
OOppssuummmmeerriinngg  aaff  kkvvaalliitteettssssiikkrriinnggss  SSuurrvveeyyXXaacctt  ssppøørrggeesskkeemmaauunnddeerrssøøggeellssee  aaff  
MMuussiikktteerraappiiuuddddaannnneellsseenn  eefftteerråårreett  22000077  

vv..  NNiieellss  HHaannnniibbaall,,  LLeekkttoorr  
  
DDeennnnee  ooppssuummmmeerriinngg  eerr  sseett  oogg  ggooddkkeennddtt  aaff  ddee  ssttuuddeerreennddee,,  ssttuuddiieennæævvnneett,,  aaffttaaggeerrppaanneell  oogg  
cceennssoorrffoorrmmaannddeenn..  
  
UUnnddeerrssøøggeellsseenn  bbyyggggeerr  kkuunn  ppåå  rreessppoonnddeenntteerr  ffrraa  uuddddaannnneellsseennss  bbaacchheelloorrddeell  ((nn==2233)),,  ddaa  ddeerr  
vvaarr  ffoorr  ffåå  bbeessvvaarreellsseerr  ffrraa  kkaannddiiddaattddeelleenn  ((nn==33))..  OOppssuummmmeerriinnggeerr  sseerr  ppåå  fføøllggeennddee  oommrrååddeerr::  
DDee  ssttuuddeerreennddeess  vvuurrddeerriinngg  aaff  uunnddeerrvviissnniinnggeenn,,  ddeerreess  eeggeenn  aarrbbeejjddssiinnddssaattss,,  ddeerreess  
pprroojjeekkttsskkrriivvnniinngg  ((PPBBLL))  oogg  ddee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffoorrhhoolldd  ((iinnffoorrmmaattiioonnssnniivveeaauu  mmvv..))..  
  
UUnnddeerrvviissnniinnggeenn  ppåå  BBaa--ddeelleenn  vvuurrddeerreess  aaff  ddee  ssttuuddeerreennddee  ggeenneerreelltt  ssoomm  vveellffuunnggeerreennddee  oogg  
uuddbbyytttteerriigg..  II  ssttoorrtt  sseett  aallllee  ppaarraammeettrree  eerr  8800  %%  oogg  ddeerroovveerr  eenniiggee  eelllleerr  mmeeggeett  eenniiggee..  EEnneessttee  
uunnddttaaggeellsseerr  eerr  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  ggeennnneemmggaanngg  aaff  ppeennssuumm  oogg  ii  ddee  ssttuuddeerreennddeess  eeggeenn  ffoorrbbeerreeddeellssee  
hhvvoorr  kkuunn  6655  %%  eerr  eenniiggee  eell..  mmeeggeett  eenniiggee..      
DDeerr  eerr  kkoonnkkrreettee  ffoorrssllaagg  ttiill  ffoorrbbeeddrriinnggeerr  ii  eennkkeelltt  ffaagg  oogg  øønnsskkeerr  oomm  mmeerree  uunnddeerrvviissnniinngg  iinnddeenn  
ffoorr  oommrrååddeett  iimmpprroovviissaattiioonn..  DDiissssee  øønnsskkeerr  vviill  eerr  ttaaggeett  ii  bbeettrraaggttnniinngg  ii  ffoorrbbiinnddeellssee  mmeedd  ddeenn  
iiggaannggvvæærreennddee  ssttuuddiieeoorrddnniinnggssrreevviissiioonn..  ØØnnsskkeerr  ddeerr  eerr  øøkkoonnoommiisskk  bbeellaasstteennddee  iimmøøddeekkoommmmeess  
iikkkkee..  
  
