvelse og/eller skitse, det færdige værk etc. 
til det angivne tidspunkt. 
 
Gældende for årgang 16-20, 17-21 og 18-22: Den formelle semesterevaluering:  
Ved den formelle semesterevaluering gør uddannelseslederen status over den studerendes eventuelle 
fravær i semesteret. I tilfælde af væsentlige mangler i den studerendes aktive deltagelse og indsats 
udfærdiger uddannelseslederen en skriftlig evaluering, jf. studieordningens § 15. 
 
2. Den studerende møder til tiden 
Den studerendes mødedisciplin drøftes i forbindelse med de formelle semesterevalueringer. 
 
3. Lovligt fravær 
3a. Dispensation fra mødepligt 
Den Danske Filmskole kan i følgende tilfælde meddele dispensation fra mødepligten: 

 Planlagt lægeundersøgelse. 
 Dødsfald blandt nærmeste pårørende (forældre, bedsteforældre, søskende, børn, 

samlever/kæreste, ægtefælle). 
 Hvis den studerende er eliteidrætsudøver (under forudsætning af, at dette ud fra en faglig og 

kunstnerisk vurdering er foreneligt med at gennemføre en uddannelse på Den Danske 
Filmskole). 

 Hvis den studerende er iværksætter (under forudsætning af, at dette ud fra en faglig og 
kunstnerisk vurdering er foreneligt med at gennemføre en uddannelse på Den Danske 
Filmskole). 

 Hvis den studerende er formand i en frivillig organisation under DUF. 
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 Hvis den studerende har funktionsnedsættelse. 
 Hvis der foreligger usædvanlige forhold, se § 3.f. 
 Hvis den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.  

Det er den studerendes pligt at søge dispensation fra mødepligten. Ansøgningen skal være fremsendt 
minimum to uger inden dispensationsperioden. I dispensationsperioden kan den studerende ikke 
deltage i undervisning, produktioner mv. samt evalueringer ved Den Danske Filmskole. 
 
Dispensation under en uges varighed 
Ved dispensationer under en uges (fem hverdage) varighed skal den studerende sende 
dispensationsansøgningen til den fagansvarlige, som behandler og afgør ansøgningen. Hvis 
dispensationen medfører, at den studerende ikke lever op til studieordningens krav om deltagelse i 
undervisning og produktionelle forløb, har den fagansvarlige ansvar for udarbejdelse og opfølgning af 
en plan for, hvordan den studerende indhenter det forsømte. Den fagansvarlige orienterer Team 2. 
 
Dispensation over en uges varighed 
Ved dispensationer over en uges (fem hverdage) varighed skal dispensationsansøgningen sendes til 
Team 2, som forhåndsbehandler og afgør, om ansøgningen er inden for rammerne af ovenstående liste 
over dispensationsmuligheder. Er ansøgningen ikke det, kan Team 2 afvise ansøgningen uden videre. 
Er ansøgningen inden for rammerne, sendes den til studienævnet, som ud fra et fagligt synspunkt 
tager stilling til, om det er muligt at være fraværende i perioden. Såfremt det er muligt, har 
studienævnet, evt. i samarbejde med de fagansvarlige, ansvar for, at der udarbejdes og følges op på en 
plan for, hvordan den studerende indhenter det forsømte. Planen skal også sendes til Team 2. Såfremt 
studienævnet giver afslag på dispensation, meddeler studienævnet dette til den studerende og 
orienterer Team 2. 
 
3b. Sygdom 
Ved sygdom skal den studerende hver dag i sygeperioden melde sig fraværende til den konkrete 
fagansvarlig/gæstelærer. Ved sygdom ud over en uges (fem hverdages) varighed skal den studerende 
desuden orientere den fagansvarlige, der skal bede om en lægeerklæring som dokumentation for et 
generelt højt sygefravær eller for længerevarende sygdom. Den fagansvarlige orienterer Team 2. 
 
3c. Barnets første sygedag 
Ved barnets første sygedag skal den studerende melde sig fraværende til den konkrete 
fagsvarlige/gæstelærer.  
 
3d. Orlov 
Studerende kan altid ansøge om orlov, hvis den er begrundet i barsel, adoption, værnepligtstjeneste 
eller kontrakt med Forsvaret. Orlov kan også bevilges i tilfælde af særlige forhold, herunder langvarig, 
dokumenteret sygdom. Den Danske Filmskole kan ikke meddele en studerende orlov af andre årsager, 
før den studerende har bestået uddannelsens første studieår. Den studerende ansøger om orlov hos 
Team 2, som forhåndsbehandler og afgør, om ansøgningen er inden for rammerne af ovenstående liste 
af orlovsmuligheder. Er ansøgningen ikke det, kan Team 2 afvise ansøgningen uden videre. Er 
ansøgningen inden for rammerne, sendes den til studienævnet, som ud fra et fagligt synspunkt tager 
stilling til, om det er muligt at bevillige orlov. Når der indgås en aftale om orlov, herunder barselsorlov, 
har studienævnet ansvar for, at der udarbejdes en plan for, hvordan den studerende kommer tilbage 
på uddannelsen. Planen skal så vidt muligt tage højde for, at den studerende kan dimittere med resten 
af årgangen.  
 
