
 

Referat 
KiN-møde fredag d. 22. januar 2021 kl.9-12 

Sted: Online (TEAMS) 

Mødeformalia (10 min.) 

Velkomst 
Til stede: Mads Bak, Thomas Jakobsen, Henrik Hammer, Palle Vang, John Fuglsang, Rene Krone, Chr. Larsen, 

Eva Østergaard, Mads Mølgaard, Kristian Dalgaard, Signe Wang Carlsen, Ask Andreasen, Bent Hjort, Jan 

Jacobsen, Morten L. Friis, Martin Bruun Jensen, Finn Elias Svit, Sofie Nordlund, Lasse Henriksen, Line Møller, 

Tove Kobberå, John Fuglsang, Lasse Baggenæs, Rene Krone 

Referent: Malene 

Godkendelse af referat 

Beskrivelse 
Godkendelse af referat fra KiN-møde d. 20. november 2020 

Referat 
Godkendt   

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
 

 

  



 

Debat og information  

Nyt fra FU / formanden (20 min.) 

Beskrivelse 
Information 

 Formanden informerer omkring OBS-punkter ifm. de decentrale KiN-samtaler, der er gennemført i 

slutningen af 2020. 

 

 Information om Internat (18.-19. marts i Løgstør) – herunder opgaver til de respektive udvalg. Mia 

Pallisgaard deltager som facilitator.  

 Mødeplan KiN-møder 2021 

o 18-19/3 Løgstør (Internat og GF) 

o 21/5 Hjørring 

o 10/9 Hobro? Finn undersøger.  

o 12/11 Thisted 

 

Ansvarlig 
FU 

Referat 

Der er behov og ønsker om et fælles kig på KiN-samarbejdet og rutiner. Serviceeftersyn. Noget af tiden på 

internatet bruges på dette og på udvalgsarbejdet. Forud for internatet bliver udvalgene bedt om at lave 

skriftlig status – en opfordring fra formanden om at tage arbejdet på sig.  

Plan B, hvis ikke vi kan mødes fysisk: Internatet gennemføres i en eller anden form. 

 

 

 

Forespørgsel fra Nordkraft Bigband (30 min.) 

Beskrivelse 
Debat og beslutning. 

 

 

Nordkraft Bigband (NB) ønsker at oprette et talent-bigband i regionen (med forbillede i KiN’s NUS-model). 

De vil gerne indgå i et samarbejde med KiN omkring dette. NB har søgt og modtaget ekstern støtte til 



 
projektet.  Vedhæftet dagsorden er bilag vedr. Talent Bigband. Her vil I bl.a. kunne se, at KiN’s økonomiske 

bidrag er foreslået til kr. 20.000 over 2 år. 

FU ønsker at KiN tager stilling til relevans og evt. involvering (økonomisk), således vi kan give NB en snarlig 

tilbagemelding 

Referat 
Christian:  

Godt initiativ – det giver vores elever muligheder. Pengene er der. Vær bevidst om fødekæden. Stemmer 

det overens med KiN’s strategi – det lægger sig op ad outreach. Der er knowhow i idéen og i 

initiativtagerne.  

Signe:  

Formatet er brugbart – eleverne kan deltage. Fokus på fødekæden.  

Thomas:  

Andre løfter en opgave for os. Vi løber ingen risiko. Talentudvikling foregår i små miljøer – det er ikke en 

lineær bevægelse længere. God ide med bestyrelsesplads. Vi har knowhow fra NUS-stævner. Vigtigt med 

handling – de unge mennesker skal ud at spille. 

Jan:  

Der er allerede fondraiset midler – det tegner godt. Høj gennemsnitsalder i blæserorkestre. 

Skoleorkestertræf? Kunne KiN have en repræsentant i dette udvalg/bestyrelse?  

Finn:  

Undervisningen er refusionsberettiget og kunne ligge i Kulturskoleregi. Hvordan kan vi strategisk placere os 

i det her samarbejdet og være med til at løfte det? Et indledende møde kunne være en ide. 

Realitetssamtaler – hvor høj sættes barren for arrangementerne?  

John:  

God ide! Lad os handle.  

Bent:  

Hvor er tilbuddene i niveauet under dette, vækstlaget – regionale blæserkræfter. Interessant med en 

drøftelse om fødekædelaget med Nordkraft Bigband. https://benthjort71.wixsite.com/storeblaeserdag 

Morten:   

Værtsskaber skifter rundt i NUS – det er en væsentlig erfaring. Det skaber relationer og ejerskab. 

Strategiske tanker er vigtige – hvordan skaber vi miljøerne?  

