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TAKSTKATALOG 2016 

- og retningslinjer for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse 

på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner  

 

Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog over de priser det enkelte 

jobcentres/kommune/anden aktør skal betale for køb af uddannelse på Kulturministeriets 

uddannelsesinstitutioner. Takstkataloget gælder både for alle ledige og revalidender.  

 

De ordinære uddannelser: 

Fastsættelsen af taksterne tager udgangspunkt i de faktiske undervisningsudgifter pr. 

studerende, som tillægges udgifter til generel administration og ledelse, bygningsdrift og 

øvrige hjælpefunktioner.  

 

Kulturministeriet har faste optagelsestal og opererer ikke med et fast antal undervisningsuger 

pr. år. Den mindste betalingsenhed for de ordinære uddannelser er derfor et semester, dvs. at 

der kun opereres med to priser - enten betales der for et halvt eller et helt år. 

 

Videre- og efteruddannelsesaktiviteter: 

Der betales for efteruddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets uddannelser en timetakst for 

ledige og revalidender.  Timetaksten fremgår af takstkataloget. Herudover betales den 

normale deltagerbetaling, som angivet på de enkelte institutioners hjemmeside. 
 

Der betales for videreuddannelse (diplom – og masteruddannelser) en årlig takst, som 

fremgår af takstkataloget. Herudover betales den normale deltagerbetaling, som angivet på de 

enkelte institutioners hjemmeside. 
 

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning 

Tilmelding:  

Køber af uddannelse kontakter uddannelsesinstitutionen vedrørende den ledige/revalidenden, 

som skal aktiveres og ønsker at blive optaget på den pågældende uddannelsesinstitution. 

 

Uddannelsesinstitutionen vurderer om den ledige/revalidenden opfylder 

optagelsesbetingelserne på samme vis og efter de samme regler, som med alle andre 

ansøgere og melder tilbage til jobcenteret, om den ledige/revalidenden er blevet optaget på 

uddannelsen og i givet fald for hvilken periode. 

 

Jobcenteret tilmelder den enkelte aktiverede skriftligt til uddannelsesinstitutionen efter aftale 

med uddannelsesinstitutionen.  Uddannelsesinstitutionen kan kræve at Kulturministeriets 

tilmeldingsblanket bruges. 

 

Det er jobcentret/kommunen/anden aktør, der har ansvaret for, at tilmeldingen sker korrekt 

på de enkelte uddannelsesinstitutioner, ligesom det er jobcenter/kommunen/anden aktør, der 
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har ansvaret for at oplyse uddannelsesinstitutionen om ændringer i perioden for den 

studerendes uddannelsesforløb.  

 

Regelgrundlaget (Bekendtgørelse nr. 871 af 8. september 2009 om betaling for visse 

uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats m.m.) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126352 

 

Betaling: 

Påbegyndelse af uddannelsesforløbet forudsætter, at der er indgået aftale om procedure for 

betalingen (betalingsaftale) mellem uddannelsesinstitutionen og kommunen eller anden aktør. 

 

Takstkatalog 
Taksterne for ordinære uddannelser/videreuddannelse er opgjort som prisen for et år (prisen 
PL-reguleres hvert år). For efteruddannelserne er taksten opgjort som en timepris.  
 
Kontaktperson i Kulturministeriet: chefkonsulent Mette-Astrid Jessen tlf: 41 39 38 31 
 
Takster for uddannelser påbegyndt efter 2007. 
 

Institution Takst (2016-niveau) 

   

Ordinære uddannelser pr. år (et semester halv pris) 

Kunstakademiets Billedkunstskoler 

1. Billedkunstner 115.569  

Musikkonservatorierne 

2. Bachelor og kandidat  93.763  
    
solist Individuel  

afhængig af linje 

3. Diplomuddannelse i orgelpædagogik (Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium) 
27.256 

4. Master i Elitesangpædagogik (Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium) 
28.345 

5. Master i Musikformidling (Syddansk 

Musikkonservatorium) 
21.804 

6.Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse  (Det 

Jyske Musikkonservatorium) 
22.894 

7. Diplomuddannelse i kirkemusik (Det Jyske 

Musikkonservatorium) 
22.894 

8. Diplomuddannelse i Music-management (Det Jyske 

Musikkonservatorium) 
22.894 

9. Master i Børnemusik (Det Jyske Musikkonservatorium) 24.531 
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10. Master i elektronisk musik (Det Jyske 

Musikkonservatorium) 
24.531 

Den Danske Sceneskole  

11. Skuespiller/musicalperformer 250.761 

12. Instruktør 250.761 

13. Scenograf 250.761 

14. Teatertekniker 219.143 

15. Danser/koreograf/dramatiker 147.792 

Den Danske Filmskole 

16. Filmuddannelsen (instruktør, fotograf, tonemester, 
klipper, producer) 

210.327 

17. TV-uddannelsen (tilrettelægger, producer) 207.149 

18. Manuskriptuddannelsen (manuskriptforfatter) 129.745 

19. Animationsuddannelsen (animationsinstruktør) 231.136 

Efteruddannelse (timepris) 
(Bemærk at der herudover er deltagerbetaling på kurserne) 

20. Billedkunstskoler 113 

21. Konservatorierne 113 

22. Den Danske Scenekunstskole 125 

23. Den Danske Filmskole 125 

 