DDee  ssttuuddeerreennddeess  iinnddssaattss  eerr  sseett  uudd  ffrraa  eenn  ggeennnneemmssnniittlliigg  bbeettrraaggttnniinngg  ttiillffrreeddssssttiilllleennddee,,  mmeenn  
eennkkeellttee  uunnddttaaggeellsseerr..  DDee  ssttuuddeerreennddee  ffiinnddeerr  sseellvv,,  aatt  ddee  hhaarr  yyddeett  mmeeggeett  oogg  ddeett  ddeett  hhaarr  ggiivveett  
uuddbbyyttttee..  DDeerr  eerr  ddoogg  kknnaapp  4400  %%  ddeerr  ooppllyysseerr,,  aatt  ddee  ssttuuddeerreerr  mmeelllleemm  2200  oogg  3333  ttiimmeerr  oomm  uuggeenn,,  
hhvviillkkeett  iikkkkee  kkaann  bbeettrraaggtteess  ssoomm  ffuullddttiidd..  SSeett  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  SSttåå--pprroodduukkttiioonneenn  bbeekkyymmrree  ddeettttee  iikkkkee,,  
ddaa  ddeennnnee  eerr  ssttiiggeennddee..  MMeenn  vvii  hhaarr  ffrraa  ssttuuddiieettss  ssiiddee  lløøbbeennddee  ooppmmæærrkkssoommhheedd  ppåå  ddeettttee  oogg  
fføørreerr  eenn  ddiiaalloogg  mmeedd  ddee  ssttuuddeerreennddee  oomm,,  hhvvaadd  ddeett  vviill  ssiiggee  aatt  ssttuuddeerree  oogg  hhvviillkkeenn  iinnddssaattss  ddeett  
kkrræævveerr..  
  
PPrroojjeekkttddeelleenn  ffuunnggeerreerr  oovveerrvveejjeennddee  ttiillffrreeddssssttiilllleennddee..  DDeettttee  ppåå  ttrrooddss  aaff  nnyyee  rreegglleerr  ffoorr  
ggrruuppppeeeekkssaammeenn  mmvv..  DDeerr  eerr  eennkkeellttee  ddeerr  yyttrree  pprroobblleemmeerr  mmeedd  aatt  uuddnnyyttttee  hheellee  ddeerreess  ttiillddeellttee  
vveejjlleeddnniinngg..  DDeettttee  kkaann  sskkyyllddeess,,  aatt  ttyynnggddeenn  ii  sskkrriivveepprroocceesssseenn  lliiggggeerr  rreellaattiivvtt  sseenntt  ii  sseemmeessttrreett..  
VVii  hhaarr  ddeerrffoorr  ffookkuuss  ppåå,,  aatt  ttiillsskkyynnddee  ddee  ssttuuddeerreennddee  ttiill  aatt  iinnddlleeddee  ddeerreess  
pprroojjeekkttsskkrriivvnniinnggsspprroocceess  ttiiddlliiggeerree  ii  sseemmeessttrreett..  
  