Henrik:  

Man er fra bigbandet side bevidst om, at vi har erfaringer med NUS 

Ask:  

Afsmitninger på hjemskoler – hvordan skaber vi vejen dertil?  

https://benthjort71.wixsite.com/storeblaeserdag


 
Martin: 

Måske en god ide at vende den om – hvad kan vi gøre for dem? Kunne det betyde noget, hvis vi puttede 

flere midler i?  

Beslutning: 

Henrik: Det handler om en forespørgsel – i første omgang handler det om et samarbejde om 20.000 kr i to 

år. De større strategiske snakke skal vi vente med.  Der er opbakning fra kredsen  - formanden tager 

kontakt.  

Ansvarlig 
FU 

 

 

OK-21 (45 min.) 

Beskrivelse 
Debatpunkt. 

Jan laver oplæg til debat. OK forhandlinger forgår i januar og februar 2021.  

Stikord fra Jans oplæg. 

Tilbageblik 

KL – ens regler. Ingen matematik. Ledelse – mere og bedre. FMM OK. OK 2015 var identisk med 

lovindgrebet 409.  

Ændringer i diskursen på vej væk fra… 

NPM – folkeskolereform – lov 409. Samskabelse, nærhedsreform, ny arbejdstidsaftale for lærerne 2020, 

lokalaftaler for lærerne. Paragdigmeskifte – COVID19. 

Martin Højkjær Larsen (KL): 

”Ingen OK tvister, de nuværende arbejdstidsregler på musikskoleområdet  må fungere godt.” 

Hvad står der i aftalen for folkeskolelærerne? Det hedder nu – en aftale for undervisere i kommunen.  

§2 Der er lagt op til øget dialog mellem A og B siden. Begrundelse for brug af tiden. Sikres transparens. 

Principper for tilstedeværelse m.m. Varslingsfrister er lagt ind. Krav til detaljeringsgrad. Der er incitamenter 

i at indgå lokalaftaler. TR og fagforeninger bliver centrale igen.  

Ledelse 

Organisering og struktur 

Samarbejde og dialog 

Management – governance 

Fortsat musikskoleoverenskomst 



 
 

Ansvarlig 
Jan. 

Referat 
Punktet blev diskuteret  

 

Videndeling omkring onlineundervisning mm. (60 min.) 

Beskrivelse 
Debatpunkt 

Mulighed for at inspirere og blive inspireret ift. onlineundervisning (platforme mv.). 

Thomas, Signe og Palle lavet et fælles oplæg, der efterfølgende debatteres i mindre gruppe. Seancen 

afsluttes med en opsamling i plenum. 

Vedhæftet dagsordenen er bilag med evaluering af On HourOnline (URFUN) 

 

Ansvarlig 
Thomas, Signe, Palle og FU 

 

Referat 

 
Thomas:  

Erfaringer fra corona-perioden. Fællesdialog – observationer under corona. Perspektiver på undervisning I 

forskellige kontekster. Parametre for succesraten. Stiller vi de rigtige spørgsmål når vi skal udvikle 

undervisningen i andre kontekster?  

Palle:  

URFUN-modellen eller erfaring med SpeedAdmin platformen. Det forkromede overblik – hvorfor virker det 

ikke bare?  

Signe: 

Konkret om undervisning og lærernes refleksioner. Mange gode eksperimenter. En stejl læringskurve. Hvad 

kan den digitale undervisningsform, og hvad kan den ikke. Ensomhed og usikkerhed I starten. Kan ikke 

levere deres bedste. God kontakt til forældrene.  

Gode ideer, rammer, udstyr, lærernes tilbagemeldinger. 

 



 
Opsamlingen fra Signes gruppe: 

Undervisningen: 

Signe: Kaotisk start. Hvad kan lade sig gøre. Rod i databehandleraftaler – teams bruges nu samt zoom 

licenser. Hvad kan de digitale undervisningsformer?  

Finn: Nogle var langt tilbage ibrugen af digitale medier – det er mere naturligt nu for disse ansatte. 

Underviserne er blevet flyttet I kompentecer på det område. En anden lærerforberedelse fx til 

grundskolehold. Alle har været på Mobilvideo-kursus.  

Alle skal lave videoer: Vis hvad skolen kan? Lær at… ? 

Vi er bagefter på point I forhold til folkeskolerne.  

Corona-facebookgruppe I Kulturskolen – der deles alt muligt. PC’ers cpu’er  kan ikke holde til det der 

kræves  – men der er ikke så meget ‘støj’I personalegruppe som i foråret.  

Signe: Klar forventning fra ledelsen   – ledelsesopgaven vigtig.  

John: Metode-friheden er stadig en værdi. Online- og fjernundervisning. Der forlanges ikke decideret 

onlineundervisning i soloundervisning. Alle undervisere laver logbog. Frustrationer hos medarbejdere – 

vigtig at være obs på det. Der er ikke noget der kan erstatte mødet mellem mennesker. Mange dilemmaer. 

