
 

   
 

Referat  
 

KiN-møde fredag d. 25. november kl. 9-12 i Nordkraft 

09.00 Ankomst og morgenkaffe  

09.15 Mødeformalia 
 

Til stede: Ask Andreasen, Lasse Bomann, Henrik Hammer, Lasse Baggenæs, Mads Bak, Christian Larsen, Bent Hjort, 

Palle Vang, Jan Jacobsen, Thomas Albæk Jakobsen , Kristian Dalgaard, John Fuglsang, Eva Østergaard, Claus Olesen, 

Malene Wennerlin (referent)  

Velkomst 

 

Godkendelse af referater  

Godkendt. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

09.16 Orientering fra MGK (Jan) 
Herunder status på Talentcamp 

Ingen stor deltagelse i repræsentantskabsmødet.  

Beslutning: 

KiN-møde i juni 2023 forlænges med MGK-repræsentantskabsmøde. 

Åbne koncerter i december. 

Møde med det nye musikudvalg i december. Øget dokumentation fra MGK i hele landet.  Fælles sekretariat-funktion 

på bedding. Fælles nationale datarapporter. Eftersyn på de fælles kursusfaglige retningslinier – kvalitetssikring. 

Ønske om fleksibilitet ligger sandsynligvis bagved.  

Talentweekend: 

To lørdage og en weekend – opstart d. 26. november. i samarbejde med MGK. Der er taget stort ansvar for det fra 

MGK’s side og der er 47 elever tilmeldt.  

09.25 Aalborg Ungdomssymfoniorkester og status på NUS 
Jan giver en orientering omkring samarbejdet med ASO omkring ungdomssymfoniorkester. 

Morten og Christian giver en status på NUS. 

Herefter en snak omkring mulige samarbejdsflader, fremtiden, mv. 



 

   
 

Aalborg Ungdomssymfoniorkester – Jan:  

Aalborgs Ungdomssymfoniorkester er et samarbejde med ASO og der øves om tirsdagen i Musikkens hus – åbent for 

alle elever fra regionens musik-og Kulturskoler.  Træghed af forskellige grunde i opstarten. PR er på vej ud. 

Aalborg Kulturskole vil gerne have et ugentligt klassisk orkestersammenspilstilbud – og dette tilgodeses med dette 

tilbud-  

To niveauer – strygere og et større orkester med symfoniorkesterbesætning.  

Der mangler strygere pt. – der er mange blæsere. 

Kommentarer: 

Bent: En god ide at række ud til andre klassiske orkestre/ensembler i landet.  

Christian: En udfordring at komme ud over kritisk masse. Det kan være svært at trække elever fra hele regionen, hvis 

orkesteret stadig er i sin vorden. Et godt initiativ og godt at samarbejde omkring.  

NUS - Morten 

Lokale nordjyske fortællinger, outreach og samarbejde med vordende komponister (implementering af skabende 

processer i arbejdet), saambejdejde med det professionelle Musikmiljø – dette er de overordnede områder for NUS 

stævnerne i den nuværende aftale med KulturKanten. Det benspænd der var givet fra KulturKanten har været 

positivt.  

God ide at kunne tilbyde eleverne en ugentlig mulighed for at kunne spille i Aalborg.  

Den 2. maj besøger orkesteret fra Haag Musikkens Hus – det kunne være fint med en mulighed for at spille sammen 

med Aalborg i den forbindelse.  

Christian:  

Budgettet er overskredet med 4 % - der skal være plads til individuelle forskelle fra sted til sted – dialog med 

værtskolerne og lidt billigere løsninger anbefales dog fremover.  

En anbefaling fra udvalget er, at KiN bibeholder kontingentforøgelsen i hele tilskudsperioden – til og med 2024. 

Skolerne anbefales ’spotte’ evt. komponistinteresserede ude i skolerne.  

Kommentar: 

Thomas: Processen i ’24 – hvordan kommer vi videre?  

Henrik: FU er obs på at dagsordenssætte dette. 

Morten: Der er flere puljer der kan afsøges – dialog med Kulturaftalen er også på bedding.  

10:15 Pause 

10:30 Orientering fra Kursusudvalg 
 

Kursusugen 2023: 

170 tilmeldinger og 13 kurser.  



 

   
 

20. januar – LegeKunstgødning i Rebild. 

Praktiske opgaver omkring forplejning er uddelt til de forskellige skoler. Oversigt udsendes i første uge af december - 

Sofie.  

 

10:45 Nyt fra DMK 
• Bestyrelsen (Thomas og Jan) 

 

Formanden blev genvalgt og Palle Kjeldgaard er næstformand. Derudover to nyvalgte medlemmer.  

 

Datagrundlag om bookingstrukturer – der er problemer i forståelsen af det i forhold til ledelsesrummet. Palle 

Vang tager problematikken med til SpeedAdmin. 

