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INDLEDNING

Kulturministeriet indgik i rammeaftaleperioden 
2019-2022 aftale om en fælles tværgående indsats 
for styrket internationalisering på de syv kunstneri-
ske uddannelsesinstitutioner . Nærværende doku-
ment er en afrapportering af indsatsens initiativer 
og resultater samt anbefalinger til det fremtidige 
samarbejde .

De syv kunstskoler nedsatte en arbejdsgruppe med 
institutionsrepræsentanter, der arbejder med inter-
nationalisering . Under navnet InterArt har grup-
pen haft til fælles opgave at udvikle og iværksætte 
fælles initiativer for kompetence- og kapacitetsop-

DELTAGENDE INSTITUTIONER
Arbejdsgruppens repræsentanter: 

Den Danske Filmskole: Kristine Ploug
Den Danske Scenekunstskole:  Helene Bæk Kortegaard / Marie Groth Wos
Det Jyske Musikkonservatorium:  Keld Hosbond
Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne:  Emil Leth Meilvang
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium:  Marianne Løkke Jakobsen (koordinator)
Rytmisk Musikkonservatorium:  Morten Tandrup
Syddansk Musikkonservatorium:  Jesper Asp

bygning til understøttelse af institutionernes strate-
giske arbejde med internationalisering .

Kommissoriet for gruppens arbejde var:
Arbejdsgruppen skal opbygge og dele relevant viden 
inden for internationalisering og medvirke til et generelt 
kompetenceløft inden for det internationale område, 
omfattende interkulturelle forhold, markedsføring og 
rekruttering, deltagelse i internationale uddannelses-
programmer samt etablering af relevante systemer for 
resurseudnyttelse og udarbejdelse af evaluering og an-
befalinger for det fremtidige samarbejde.

https://www.filmskolen.dk
https://ddsks.dk/da
https://kunstakademiet.dk/en/frontpage
https://www.dkdm.dk/da
https://rmc.dk/da
https://www.sdmk.dk
https://musikkons.dk
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INTERART – ET FÆLLES AFSÆT

Som opstart i efteråret 2019 udførte InterArt i sam-
arbejde med konsulentbureauet Resonans en af-
dækning af den aktuelle forståelse af internationa-
lisering på de syv institutioner . Med et efterfølgen-
de kickoff seminar i december 2019 blev der skabt 
et fælles afsæt for at udarbejde en handlingsplan, 
der dels havde fokus på og indsigt i institutionernes 
forskelligheder, og som samtidig afspejlede en en-
stemmig opfattelse af internationalisering som et 
grundvilkår for uddannelserne . Dette blev formu-
leret i en fælles rapport for Styrket internationalise-
ring på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under 
Kulturministeriet . 

Centralt i rapporten står, at det ikke er muligt at 
tænke kunstnerisk uddannelse alene ud fra et natio-

nalt perspektiv . Dilemmaer og balancer ift . at tæn-
ke internationalisering ind i kunstnerisk uddannelse 
blev identificeret som hovedtemaer og opstillet i ud-
fordrende relations- og modsætningsforhold .

Et globalt udsyn anses som et afgørende element 
for uddannelsesinstitutionernes eksistensberetti-
gelse, hvor den faglige kvalitet anses som tæt for-
bundet med international konkurrence og interna-
tionale samarbejder .  Et vigtigt aspekt for kunst-
institutionerne er at klæde de studerende på til et 
internationalt konkurrencebetonet arbejdsmarked, 
som fordrer et internationalt perspektiv med både 
globale relationer og et højt fagligt niveau . 

National

Ambitioner

Lokalt

Konkurrence

Autonomi

Nærhed

Danske stud.

Elitær

International

Ressourcer

Tværgående

Samarbejde

Tværgående

Distance

Internationale stud.

Egalitær
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Dette fælles udgangspunkt bidrog til at formulere 
en række forudsætninger for et godt samarbejde 
som vigtige elementer og præmisser for arbejds-
gruppens aktiviteter .

