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INTERART: AFRAPPORTERING 2020 

InterArts arbejde og aktiviteter i 2020 har været centreret omkring videndeling og 
erfaringsudveksling af relevante problemstillinger og temaer, herunder: 

• COVID-19 
• Interkulturel kompetenceudvikling 
• Erasmus+ programmet 2021-2027 og Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 

InterArts arbejdsgruppemøder har skabt et godt grundlag for at drøfte tværgående 
problemstillinger i relation til internationalisering på de forskellige uddannelsesinstitutioner 
under Kulturministeriet. Det har været nyttigt med et forum til at erfaringsudveksle omkring 
deltagelse i Erasmus+ programmet og Nordplus, samt institutionernes strategi- og 
politikudvikling i relation til internationalisering, mangfoldighed, inklusion, bæredygtighed og 
etiske retningslinjer. 

Ligeledes er der etableret en god tillidsbaseret dynamik og stabilitet i arbejdsgruppen som et 
godt afsæt for det videre arbejde.  

Arbejdsgruppen planlægger fortsat at afholde fire årlige arbejdsgruppemøder med henblik på at 
sikre fremdrift af igangsatte aktiviteter. InterArt forventer at genoptage den planlagte studietur 
i 2021. 

 

IGANGSATTE INDSATSER I 2020 

Med udgangspunkt i de fastlagte målsætninger jf. Kommissoriet og rammeaftalen, har 
arbejdsgruppen afholdt fysiske og virtuelle møder i 2020. Følgende aktiviteter blev igangsat i 
2020: 

• InterArt Brochure: Udarbejdelse af fælles brochure om InterArts formål og indsatser, 
Styrkelse af internationalisering på de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. 
Trykt august 2020.  

• Kompetenceoversigt: Oversigt over deltagere og kompetencer blev udarbejdet med 
henblik på at lokalisere viden og erfaring i arbejdsgruppen. 

• Sektorrepræsentant: InterArt har fungeret som sektorrepræsentant for 
Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner og deltager i den forbindelse i 
dialogmøder med relevante styrelser og øvrige referencegrupper i uddannelsessektoren. 

• COVID-19: Videndeling om relevante temaer, herunder rejseregler, karantæne, 
hjemsendelser, stipendier, trivsel, kommunikation til internationale studerende, 
tilbagebetaling af studieafgift mm.  

• Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2021-2027: Institutionerne i InterArt, 
med undtagelse af Filmskolen, indsendte i maj 2020 ansøgning om fornyet Erasmus 
Charter. I den forbindelse blev der afholdt online møder til videndeling omkring krav til 
indhold og procedurer. Samtlige ansøgninger blev godkendt. 
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• Internationalisering og etik: Arbejdsgruppen har løbende drøftet og delt erfaringer i 
forbindelse med strategier for etiske retningslinjer, inklusion, bæredygtighed og 
mangfoldighed. InterArt vil arbejde videre med temaerne i 2021. 

• Rekruttering og profilering: Orientering og opfølgning fra styregruppemøde i Study in 
Denmark vedrørende status og udvikling inden for internationale rekrutteringstiltag, 
fastholdelse mv.  

• Internationale uddannelsesprogrammer: Erfaringsudveksling i relation til 
institutionernes deltagelse i Erasmus+ programmet og Nordplus-netværket, særligt om 
det kommende Erasmus+ program 2021-2027. 

• Interkulturel kompetenceudvikling: Den 26. – 27. oktober 2020 afholdt arbejdsgruppen 
et seminar om interkulturelle kompetencer relateret til de aftalte indsatsområder 
omkring studiekulturer, trivsel for internationale studerende og interkulturelle 
kompetencer. Eksterne forskere1 var inviteret til at holde oplæg med udgangspunkt i den 
seneste forskning inden for området med henblik på at styrke arbejdsgruppens 
forudsætning for det videre arbejde med at styrke internationalisering på institutionerne. 
Derudover var der oplæg af InterArts medlemmer:  
- Interkulturelt arbejde med Afrika som case v/ Keld Hosbond 
- Bæredygtighed og internationalt samarbejde v/ Marie Groth Wos 
- Selvtilrettelagte studieophold/RMC’s hovedfagsundervisning i et internationalt 

aspekt v/ Morten Tandrup 
- Tillidsfuld eller Tossegod - en lille case om danske værdier i en globaliseret kontekst 

v/ Jesper Asp 
- Kulturelle alliancer: kunst, demokrati og diversitet v/ Emil Leth Meilvang 
- Filmskolens samarbejde i International Media Support (IMS) v/ Karen Nørøxe) 
- Et uddannelsesfilosofisk perspektiv på kulturmødet mellem Grundtvig og Confucius 

v/ Marianne Løkke Jakobsen 
 

Kilde: DKDM, årsrapport 2020 

 

 

 

 

 

 
1 Eksterne oplægsholdere: Iben Jensen, cand.mag. i kultursociologi og Ph.d. i interkulturel kommunikation og Michael 
Byram, Professor Emeritus, Language and Education 

https://www.dkdm.dk/Om-DKDM/Publikationer