Der er opbakning og tillid I perioden.  

Finn: Undervisere kan møde ind fysisk og undervise online.  

Mads: Svært med holdundervisning – der er undervisere der er kørt rundt med blokfløjter og krea-pakker. 

Der opkræves betaling stadigvæk. 

Lasse og Tove: Billedskolelærerne uddeler materialer til eleverne. Der kan også køres instrumenter ud. Der 

undervises over SpeedAdmin. Lærerne skal logge ind på den tid de skal. Der hvor det ikke kan lade sig gøre 

aftales en alternativ tid. Vigtig med ugentlig kontakt. Alle eleverne skal have et tilbud – undtagen SSB 

eleverne. Der laves SSB-fessor.  

Billedskole 2.-3. Klasse – der er ikke onlineundervisning. Men de andre hold er der online-undervisning. Det 

er hårdt at være på så lang tid – siger underviserne. Alle faggrupper har en facebook-gruppe. Der er hurtig 

kontakt. Der er flere faggruppemøder ned vanligt. Der er ikke fuld fremmøde på holdelever.  

Signe: Holdelever tilbydes soloundervisning af enkelte undervisere – det fungerer godt  

 

Opsamling fra Palles gruppe: 

Speedadmin: 

 Speedadmin har en læringsplatform, hvor man kan lægge lektionsplaner, videoer, lektier mm. Den 
er allerede en del af pakken. 



 
 På Aalborg Kulturskole har man besluttet at undervisningen i disse tider kører via 

’læringsplatformen’ på Speedadmin via en tillægspakke med mulighed for videoopkald til eleverne i 
undervisningstiden. Funktionen skal åbnes hos Speedadmin og koster 3 kr/time, den bruges 

 Fordelene er: 
o Lærerne og til dels eleverne er allerede vant til læringsplatformen og den er integreret med 

lærernes skema (så det er fx nemt bare at klikke videre til næste elev).  
o Lærerne slipper for at bruge flere forskellige platforme (rart for dem med en 

ledelsesbeslutning om dette) 
o Speedadmin er lyttende, hvis man har forbedringsforslag 

 Ulemperne er: 
o Der er forsinkelse på chatten 
o Lyden er ikke så god endnu, men der er forbedringer på vej 
o Den koster penge (men med tiden kan man evt få en flatrate-aftale, der vil gøre det 

billigere) 
o Sammenspil, skolekor mm fungerer ikke 

 Det giver mening at fortsætte med at bruge læringsplatformen også efter vi kan mødes igen. Det 
giver mening at kunne finde materialer og lektier mm her 

 

Opsamling fra Thomas’ gruppe medsendt som bilag 

Thomas:  

Spændende tid – hvilken roller spiller vi for elevens læring? Der er to spor – der hvor vi er nu og 

arbejdsmiljø – der opgaver der skl løses. Hvad gør vi i fremtiden. 

Undervisning som begreb – kan man kalde det der foregår på holdundervisningen undervisning?  

Vi måler det vi laver nu op imod  det vi laver normalt – det er svært at sammenligne.  

Nogle elever øver mere – tid skal tænkes anderledes. Kan vi lade fagligheden være styrende? 

Finn: 

Nye perspektiver og muligheder.  At nå ud til alle borgere. Outreach. Ældre og enlige – kan vi undgå at tabe 

mulighederne? Shoppingkulturen eksisterer – vi skal til at redefinere vores kultur og område. Fint hvis vi i 

KiN kan fastholde dette fokus.  

Christian: 

’Et spark i røven’. Aktionslæringsforløb om nye muligheder på tværs af skolerne.  Vi har ikke set alle 

mulighederne endnu.  

Henrik: 

Beslutning: 

Det slutter ikke her – vi tager inititativerne med i FU. 

 

 



 
Sofie: 

Reflektioner fra ledelse og lærere vedr. nuværende nedlukning og undervisning. Tag kontakt til Sofie.  

 

 

Evt. (5 min.) 
Thomas: 

IFVIK: 

Samarbejde med Søren Frimann fra AAU – udvikling af praksis. 5 skoler og 25 lærere. Forskning og 

kompetenceudvikling. Kan man kaste nogle af de bolde, der er blevet beskrevet i den snak om 

onlineundervisning ind i dette forum? 

 

Palle: 

URFUN 

Solistter eller grupper fra kommunerne har mulighed for at komme i lydstudie. Håber på opbakning. 

Release til sommer i studenterhuset.  

 

Christian: 

NUS stævnet i november og januar er aflyst – d. 6. marts strygerstævne og d. 21. marts et egentligt stævne. 

Konceptet tilpasses virkeligheden – der arbejdes med flere modeller.  

Bilateralt samarbejde. Hvad kan lade sig gøre i den her online-tid?  

 