Forudsætningerne var:

 • Fælles vision om internationalisering på 
tværs af institutionerne

 • Fælles strategiske indsatsområder inden  
for internationalisering

 • Gode relationer på tværs af institutionerne

 • Strukturer, der understøtter samarbejdet

 • Tilstrækkelige resurser i form af tid og  
økonomi

 • Udgangspunkt i konkrete fælles initiativer  
og projekter

 • Vilje til at ville samarbejde

 • Mere direkte involvering af undervisere  
og studerende

InterArts arbejdsgruppemøder har skabt et godt 
grundlag for at vidensdele og drøfte tværgående 
problemstillinger i relation til internationalisering . 
Det har været nyttigt med et forum til at erfarings-
udveksle om relevante temaer, foruden at kunne 
fungere som referencegruppe og vejledende organ 
internt blandt medlemsinstitutionerne og udadtil i 
relation til ministerier og lignende referencegrupper 
i uddannelsessektoren, netværk og øvrige aktører .

Arbejdsgruppen har refereret til KUR (kunstinstitu-
tionernes rektorer) og har årligt afrapporteret sta-
tus for gruppens arbejde i overensstemmelse med 
kommissoriet .  

Arbejdsgruppen udarbejdede i løbet af 2019 en 
handlingsplan, hvori der indgik fælles aktiviteter 
vedrørende kompetenceudvikling og andre aktivi-
teter til støtte af institutionernes internationalise-
rings-arbejde . Arbejdsgruppens initiativer omfat-
tede deltagelse og vidensdeling fra konferencer, 
seminarer og studieture, samt koordinering, erfa-
ringsudveksling og afrapportering fra repræsen-
tantskab i møder og fora m .v .

MØDER OG INDSATSOMRÅDER
Fra 2019 til 2022 har InterArt arbejdsgruppen af-
holdt i alt 28 møder inklusiv en studietur til Izmir, 
Tyrkiet, i 2021 og 3 Internater . Covid-19 var årsag 
til, at det i en periode ikke var muligt at afholde fy-
siske møder, som i stedet blev erstattet af en række 
onlinemøder . Mødefrekvensen blev løbende tilpas-
set arbejdsgruppe-medlemmernes ønsker og be-
hov .

Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i rappor-
ten fra december 2019, hvor en række indsatsom-
råder blev formuleret og således fungerede som 
omdrejningspunkt for arbejdsgruppens arbejde .

Covid19 og Ukrainekrigen forårsagede, at den op-
rindelige handlingsplan delvist måtte tilsidesættes .  
Indførelsen af rejserestriktioner og akut behov for 
vidensdeling omkring fortolkning af indrejseregler 
blev en realitet . Arbejdsgruppen var i løbende dia-
log omkring øget behov for trivselsindsatser, drøf-
telse af humanitære indsatser og krisehåndtering 
af udfordringer omkring internationalisering gene-
relt . Løbende opstod således nye relevante temaer, 
som har været nødvendige at prioritere og nyttige 
at drøfte i fællesskab .
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INDSATSOMRÅDER VEDTAGET I DEC . 2019 ØVRIGE TEMAER

 • Trivsel for internationale studerende 
 • Studiekulturer
 • Interkulturelle kompetencer 
 • Internationale netværk, samarbejdsaftaler  

og værtskaber 
 • Branding
 • Udveksling for undervisere og studerende 
 • Erasmus+ administration og fundraising 
 • Distance Learning-teknologi 
 • Strategiudvikling
 • Sprogpolitik
 • Internationalisering og FN’s verdensmål
 • Formidling af formål for internationalisering  

internt og til institutionernes omgivelser

 • Internationalisering og etik
 • Erfaringsudveksling ift . Covid-19
 • Fortsættelse af InterArt og årshjul
 • Udfordringerne med at fastholde 

internationale studerende 
 • Ukraine, flygtninge, støttekoncerter
 • 3rd cycle og diploma supplement
 • Samarbejde med bestyrelser
 • Funding

DATO MØDE ARBEJDSOMRÅDER

3.-4. dec. 2019
Kickoff seminar/
Internat

Identificering af indsatsområder ud fra 
kommissorium

4. dec. 2019 1 . arbejdsgruppemøde
Formulering af indsatsområder ud fra 
kommissorium

9. mar. 2020 2 . arbejdsgruppemøde
(Interkulturel) kompetenceudvikling, kort lægning 
af institutionernes internatio nalisering, branding, 
etisk værdisæt, funding

21. sep. 2020 3 . arbejdsgruppemøde
Erfaringsudveksling vedr . covid, branding, etisk 
værdisæt, funding

26.-27. okt. 2020 Seminar/Internat Interkulturel kompetenceudvikling

19. nov. 2020 4 . arbejdsgruppemøde
Erasmus+, mobilitet ift . covid, Udfordringerne for 
at fastholde internationale studerende, trivsel, 
etisk værdisæt

