
 

 

 

Undervisningsministeriet    Bilag 8.2.2 

Att.: Undervisningsminister Merete Riisager 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

 

12. januar 2017 

 

Vedrørende afslag på ansøgning om lokal studieretning 

Sankt Annæ Gymnasium har med stor skuffelse og undren den 23. november 

2016 modtaget afslag på vores ansøgning om at oprette en særlig lokal 

musikdramatisk studieretning med fagene Musik A, Engelsk A og Dramatik B. 

Sankt Annæ Gymnasium er et musikgymnasium og har sin helt særlige profil og 

styrke indenfor det musiske og det kunstneriske. Således har Sankt Annæ 

Gymnasium som et af ganske få gymnasier lov til at optage elever med særlige 

musikalske forudsætninger uden om den normale elevfordeling – en status der 

er anerkendt af ministeriet for Børn og Undervisning i brev af 14. marts 2012 

(sags nr.: 091.54k.391). Vores ansøgning om en lokal studieretning skal ses i 

lyset af dette. Vi ønsker et udbud af studieretninger, som matcher vores styrker 

med elevernes forventning om et bredt udbud af kunstneriske studieretninger, 

og som kan være med til at fastholde, udvikle og styrke vores særlige faglige og 

musikalske miljø. 

Sankt Annæ Gymnasium har en lang tradition for at uddanne til musik- og 

kulturlivet i Danmark og kan levere lange lister med tidligere elever, som 

udmærker sig indenfor alle musikalske genrer. Vi er meget bekymrede for 

konsekvenserne af, at fordybelsen i den musikdramatiske genre, der tidligere 

har været mulig i det obligatoriske samarbejde mellem fagene musik og 

dramatik på studieretningen, nu forsvinder.  Det drejer sig bl.a. om at uddanne 

kandidater til videre uddannelse inden for opera, skuespil, instruktion, 

komposition, musical mm. 

  



 

 

 

Vi har noteret os, at tendensen i de tilladelser, der er givet til lokale 

studieretninger lader til at være til fag på niveauer, som ikke eksisterer i dag. 

Det er vores opfattelse, at man godt kan have et særligt fagligt miljø uden at 

oprette nye fag. Det virker dog ikke som om, man i behandlingen af 

dispensationsansøgningerne har taget højde for dette. 

Vi håber, at ministeren vil se med velvilje på en lignende ansøgning om en 

musikdramatisk studieretning næste år. Alternativ vil vi bede ministeren om at 

overveje at skabe mulighed for oprettelse af en fler-kunstnerisk studieretning i 

stil med de fler-sproglige studieretninger, fx en studieretning med Engelsk A, 

Musik A og Dramatik A. Dette for at vi fremadrettet kan fastholde vores særlige 

profil på Sankt Annæ Gymnasium. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anette Holst   Jens Kramer Mikkelsen 

Rektor   Formand for bestyrelsen 

 


