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Kære Karen og Elisabeth 
  
Hermed en officiel tak for jeres arbejde i gradeudvalget 2010-2012, 
herunder Karens fyldige rapport fra juni 2012. I rapportens 
indledningsafsnit kan man læse, at det var mig, der i foråret 2010 
nedsatte udvalget, som står bag. Det er nok mere, end jeg er berettiget 
til med tanke på de mange udvalgsmedlemmer, som ikke var/er ansat på 
DKDM, og som jeg af gode grunde ikke har kunnet 'nedsætte'. Det er bl.a. 
derfor, at jeg ikke i sin tid kunne udfærdige kommissorium o lign. Men 
jeg står i høj grad ved jeres deltagelse og den arbejdstid, der har 
været tilknyttet dette arbejde - ikke mindst Karens FOKU. Og endnu en 
gang tak for det. 
  
Det har været spændende at læse rapporten.  
Den indeholder nogle forslag og fremsætter nogle spørgsmål, som jeg 
finder det vigtigt, at DKDM forholder sig grundigt til. Jeg har derfor i 
første omgang præsenteret disse forslag og spørgsmål for såvel 
uddannelsesforum som fagligt forum. Drøftelser i disse fora afslørede et 
klart behov for at lade et internt, hurtigt arbejdende tværfagligt 
udvalg se på de deciderede konservatorierelaterede aspekter i rapporten. 
Jeg har derfor besluttet at nedsætte et sådant ad hoc-udvalg 
(udelukkende bestående af DKDM-tilknyttede fagpersoner) med henblik på 
en skriftlig udtalelse vedr. rapportens spørgsmål og forslag - både de 
der knytter sig til lørdagsskolen og (ikke mindst) de mere vidtgående 
forslag om, at "konservatoriet anvender grade-systemet til at beskrive 
undervisningsniveauer i samtlige pædagogiske studieordninger i stedet 
for at anvende terminologien begynder- og mellemstadie-niveau, som 
bruges nu" og, "at de pædagogstuderende introduceres til grade-systemet, 
så de kan bruge det i deres fremtidige undervisning" (rapportens s. 6 
m). 
  
Når et internt beslutningsgrundlag via et dette ad hoc-udvalg er 
etableret, vil jeg påny fremlægge rapportens spørgsmål og forslag i de 
fagligt forum og uddannelsesforum med henblik på beslutning. 
  
Jeg har allerede drøftet et sådant udvalg med Per Bundgård, som er helt 
indforstået, og som jeg vil bede om sammen med kst. uddannelsesleder 
Torben Puggaard (og i samråd med Elisabeth) at forestå dette arbejde. 
Som det fremgår, forekommer mig rigtigst, at Elisabeth som medlem af 
grade-udvalget befinder sig 'på sidelinjen' i forhold til ad 
hoc-udvalget. 
  
Udvalget skal være færdig i løbet af november og vil (foruden Per og 
Toben Puggaard) forventeligt bestå af Hanne Mulvad (hun er netop spurgt 
og er indforstået), Hanna Hjoth og Shannon Hawes (de to sidstnævnte er 
endnu ikke spurgt). Jeg forestiller mig to, allerhøjst tre 
udvalgsmøder. 
  
I hører naturligvis nærmere, når der er truffet endelige beslutninger i 
fagligt forum og uddannelsesforum. 
Mange hilsener 
Bertel 
 