21. jan. 2021 5 . arbejdsgruppemøde Evaluering, funding, kompetenceudvikling, 

3.-4. jun. 2021 6 . arbejdsgruppemøde Erasmus+, evaluering, 

14.-17. nov. 2021 Studietur, Izmir, Tyrkiet Internationale netværk og samarbejdsaftaler

15. dec. 2021 7 . arbejdsgruppemøde
Udveksling, pros og kons af resultater ift 
kommissoriet, årshjul

22. feb. 2022 8 . arbejdsgruppemøde
Erasmus, interkulturelle kompetencer, 
strategiudvikling

7. sep. 2022 9 . arbejdsgruppemøde Mobilitet og Ukraine, Fullbright

21.-22. nov. 2022 Seminar/Internat
Strategiudvikling, årshjul, Erasmus, FNs 
verdensmål, sprogpolitik

Nedenfor fremgår en række temaer, der er blevet drøftet ved de interne møder i arbejds gruppen . 
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UDFORDRINGER 

InterArt arbejdsgruppen har mødt diverse udfor-
dringer i forhold til at kunne arbejde så visionært 
og strategisk med internationaliseringsindsatser 
som oprindeligt planlagt . Perioden har været præ-
get af resursebelastninger og ustabilitet i organisa-
tionerne, som følge af Covid-19-nedlukninger, skif-
tende ledelser, strukturreform, akkrediterings-pro-
cesser og en politisk dagsorden som ikke har priori-
teret internationalisering . 

COVID-19
InterArt har haft jævnlig sparring vedrørende inter-
national mobilitet og generel trivsel blandt stude-
rende og ansatte i perioden . Det har været nyttigt 
at erfaringsudveksle angående studiestartsmo-
deller og Covid-19-rejserestriktioner . Konkret har 
gruppen vidensdelt om vejledning, støtte og trivsel 
for de studerende, specielt de internationale stude-
rende, som har haft særlige behov, også på indivi-
duelt plan . Covid-19 har skabt helt nye behov for 
at sikre trivsel i omskiftelige situationer for specielt 
de internationale studerende, som ikke har kunne 
rejse hjem . Også de mere praktiske og administra-
tive problemstillinger blev berørt ift . betalingsgeby-
rer, eksamensudsættelser, ECTS-point, mobilitet 
og opholdstilladelser . 

UKRAINE
Februar/Marts 2022 blev muligheden for at af-
holde aktiviteter til støtte for alle berørte af krigen i 
Ukraine drøftet i arbejdsgruppen . Formålet var at 
synliggøre sympati og fælles støtte som et naturligt 
initiativ i overensstemmelse med FN’s verdensmål . I 
denne forbindelse verdensmål nr . 16: ’Fred, Retfær-
dighed og Stærke Institutioner’ . Til formålet blev et 
fælles grafisk element udviklet til fri afbenyttelse af 
InterArts institutioner .

Krigen i Ukraine har i 2022 været et emne ved In-
terArts arbejdsgruppemøder . Flere institutioner 
har været i dialog med institutioner fra Ukraine, 
hvoraf nogle har taget imod ukrainske flygtninge 
som udvekslingsstuderende . Optagelsesprocedu-
rer, stipendiemidler, bolig, krisehåndtering og be-
hov for psykologhjælp og mental støtte har været 
drøftet .   



8   InterArt 2022



InterArt 2022   9



10   InterArt 2022

INITIATIVER

FORMIDLING
I forbindelse med opstart blev den fælles rapport: 
Styrket internationalisering på de kunstneriske uddan-
nelsesinstitutioner under Kulturministeriet trykt .  Rap-
porten blev produceret til formidling af InterArt 
som et nyt og fælles udgangspunkt for arbejdet 
med internationalisering på de kunstneriske ud-
dannelser .   

InterArt har efterfølgende taget initiativ til at få op-
rettet et selvstændigt site i  samarbejde med CAKI 
(Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation) på 
deres hjemmeside . Således har arbejds gruppen 
formidlet projekter, indsatsområder og årsrappor-
ter på https://caki .dk/inter-art/ .