I orlovsperioden kan den studerende ikke deltage i undervisning, produktioner mv. samt evalueringer 
ved Den Danske Filmskole. 
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3e. Deltagelse i skolens råd og udvalg 
Studerende, der er valgt eller udpeget til at deltage i fx skoleråd og arbejdsmiljøudvalg, kan lovligt 
være fraværende fra undervisningen for at deltage i møder. 
 
3f. Særlige forhold 
En studerende kan blive udsat for særlige forhold, der er så ekstraordinære og uventede, at det i det 
konkrete tilfælde skønnes rimeligt, at den studerende ikke kan deltage i undervisningen. Der kan fx 
være tale om alvorlige hændelser som dødsfald i den nærmeste familie. I sådanne tilfælde kan den 
studerende ansøge studienævnet om fritagelse fra undervisningen i en periode.  
Ansøgningen sendes til Team 2, der forelægger sagen for studienævnet, som træffer afgørelse i sagen, 
eventuelt efter indhentning af udtalelse fra den fagansvarlige. Team 2 meddeler afgørelsen skriftligt. 
 
4. Ikke godkendt fravær kan medføre bortvisning 
Opfølgning på fravær skal så vidt muligt håndteres inden for rammerne af studieordningens krav til de 
studerendes deltagelse i undervisningsaktiviteterne og de opfølgningsregler, der gælder for de enkelte 
dele af uddannelsen. Hvis en studerende gentagne gange eller groft overtræder reglerne om 
fremmøde, kan Den Danske Filmskole indlede en sag om bortvisning af den studerende, jf. procedure 
for bortvisning. 
 
Team 2 udarbejder en årlig opgørelse over, hvilke fravær og orlovsforløb der er ansøgt, bevilliget eller 
afslået, inkl. begrundelser. Opgørelsen præsenteres for studienævnet. Studienævnet er ansvarlig for, at 
der bliver udarbejdet analyser af og opfølgning på fravær. Såfremt analysen af fraværet giver 
anledning til ændringer, er studienævnet ansvarlig for at udarbejde og implementere handlingsplaner. 

Succesmål 
Årligt 

 Alle dispensationsansøgninger er ansøgt og behandlet rettidigt. 
 En samlet fraværsprocent for alle studerende på under 10% (fraregnet dispensationer). 

 

7.4. Procedure for bortvisning 
Formål 
Formålet med proceduren er at sikre en konsistent og gennemsigtig behandling af sager om 
bortvisning. 
 
Hjemmel og lovkrav 

 Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under 

Kulturministeriet 

 Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole 
 

Procedure 
Den studerende kan bortvises fra uddannelsen i tilfælde af: 

 Utilstrækkelig kunstnerisk og faglig udvikling, manglende indsats på fagforløb eller manglende 
udvikling i den studerendes færdigheder og udtryk. 

 Ikke godkendt fravær. 
 Disciplinærsager. 

 
Den fagansvarlige og/eller studiechefen kan indlede sager om bortvisning af studerende. Den 
fagansvarlige/studiechefen orienterer rektor og drøfter herefter overtrædelsen af Den Danske 
Filmskoles regler med den studerende. Hvis den studerende fortsat overtræder Den Danske 
Filmskoles regler, kan den fagansvarlige/studiechefen indberette sagen til rektor (hvis der er tale om 
gentagne eller grov overtrædelse af reglerne).  
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Hvis sagen indberettes til rektor, følges følgende procedure: 

 Den fagansvarlige/studiechefen sender en mail til rektor med en kort beskrivelse af det 
hidtidige forløb. 

 Den fagansvarlige/studiechefen orienterer Team 2. 
 Team 2 indkalder via mail den studerende til en samtale med rektor. Den konkrete årsag til, at 

sagen indledes, skal fremgå af mailen.  
 Den studerende afgiver sine kommentarer til den fremsendte dokumentation, enten skriftligt 

via mail forud for samtalen eller mundtligt under samtalen. 
 Den studerende kan tage en bisidder med til samtalen. 
 Efter samtalen tager rektor stilling til, om der skal gives en advarsel, eller om der skal indledes 

en bortvisningssag. 
 Rektor udfærdiger et referat af samtalen, som sendes via mail til den studerende, som har 

mulighed for at udtale sig inden for fem hverdage. 
 Resulterer samtalen i en advarsel, skal den efterfølgende meddeles den studerende skriftligt og 

ledsages af en begrundelse, der redegør for de faktiske og retlige forhold, der har betinget den 
trufne afgørelse, samt en klagevejledning og en frist for fremsendelse af eventuel klage. Klagen 
skal stiles til rektor.  

