
 

AMOK // beretning 2018 
Året 2018 blev som vanligt skudt i gang med en audition, hvor målet var at optage 15 elever ud af den flok, 
der kom til audition. 12 elever kom igennem nåleøjet og startede efter sommerferien i 1.G. Vi må erkende, 
at DGU er hårdt arbejde for de unge mennesker.  
- Sådan er dansen, som kunstnerisk leder Morten Innstrand ofte siger. Derfor har vi også i løbet af året 
desværre måtte sige farvel til en række elever, da af den ene eller anden grund ikke ønskede at fortsætte 
med en uddannelse, hvor dans, dannelse og uddannelse danser sammen. 

Alligevel har bestyrelsen sammen med ledelsen i 2018 haft fokus på at give rammerne for især de nye 
elevers onboarding et eftersyn. For at se, om der er noget vi kan gøre anderledes og justere på til næste 
skolestart. 

Juni 2018 har været hel særlig. DGU klækkede de første fire studenter. Det blev et brag af en dimission med 
visninger, tale fra Rådmand Jane Jegind samt flotte ord fra lærere og studenter en smuk sommeraften på 
Den Fynske Opera. Alle fire studenter har fortsat deres dansekarriere på videregående danseuddannelser 
rundt i verden. Det giver os et tydeligt tegn på, at DGU sender danse- og flyvefærdige studenter ud til en 
videre dansekarriere. Vi er på rette vej. 

2018 har også været efterspørgslernes år. Der har været bud efter DGU-eleverne til produktioner og 
performances. Vi har således haft elever til at danse med blandt andet Odense Symfoniorkester og i 
forbindelse med HCA Festivals. Vi må erkende, at eleverne kunne komme ud at danse og optræde mere, 
men undervisere og ledelse har fokus på, at eleverne også skal uddannes. Derfor selekteres der i, hvor 
elevernes kræfter bruges, da DGU er en uddannelse, hvor tiden i dansesalene er vigtig. 

Vi har fortsat et godt samarbejde med Katedralskolens ledelse og de kontaktlærere, der er koblet på 
eleverne fra DGU. Samtidig har vi takket være godt og vedholdende arbejde fra leder Inge Fjord fået stablet 
et samarbejde med Odense Elite College på benene, så vi kan tilbyde de elever på DGU, der ønsker det, en 
tryg bolig i rammer med ligesindede unge mennesker i et elitært idrætsmiljø.  

Fritid har i 2018 fundet sine solide ben at stå på. Alle programsatte hold for både forårs- og 
efterårssæsonen har været besat. Det er første år vi oplever, at vi ikke har måtte aflyse hold efter 
sæsonstart. Vi mærker, at forældre og danseglade børn og unge har fået AMOK Fritid ind på nethinden. Så 
meget, at nogle børnehold er udsolgt allerede inden sæsonen starter. Der er rift om pladserne. 
Bestyrelsen og administrationen har gennem året haft fokus på, hvordan vi kan udvikle fritidstilbuddet 
inden for de rum og rammer, som vi har. Fx besluttede vi at omlægge de mindste børnehold om lørdagen til 
flere hold af kortere tid, så vi kunne skabe et tilbud for de mindste ned til 3 år.  

Vi har i 2018 fundet en god rytme for AMOK Fritid med ugentlige hold og årlige sommercamps. Men som 
sagt, så bliver vi med at holde øje med, hvad der efterspørges, og hvor vi kan udvikle AMOK Fritid henad. Vi 
hviler ikke på dansemåtterne. 

Bestyrelsens altoverskyggende fokus i 2018 har været AMOKs økonomi. Vi følger de fastlagte budgetter tæt 
og har i det sidste halvår af 2018 fundet en god model og har fået en godt og struktureret samarbejde med 
administrationen. Derudover har bestyrelsen forsøgt at rejse midler via fonde desværre uden held. Det er 
dog et arbejde og et fokus, der fortsætter i 2019.  
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