KOMPETENCEUDVIKLING
Arbejdsgruppen har arbejdet med kompetenceud-
vikling gennem vidensdeling og invitation af ekster-
ne oplægsholdere og kortlægning af interne kom-
petencer i relation til internationalisering . 
Følgende eksterne oplæg har været afholdt for 
 arbejdsgruppens medlemmer:

Hvad kræver en internationaliseringsstrategi 
af ledelsen?
Tune Hein, Ledelsesrådgiver

Language is not enough - intercultural compe-
tence in internationalization
Michael Byram, Professor Emeritus, Language  and 
Education 

Interkulturel kompetence i internationale  
kulturmøder
Iben Jensen, cand .mag . i kultursociologi og Ph .d . i 
interkulturel kommunikation 

Præsentation af bogen ”Global Perspectives”
Annette Dahl, C3 Consulting, CEO

Internationalisering på danske uddannelses-
institutioner
Mette Ernlund, Leder af Internationalisering, UC Syd 

Der har været afholdt flere oplæg fra InterArt in-
stitutionernes repræsentanter om emner eller pro-
jekter relateret til institutionernes aktuelle projek-
ter og kompetenceområder . InterArt har afdæk-
ket arbejdsgruppens samlede kompetenceprofil i 
en oversigt som skal bidrage til at give en indsigt i 
arbejdsgruppemedlemmernes erfaring, viden og 
formelle uddannelsesbaggrund, så arbejdsgrup-
pen i højere frad kan trække på hinandens viden på 
tværs .

STRATEGIUDVIKLING 
De 7 kunstneriske uddannelsesinstitutioner har for-
skellige tilgange til internationalisering, og har haft 
stort udbytte af at få inspiration og kendskab til 
igangværende strategiprocesser .  InterArt-møder-
ne har været  et forum for drøftelser om måder at 
tilgå strategisk internationalisering . Flere af institu-
tionerne har igangværende processer som kombi-
nerer strategiudvikling på tværs af forskning, ud-
vikling og internationalisering .  Strategiarbejdet og 
sprogpolitiske initiativer har været nyttige emner i 
tilknytning til arbejdet med at blive akkrediteret til 
Erasmusprogrammet og den tilhørende ansøgning 
om et Erasmus Charter med mulighed for adgang 
til EU funding i relation til den nye programperiode 
for Erasmus+ programmet 2021-27 .
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FNS VERDENSMÅL
InterArt ser arbejdet med FNs verdensmål som et 
vigtigt element og forpligtelse i det internationale 
udviklingsarbejde . 

En række mål er relevante og bør overvejes som 
fælles eller individuelle tiltag i den kommende ram-
meperiode . 

Mål 4 – Kvalitetsuddannel-
se: At give adgang til kvalitets-
uddannelse for særligt udsatte . 

Mål 5 – Ligestilling mellem  
Kønnene: At formulere kon-
krete målsætninger om større 
kønsbalance i forhold til ansæt-
telser, gæsteundervisere, stu-
dieretninger, repertoire, diri-
genter mm . 

Mål 10 – Mindre Ulighed:  
Se på muligheder for at reduce-
re ulighed ved at etablere sær-
lige stipendier for studerende 
med færre muligheder . 

Mål 12 – Ansvarligt Forbrug 
og Produktion: Prioritering 
af bæredygtige alternativer til 
transport . Fokus på CO

2
 ned-

sættende initiativer og andre 
bæredygtige alternativer inden-
for en række områder . 

Mål 13 – Klimaindsats: 
Reducere rejseforbruget gen-
nem onlinelæring og onlinemø-
der . Tage aktiv del i de nye mu-
ligheder for virtuelle komponen-
ter i blended learning, for ek-
sempel i BIP-projekter og short 
term mobilitet projekter . 

Mål 16 – Fred, Retfærdighed 
og Stærke Institutioners:  
At tage aktiv del i støtte initia-
tiver i særlige krisesituationer 
(Ukrainske flygtninge) . Herun-
der at arbejde aktivt med hu-
manitær hjælp til eksempelvis 
flygtninge eller andre kriseram-
te befolkningsgrupper . 

InterArt 2022   11
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EVALUERING 2021

I 2021 gennemførte InterArt en evaluering af ar-
bejdsgruppens første tre år . Alle 7 institutioner del-
tog . I evalueringen indgik følgende 3 spørgsmål 
med mulighed for uddybelse:

 • Hvad skal der til for at styrke internationalise-
ringsområdet på din institution? 

 • Generel evaluering af det forgangne år . 

 • Hvilke emner vil du foretrække at arbejde vide-
re med i 2022? 