AAddmmiinniissttrraattiivvee  ffoorrhhoolldd  oommhhaannddlleerr  iinnffoorrmmaattiioonnssnniivveeaauu,,  sskkeemmaa--  oogg  eekkssaammeennssppllaannllææggnniinngg,,    
ffyyssiisskkee  rraammmmeerr  mmvv..  HHeerr  eerr  ggooddtt  7700  %%  eenniiggee  eelllleerr  mmeeggeett  eenniiggee  ii,,  aatt  ddeett  hhaarr  ffuunnggeerreett  
ttiillffrreeddssssttiilllleennddee..  UUnnddttaaggeellsseerrnnee  eerr  ssttuuddiieeaakkttiivviitteetteerrnneess  ttiiddssmmææssssiiggee  ppllaacceerriinngg  ((4400  %%  
ttiillffrreeddssee))  oogg  ddee  ffyyssiisskkee  rraammmmeerr  ((6600  %%))..  KKoonnkkrreett  oommhhaannddlleerr  kkrriittiikkkkeenn  pprriimmæærrtt  éétt  vvaallggffaagg,,  ddeerr  
ffaallddtt  ssaammmmeenn  mmeedd  PPhh..dd..  uuggee  aakkttiivviitteetteerr..  PPrroobblleemmeett  ooppssttoodd  ii  ffoorrllæænnggeellssee  aaff  
llaannggttiiddssppllaannllææggnniinngg  aaff  kkuurrsseett  ssoomm  uuddfføørreess  aaff  eekksstteerrnnee  llæærreerr..    
EEnnddeelliigg  hhaarr  ddeerr  vvæærreett  ssaammkkøørriinnggsspprroobblleemmeerr  mmeedd  kkuurrsseerr  ppåå  mmuussiikktteerraappii--  oogg  
ppssyykkoollooggiissttuuddiieett,,  ssoomm  bbll..aa..  sskkyyllddeess  ffoorrsskkeelllliiggee  tteerrmmiinneerr  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  sskkeemmaappllaannllææggnniinngg..    
KKrriittiikk  aaff  ddee  ffyyssiisskkee  sskkaall  sseess  ii  llyysseett  aaff  oommbbyyggnniinnggeenn  aaff  KKrroogghhssttrrææddeett  66  ii  ssoommmmeerreenn//eefftteerråårr  
22000077..  DDeettttee  eerr  nnuu  oovveerrssttååeett  mmeedd  eett  ggooddtt  rreessuullttaatt..    
DDee  pprriimmæærree  ffoorrssllaagg  ttiill  ffoorrbbeeddrriinnggeerr  oommhhaannddlleerr  ddeett  ppllaannllææggnniinnggssmmææssssiiggee..  VVii  eerr  fføørrsstt  oogg  
ffrreemmmmeesstt  ooppmmæærrkkssoommmmee  ppåå  aatt  uunnddggåå  ffllaasskkeehhaallssee  ii  uunnddeerrvviissnniinnggeenn,,  ffoorruuddeenn  aatt  vvii  iinnvveesstteerreerr  



mmaannggee  rreessssoouurrcceerr  ii  kkoooorrddiinneerriinngg  aaff  uunnddeerrvviissnniinngg  hhvvoorr  mmuussiikktteerraappiissttuuddeerreennddee  ddeellttaaggeerr  ii  
kkuurrsseerr  ppåå  ppssyykkoollooggiissttuuddiieett..  DDeettttee  uunnddeerrssttrreeggeerr  aatt  ssaammmmeennllææggnniinngg  aaff  ssttuuddiieennæævvnn  iikkkkee  
aauuttoommaattiisskk  iinnddeebbæærreerr  eenn  ffoorrmmiinnddsskkeellssee  aaff  ddeett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ttiimmeeffoorrbbrruugg..  TTvvæærrttiimmoodd..  
EEnnddeelliigg  hhaarr  ssttuuddiieett  ttaaggeett  pprrooggrraammmmeett  QQuuiicckkPPllaaccee  ii  bbrruugg,,  oogg  ddeett  ssyynneess  aatt  ffuunnggeerree  ttiill  aalllleess  
ttiillffrreeddsshheedd,,  bbll..aa..  ffoorrddii  iinnffoorrmmaattiioonn  oogg  pprraakkttiisskkee  ooppllyyssnniinnggeerr  kkaann  ffiinnddeess  eett  sstteedd..  
  
VVii  sseerr  ddeerrffoorr  ffrraa  ssttuuddiieettss  ssiiddee  ffrreemm  ttiill  aatt  øøkkoonnoommiiffoorrhhoolldd,,  eevvaalluueerriinnggsspprroocceedduurree,,  
aakkkkrreeddiitteerriinngg  mmvv..  ffaallddeerr  ppåå  ppllaaddss,,  ssåålleeddeess  aatt  ffookkuuss  kkaann  rreetttteess  iimmoodd  uunnddeerrvviissnniinngg  oogg  
ffoorrsskknniinngg,,  ffrreemm  mmoodd  ssppaarreeffoorrssllaagg,,  rreevviiddeerree  ssttuuddiieeoorrddnniinnggeerr,,  iinnddaarrbbeejjddee  nnyyee  
eekkssaammeennssffoorrmmeerr  mmvv..  
  
PPåå  vveeggnnee  aaff  mmuussiikktteerraappiiuuddddaannnneellsseenn  
    
NNiieellss  HHaannnniibbaall  
AApprriill  22000088  
 
 


