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Kulturstyrelsen 

H. C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

Att.: Radio- og TV-Nævnet 

 

Sendt per mail til: 

Hasse Andersen, Grace Suhadi, Tomas Kærup, Christina Sparre-Enger Lyngsie, Susanne Mahler 

 

 

 

 

Aalborg, den 31. januar 2015 

 

 

 

Evalueringsrapport for journalnummer LUR.2014-0010 
 

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, fik ved bevillingsbrev af den 11. juni 

2014 samt efterfølgende mails den seneste af den 25. august 2014 bevilliget tilskud til 

uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokaltvvirksomhed. 

 

Første rate af tilskuddet på kr. 595.300,- indgik på SAML’s nemkonto den 29. august 2014, hvilket 

gav SAML 3½ måned til at gennemføre den ansøgte uddannelsesaktivitet. 

 

Formålet med aktiviteten var som beskrevet i SAML’s ansøgning, at ”tilbyde undervisning til 

medarbejdere og frivillige på de ikkekommercielle tvstationer, der hvor behovet er. Dvs. at 

undervisningen foregår ude på de enkelte stationer, evt. samarbejde mellem flere stationer 

beliggende i samme geografiske område, og at undervisningen tilrettelægges på de tidspunkter, der 

passer de enkelte stationer (deres medarbejdere) bedst, samt endelig at der undervises i de emner, de 

enkelte stationer (redaktioner / medarbejdere) efterspørger. Der vil blive udsendt et kursuskatalog til 

inspiration og/eller direkte brug.”  

 

Og videre, at ”de udbudte kurser er søgt sammensat således at kompetancerne både til 

programproduktion og til den tekniske afvikling øges. Kurserne tilrettelægges efter kursisternes 

ønsker og forudsætninger under særlig hensyntagen til mindretals- og mediesvage gruppers behov, 

herunder flygtninge, indvandrere samt ikke mindst børn og unge. Det er ligeledes væsentligt, at 

underviserne har kompetancer, der kan imødekomme de forskellige målgruppers særlige 

forudsætninger.”   

 

Hensigten med uddannelsesaktiviteten var således, at ”de udbudte kurser er medvirkende til at 

udvikle et vækstlag for programmæssige eksperimenter og fornyelse samt ikke mindst en højnelse 

af kvaliteten både journalistisk og teknisk af de producerede udsendelser hos de ikke-kommercielle 

tv-stationer i MUX 1.” 
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Har SAML nået sit mål som beskrevet i ansøgningen og i efterfølgende besvarelser til Radio- Tv-

Nævnet? Ja, bortset fra at kunne bruge hele bevillingen inden for bevillingsperioden, jf. tidligere 

fremsendte anmodning om overførsel af uforbrugte midler til 1. kvartal 2015.  

 

SAML har under navnet Den Mobile Medieskole TV afviklet i alt 22 kurser af kortere og længere 

varighed fordelt på fem forskellige regioner. Ca syv forskellige tvstationer har haft medarbejdere på 

et eller flere kurser, og i alt har ca 150 kursister deltaget i kurserne. 

 

I den opfølgende mail af den 15. august 2014 til SAML’s oprindelige ansøgning blev der kalkuleret 

med ca 20 kurser og ca 120 kursister. Dette mål er således overopfyldt, på trods af, at ikke alle 

midler blev brugt i bevillingsperioden.  

 

Den af Nævnet ønskede bredde er sikret ved, at SAML udbød kurserne til samtlige 

ikkekommercielle tvstationer i landet, og at der blev arrangeret kurser for omkring syv forskellige 

tvstationer fordelt ud over det meste af landet.  

 

Den af Nævnet ønskede kvalitet blev sikret ved, at der udelukkende blev anvendt undervisere, der 

både har erfaring i at formidle samt har de faglige kvalifikationer i orden. Stort set samtlige kurser 

og fra samtlige kursister er der afgivet positive evalueringer. 

 

Som beskrevet i ansøgningen er de fleste kurser tilrettelagt efter de ønsker og behov den enkelte 

tvstation har efterspurgt.   

 

Som også beskrevet i ansøgningen kunne vi ikke på forhånd sige bestemt, hvilke kurser, hvor 

mange kurser og hvor de skulle afholdes, da kursusaktiviteten tilrettelægges efter tvstationernes 

ønske og behov, herunder også på hvilket tidspunkt kurserne kan afvikles på.  

 

En del af kurserne er afviklet i løbet af week-ends, på hverdags aftener og nogle kunne afvikles i 

dagtimerne. Årsagen til de skiftende tidspunkter skyldes primært, at stationernes medarbejdere og 

frivillige har et ordinært arbejde at passe i dagtimerne, samt at der også skal være tid til at producere 

og afvikle udsendelser på de enkelte stationer. Den Mobile Medieskole må derfor være yderst 

fleksibel ifht. afviklingstidspunkter for kurserne. Dette har Den Mobile Medieskole TV til fulde 

levet op til.  