Til det første spørgsmål var et tilbagevendende 
ønske at styrke det internationale og forankre dets 
dybere i institutionen; både på styrelsesniveau, le-
delsesniveau og i fagmiljøerne . Der skal tydeligere 
prioriteringer til i strategi- og rammeaftalearbejdet 
og en politisk vilje til, at der bliver afsat tid og resur-
ser af til det .   

Det næste spørgsmål var en generel evaluering af 
InterArt det forgangne år . Generelt er der stor op-
bakning til InterArt, der har udviklet sig til et vær-
difuldt forum hvor institutionerne kan spare med 
hinanden om fælles udfordringer og vidensdele om 
nye muligheder og perspektiver . Der har været god 
balance i mødeintervallerne og emnevalg . En af 
deltagerne mener at få mere ud af møderne internt 
i gruppen end med de eksterne .  

Ved det sidste spørgsmål kom der mange ønsker til 
det videre arbejde i InterArt . Et emne der går igen 
er FN’s Verdensmål og hvordan arbejdsgruppen 
kan arbejde med disse ved at relatere dem til insti-
tutionernes internationale arbejde . Desuden bliver 
det igen nævnt ønsket om at kunne få indarbejdet 
institutionernes internationaliseringsarbejde i ram-
meaftalen . Flere af institutionsrepræsentanterne 
har et ønske om at kunne arbejde mere strategisk 
med internationalisering med henblik på at opdyr-
ke samarbejder i udlandet . Arbejdsgruppen har et 
generelt ønske til at fortsætte drøftelser om prakti-
ske forhold, erfaringer, vidensdeling/-opbygning . 
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ANBEFALINGER TIL DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE   

Arbejdsgruppen har på seminaret i november 
2022 arbejdet med en række anbefalinger og op-
mærksomhedspunkter til det fremtidige arbejde 
med internationalisering .  

 • Funding: Når funding indhentes, oplever man 
uklarhed om, hvem der er ansvarlig for projek-
tet, og der opstår således tvivl om, hvem der 
reelt driver projektet .

 • Der er behov for at internationaliseringsarbej-
det bliver betragtet som en investering .

 • Erasmus og behov for teamsamarbejde .  
InterArt opfordrer til en bæredygtig Erasmus-
oplæring og et bredere samarbejde på tværs 
af institutionerne . 

 • Ledelsesmæssig opmærksomhed på EU-
dagsordenen udmøntet i Erasmusprogram-
met – Inklusion, Digitalisering og Bæredyg-
tighed  

 • Arbejdet afhænger af prioriteringer på den 
enkelte institution

 •  InterArt ønsker at indtage en formel rolle, som 
talerør og høringsorgan på sektor niveau og 
indgå i årlige dialogmøder med Styrelsen/
UFM . Se mere under punktet  organisering .

 • Arbejdsgruppen vil gerne forsætte samarbej-
det og lægger derfor op til at fast årlig model 
for samarbejdet ved at skemalægge møder, 
konferencer og seminarer i et årshjul . Se mere 
under punktet Årshjul .   

 • 3rd cycle music: Arbejdsgruppen anbefaler 
en genindplacering af uddannelser på  
3rd cycle

 •  Opfordring til at se på verdensmålene i en 
international kontekst . Se tidligere afsnit om 
FNs Verdensmål . 

ORGANISERING 
InterArt arbejdsgruppe anbefaler en fortsættelse af 
samarbejdet i den kommende rammeaftaleperio-
de og som et nyttigt bidrag til rådgivning for både 
KUR og de nye bestyrelser . 

At indsætte InterArt som rådgivende organ for in-
ternationalisering vil være gavnligt på institutions-
niveau, for sektoren som en synliggørelse af de små 
institutioner som et samlet talerør ind i sektoren og 
de øvrige sammenslutninger under UFM . InterArt 
har i dialog med Styrelsen for Internationalisering 
fået tilbudt 1-2 årlige dialogmøder på sektorni-
veau, som vil kunne bidrage til en fælles indsats og 
dialog om emner, der er vigtige at drøfte og under-
støtte i fællesskab . Dertil kommer høringer og dia-
logmøder med SIRI og UFM .

Der foreslås et årligt budget på 100 .000 kr . til drift 
og udvikling af InterArt fremadrettet . Dette bud-
get skal dække udgifter til møder, et årligt seminar, 
konferencer, kompetenceudviklende forløb og eks-
terne oplægsholdere . 