 

SpeedAdmin som ny administrationsplatform er på vej i samarbejde med SpeedAdmin Play. 10 skoler er 

forsøgsskoler fra næste sæson med udgangspunkt i lokaletildeling – sådan at man kan se, hvor der 

undervises hvornår. Det kan være problematisk, hvis ikke skolerne har egne lokaler.  

 

Kommentarer: 

Bent: Nyt betalingssystem på Mors - det kører rigtigt godt. Ingen FI kort længere. 

 

Statistik:  

Tal fra kategori 2 og 3 kan fremadrettet tastes ind i SpeedAdmin. 

 

Lotte og Thomas Winther har plan om at besøge Samrådene en gang om året fremover. 

 

 

• Kompetenceudvalget (Mads Bak) 

 

Der er møder i Samrådene pt. Minipædagogikum er på dagsordenen rundt om i landet. Kontakt til Syddansk 

Universitet – Lidt for teoretisk i dens form pt. 

 

Udvalget er gået i gang med at beskrive, hvad det skal indeholde. Det vil give god mening at 

kompetenceudvalget går i gang  med at udvikle en uddannelsesform på det. Hvis det skal udløse ECTS point, 

er det et stort arbejde.  

 

Tre-årig prøveperiode med eksamen . – men ikke med ECTS point i første omgang.  

 

Temaer: 

Pædagogik, leg, læring, 1/1. klasserumslæring, co-teaching, sparring, supervision og læringssamtaler.  

Målet er kurser i alle regioner – fondssøgning ved siden af.  

 

Hvis ikke der kommer fondsmidler, vil prisen være ca. 9000 kr. pr deltager pr. år, og der vil være plads til 20 

deltagere. Uddannelsen sigter efter at være etårig med 6 moduler pr. år.  

 

Kommentar: 



 

   
 

 

Morten – aktionslæringsformen og erfaringer med dette kunne hægtes på.  

 

Thomas: 

 

Pas på med metoden – ingen metode er universel.  

 

Kristian: 

Hvordan kan man lokalt arbejde med formen i den enkelte kommune – det er personafhængig, ift. hvem der 

sendes afsted. Eksperimenter med uddannelser som ikke er fastlåste. 

 

Bent: OBS på masteruddannelsen som lige nu udbydes af RytmeKons – de lavthængende frugter også hos 

Legekunst og RytmeKons.  

 

Det har været givende at have ects point.  

 

Christian: 

OBS på, at vi faktisk har en målgruppe – på den måde kan der være større incitament for 

uddannelsesorganisationer at indgå i et samarbejde med Kulturskolerne. 

 

Tydelighed i daginstitutioner – fagligt fællesskab. Det kan efteruddannelse bidrage til- 

 

Eva: 

Der er behov for efteruddannelsen for at kunne honorere de krav, vores samarbejdspartnere stiller. Vi skal 

tale et fælles sprog sammen – fx med pædagoger. Vi skal forstå, hvordan samtalen udspiller sig. 

 

Ask. 

Hvordan bliver fordelingen tematisk – hvad bliver der lagt vægt på? Det skal være brugbart for 

Kulturskolerne.  

11:15 Orientering fra MDW online-konferencen (Thomas) 
Sustainability - Music school and their ecosystems 

Thomas: 

Konferencen vender tilbage i fysisk form i 2023 – oktober eller november.  

Fra lineær til kompleks tænkning -  Sigge Nielsen, ny bog fra 2021 i den forbindelse.  

Bevægelse væk fra 1:1 undervisning.  

Kompetencer i fremtiden – kons. og uni er nødvendige samarbejder, men der er problemer i det. Også i Europa. 

Peter Röbke - MDW: 

Artikel på vej. 

The art of Reduction – hvordan kan vi organisere os ud af det? Kan flere ting være online?  

Musikskolerne – kulturelle centre i lokalsamfundet. 



 

   
 

Hvordan bevæger eleverne sig? Arbejdet med organisering af undervisningsrummet.  

11:30 Orientering fra FU 
 

Legekunstgødning 

 

Skal Kulturskolerne være med i en 2. runde – kredsen tager det op igen. Intern klarhed og erfaringer er stadig 

nødvendige, før vi går videre. 

Internat d. 23. og 24. marts i Løgstør – Søren Graugaard deltager som oplægsholder en halv dag – dialog.  

Hvad er børn/unges vilkår/rammer/kultur/udfordringer i dag – og hvorfor kan vi som undervisere ikke bare gøre, som 

vi plejede for 20 år siden…? 

Genbesøg af formlen på trøjen - WTC= TI x P x T – (Trible Identity x Payoff x Trust) 

Kommentarer: 

Morten: God tid til dialog om netop dette og undervisningsformer, fremtidsværksted, frivillighed. 

Parallelt i forhold til udvidelse af medlemskredsen i DMK.  

OBS: 

Punkter til næste møde d. 20. januar – de må gerne være FU i hænde senest d. 15. december 

11:45 Evt. 
 

Bent: Metalfestival lørdag i påskeferien.  

Heavy kor – Sangkraft Aalborg.  

12:00 Frokost 
 