 Bortvisning af en studerende på Filmskolen kan ske efter to givne advarsler eller ved grove 
overtrædelser af skolens regler. 

 Resulterer samtalen i, at der indledes en bortvisningssag, forelægger rektor sagen for 
studienævnet til udtalelse. 

 På baggrund af studienævnets udtalelse træffer rektor afgørelse om, hvorvidt den studerende 
skal bortvises. 

 Beslutning om bortvisning skal meddeles skriftligt til den studerende og ledsages af en 
begrundelse, der redegør for de faktiske og retlige forhold, der har betinget den trufne 
afgørelse, samt en klagevejledning og en frist for fremsendelse af eventuel klage. Klagen skal 
stiles til rektor. 

 Efter høringsfristens udløb træffer rektor endelig afgørelse i sagen. Hvis det ender med en 
bortvisning, udskrives den studerende.  

 Rektors afgørelse kan, hvad angår beslutningens retlige forhold, indbringes for 
Kulturministeren, jf. bekendtgørelse om Den Danske Filmskole. 

 
Team 2 udarbejder en årlig opgørelse over, hvilke bortvisningssager der er indledt og afsluttet. 
Opgørelsen præsenteres for studienævn og rektorat. Studienævnet er ansvarlig for, at der bliver 
udarbejdet analyser af og opfølgning på bortvisninger. Såfremt analysen af bortvisningerne giver 
anledning til ændringer, er studienævnet ansvarlig for at udarbejde og implementere handlingsplaner.  

Succesmål 
Årligt 

 Alle bortvisningssager er behandlet rettidigt og har fulgt proceduren. 
 Bortvisninger af højst 1% af de studerende. 
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Bilag 1 
Mål for videnproduktion og videnbasering pr. fag på bachelorniveau 

FAG: (fx Æstetik II)   VIDENPRODUKTION   VIDENBASERING 
Samlet 
tal 

KUNSTNERISK 
PRAKSIS 

  

  Egen 
kunstneriske 
praksis = 2 

Andres 
kunstneriske 
praksis = 1 

    Egen 
kunstneriske 
praksis = 2 

Andres 
kunstneriske 
praksis = 1 

  

Kunstnerisk 
praksis = 1 1 2 1 

Kunstnerisk 
praksis = 1 1 2 1 8 

Ingen 
kunstnerisk 
praksis = 0       

Ingen 
kunstnerisk 
praksis = 0         

KUNSTNERISK 
UDVIKLINGSVIRK-

SOMHED 

  
  

Egen KUV = 2 Andres KUV = 
1 

  
  

Egen KUV = 2 Andres KUV = 
1   

KUV = 1 1 2 1 KUV = 1 1 2 1 8 

Ingen KUV = 0       Ingen KUV = 0         

FORSKNING 

  
  

Egen 
forskning = 2 

Andres 
forskning = 1   

  

Egen 
forskning = 2 

Andres 
forskning = 1   

Forskning = 1 1 2 1 Forskning = 1 1 2 1 8 

Ingen 
forskning = 0       

Ingen 
forskning = 0         

Samlet tal   3 6 3   3 6 3 24 

          

  år: 2019 2020 2021 2022 2023   
Samlet mål for hvert fag:   12 14 16 18 20   
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Mål for videnproduktion og vidensbasering pr. fag på kandidatniveau 

FAG: (fx Æstetik II)   VIDENPRODUKTION   VIDENBASERING 
Samlet 
tal 

KUNSTNERISK 
PRAKSIS 

  

  Egen 
kunstneriske 
praksis = 2 

Andres 
kunstneriske 
praksis = 1 

    Egen 
kunstneriske 
praksis = 2 

Andres 
kunstneriske 
praksis = 1 

  

Kunstnerisk 
praksis = 1 1 2 1 

Kunstnerisk 
praksis = 1 1 2 1 8 

Ingen 
kunstnerisk 
praksis = 0       

Ingen 
kunstnerisk 
praksis = 0         

KUNSTNERISK 
UDVIKLINGSVIRK-

SOMHED 

  
  

Egen KUV = 4 Andres KUV = 
2 

  
  

Egen KUV = 4 Andres KUV = 
2   

KUV = 1 1 4 2 KUV = 1 1 4 2 14 

Ingen KUV = 0       Ingen KUV = 0         

FORSKNING 

  
  

Egen 
forskning = 4 

Andres  
forskning = 2   

  

Egen 
forskning = 4 

Andres 
forskning = 2 

  

Forskning = 1 1 4 2 Forskning = 1 1 4 2 14 

Ingen 
forskning = 0       

Ingen 
forskning = 0         

Samlet tal   3 10 5   3 10 5 36 

          

  år: 2023 2024 2025 2026 2027   
Samlet mål for hvert fag:   30 30 32 32 34   

 

 

 

 