Et fremtidigt koncept for fortsættelse af InterArt 
foreslås organiseringen som et årshjul, der beskri-
ver en tilbagevendende struktur og turnusordning 
for, hvordan arbejdsgruppen vil mødes og arbejde 
i løbet af et år . Der er taget højde for tilgrænsende 
netværksmøder indenfor Erasmusprogrammets 
administration set i forhold til hvornår InterArts 
møder bedst tilrettelægges . 
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KOORDINATORTURNUS 2023-2026

INTERART-KOORDINATOR ERASMUS-KOORDINATOR

2023 SDMK DJM

2024 DDSKS RMC

2025 DDF DKDK

2026 DKDM SDMK

INTERART ÅRSHJUL

ÅRSHJUL
Der har været stor opbakning i arbejdsgruppen til 
at InterArt skal fortsætte efter udgangen af 2022, 
da møderne har været en vigtig platform for at vi-
densdele og udvikle på det internationale område 
for de kunstneriske uddannelsesinstitutioner . Der-
for har arbejdsgruppen arbejdet med et lagdelt 
årshjul, der tager hensyn til de forskellige projekter 
og netværk arbejdsgruppen beskæftiger sig med . 

Koordinatorrollen struktureres og deles mellem to 
institutioner som henholdsvis påtager sig rollen 
som; InterArt-koordinator (overordnet og strate-
giudvikling) og Erasmus-koordinator (administra-
tion og drift), og disse to roller vil gå på omgang et 
år ad gangen . Nedenfor er fordeling af de koordi-
nerende roller sat op i forhold til året . 
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REFLEKSIONER OG OVERVEJELSER

Kommissoriet for InterArt har været relevant og 
omfattende . Som udgangspunkt blev kortlæg-
ningsprocessen med tilhørende rapport brugt som 
udgangspunkt for aktiviteter og indsatser i perio-
den . Arbejdsgruppens medlemmer har været sam-
mensat af nøglemedarbejdere indenfor det inter-
nationale udviklings- og driftsarbejde . Covid-19 
har på mange måder haft en afgørende indflydelse 
på gruppens arbejdsvilkår og aktivitetsplan . Inter-
Arts strategiske og visionære mål blev i første pe-
riode erstattet af ad hoc behov for vidensdeling og 
drøftelser af fælles løsninger omkring de løbende 
udfordringer som pandemien udløste i forhold til 
de internationale mobilitetsprogrammer, såsom 
indrejseregler og ekstraordinære trivselsindsatser . 

Arbejdsgruppen har formået at etablere et nyt og 
velfungerende forum for vidensdeling og kapaci-
tetsopbygning . Gruppen har haft stort udbytte af 
en indledende kompetenceafdækning, som synlig-
gør bredden af ekspertise og erfaring i gruppen . 

Dog har der været en række forhold som har været 
udfordrende og som bør nævnes i forhold til vilkå-
rene for kommissoriets arbejde . Der har været ud-
skiftninger på ledelsesniveauer i institutionerne og 
tre af arbejdsgruppens medlemmer . Værdien af in-
ternationale studerende har på politisk niveau skif-
tet karakter, hvorfor kommissoriet på sin vis kunne 
virke løsrevet fra den aktuelle politiske virkelighed .  
Dette vilkår har udfordret muligheden for at ar-
bejde med større strategiske indsatser .   Erasmus-
programmet, som fungerer som grundlaget for det 
internationale uddannelsesarbejde har grundet ny 
programperiode taget en stor del af de internatio-
nale medarbejderes arbejdstid og begrænset mu-
ligheden for yderligere engagement og mulighed 
for at kapacitetsopbygge udenfor Erasmuspro-
grammet . Der har været arbejdet med at udvikle 
kompetencer i forhold til funding indenfor EU-pro-
grammet, som samtidig har synliggjort, at de inter-
nationale medarbejdere ikke har haft resurser til at 
indgå mere aktivt i disse mere omfattende ansøg-
ningsprocedurer .

AFSLUTTENDE  BEMÆRKNINGER 

På trods af pandemien har InterArt afholdt en kon-
tinuerlig møderække med gode drøftelser og vi-
densdeling indenfor en række områder, der ikke 
hidtil har været i fokus . Institutionernes individuel-
le profiler og fagområder har været omdrejnings-
punkt for at identificere nye samarbejdsområder 
på tværs . Alt i alt har der været en god og posi-
tiv dialog, som ved årets afslutning har bevidnet, 
at alle er interesserede i at fortsætte dialogen i en 
ERFA-gruppestruktur med et fælles årshjul og skif-
tende koordinatorfunktion .
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