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Kære Mette, kære Niels 
 
Tak for mødet i dag. Det glæder mig at der findes velviljen til at finde en løsning til det 
problem, der blev skabt ved min ansættelse. Jeg vil i hvert fald være glad, hvis de ustabile 
forhold vedr. min undervisning endelig ville forvandles til stabile og duelige vilkår. Og det er 
også fint at prøve det med en ekstern konsulent i lærermøderne. 
 
Vi har nu fået det fremragende tilbud af musikuddannelses-eksperten Søren Schmidt, at han 
gerne kunne overtage denne konsulent-rolle. I den danske musikvidenskabens sammenhæng 
er Søren Schmidt den perfekte person for at udfylde rollen, fordi han har været involveret i 
udviklingen af de danske musik(videnskabs)uddannelser siden 70erne. Sine erfaringer 
omfatter: 
 
- styret af musikvidenskab i Århus (studienævn og fakultetsråd) 
- musikvidenskab i København (konsistorium)  
- musikvidenskab i Ålborg (formand for planlægningsudvalget vedr. musikuddannelserne) 
 
Eftersom de kollegiale problemer er uadskilleligt forbundet med den komplekse faglige 
problematik (der i Musik / Musikvidenskab med sin kombination af flere egentligt adskilte 
uddannelser er meget mere dybgågende end i andre fag), vil vi ikke komme til nogen løsning 
uden en fagekspert udefra med langvarig erfaring og perspektiv.  
 
Pia Rasmussen og Charlotte Rørdam Larsen er vistnok fagleder og vice-fagleder og har 
udfyldt dette embede i nogle år. Alligevel er det tydeligt fra deres arbejde i musikalsk 
produktion hhv. populærmusikstudier og de deraf prægede undervisningsforløb, at deres 
perspektiv kun omfatter et specialiseret delområde af det, som musikvidenskab, både nationalt 
og internationalt, står for. Det ville derfor være en stor hjælp til hele kollegiet at få støtte af en 
ekspert med mangeårig og bredt erfaring. Uden denne faglige hjælp vil de kollegiale 
problemer ikke kunne løses. 
 
Hvis dekanatet alligevel ønsker, at der skal en virksomhedskonsulent til, ville jeg forslå, at 
virksomhedskonsulenten tager sig af de kommunikative strukturer og problemer, mens Søren 
Schmidt står til rådighed med den ekspertise i den faglige udvikling igennem de sidste årtier. 
Der er ham, der kan bedømme, hvordan jeg virkelig kunne bruges i det her fag på Aarhus 
Universitet. En virksomhedskonsulent vil aldrig kunne forstå og løse de problemer, der har 
præget afdelingen i de sidste årtier. Det her er ikke et problem, som er opstået med mig, det 
har været et problem i mange år. Og det kommer netop fra den alt for mange faglige facetter i 
faget. 
 
Jeg vil desuden bede om, at mobningssagen med Thomas Holme Hansen bliver afklaret inden 
det første fælles lærermøde finder sted. Dynamikken i dette møde ville være urimeligt belastet, 
hvis denne sag ikke blev afklaret inden. 
 
Tak og bedste hilsener 
 
Linda 