 

Arbejdsgangen 

 

SAML’s sekretariat udsendte via mails kursuskataloget til samtlige ikkekommercielle tvstationer. 

Når en station derefter bad om at få et kursus arrangeret, enten et af de i kataloget beskrevne kurser, 

eller et kursus stationen selv definerede, kontaktede sekretariatet en underviser med de til det 

specifikke kursus fornødne kvalifikationer.  

 

Når tid og sted var aftalt med stationen og underviseren udarbejdede SAML’s sekretariat kontrakt 

med underviseren. Kontrakten beskriver det aftalte arbejdsforhold samt aflønning herfor.  

 

Underviseren udarbejdede i de fleste tilfælde en kursusbeskrivelse efter at have afstemt 

forventningerne med tvstationen. SAML’s sekretariat sørgede for at al information kom fra og til 

hhv. underviser og stationen. 
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Hvis der var ønske om det, blev der udarbejdet et kursusbevis til hver kursist, som blev udleveret af 

underviseren ved kursets afslutning, hvor også hver kursist udarbejdede et evalueringsskema, som 

blev sendt til SAML’s sekretariat.  

 

De indsamlede evalueringsskemaer bruger SAML til at vurdere om undervisningen levede op til de 

kvalitetskrav, vi ønsker i den Mobile Medieskole.  

 

Tidsperspektivet var fra 1. juni til 31. december 2014, ifht. antal kurser, der er afviklet i perioden og 

ifht. antal kursister, der har deltaget i kurserne har SAML opfyldt det i ansøgningen beskrevne mål.  

 

Ihft. at forbruge hele bevillingen er det mål ikke nået. Det skyldes det sene tidspunkt for den 

endelige godkendelse, mail af den 25. august 2014, samt udbetalingstidspunkt for første rate af 

tilskuddet, den 29. august 2014.  

 

Det betød, at tidsperspektivet blev reduceret med 3 måneder.  

  

Derudover har SAML også her udvist stor sparsommelighed, f.eks. er timelønnen til underviserne 

meget lav set ifht. hvad der udbetales i honorarer i sammenlignelige projekter i det folkeoplysende 

virke. Dette vil blive nærmere uddybet ifbm. aflæggelse af regnskab for projektet. 

 

Og i lighed med radioaktiviteterne må der lægges til grund, at det tager tid at få nye initiativer 

startet op, dels må SAML / sekretariatet og bestyrelsen finde en administrativ brugbar model til at 

håndtere hele projektet og dels må der i denne opstartsperiode forventes tid til både at gøre 

stationerne opmærksomme på, at tilbuddet er til stede samt få stationerne til at gøre brug af 

tilbuddene.  

 

Som det fremgår af vedlagte oversigt over afholdte kurser blev de fleste kurser afviklet i løbet af 

oktober, november og delvist december 2014, hvilket betød vi kom i tidsnød og ikke kunne nå at 

afvikle alle de kurser, der blev efterspurgt i 2014.  

 

Heller ikke her kender vi svaret på, hvorfor det tog så lang tid, før tvstationerne begyndte at gøre 

brug af de tilbud, der var i den Mobile Medieskole, men det vi hører fra stationerne er, at det for 

dem er tidskrævende at få et overblik over, hvad de enkelte medarbejdere gerne vil undervises i og 

hvornår det kan lade sig gøre at få alle medarbejdere samlet. 

 

Formålet med at bevillige midler til undervisning af medarbejdere på de ikkekommercielle radio- 

og tv-stationer er fra politisk hold at højne kvaliteten på de enkelte stationer.  

 

Den Mobile Medieskole TV har med sit virke i 2014 bidraget til at dette mål kan nås. Der er behov 

for en højnelse af kvaliteten, og der er et ønske hos stationerne om at få undervisningstilbud. 

Udfordringen er at få arrangeret tilbud, der kan benyttes af frivillige og medarbejdere på de nævnte 

tvstationer. 

 

SAML har med sin udbudte kursusaktivitet i Den Mobile Medieskole TV imødekommet denne 

udfordring jf. de medsendte evalueringer, der gennemgående viser, at kursisterne sætter pris på  at 

netop Skolen er Mobil, så undervisningen foregår ude på  den enkelte station, samt at underviserne 

er kvalificerede (fagligt dygtige), er godt forberedte og ikke mindst at underviserne kender til de 

lokale mediers forhold og betingelser. 
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Regnskab for projektet bliver eftersendt inden fristens udløb. 

 

Der vedlægges flg. i et samlet bilag: 

 Oversigt over afholdte kurser med tid, sted, kursustitel, navn på underviser samt antal kursister 

og kort kursusbeskrivelse, 

 Kursusbeskrivelser og et udvalg af evalueringer,  

 Oversigt over undervisere, 

 Eksempel på kontrakt, 

 Eksempel på kursusbevis. 

 

   

 

 

 

  

Venlig hilsen 

 

 

Gitte Thomsen 

   


