
 

 

 

 

 

Referat af FU-møde, fredag d. 12/1 – 2018.  

 

Tilstede: 

Thomas, Christian, Sofie og Malene 

 

Ref.: 

Malene 

 

1)Opsamling på året, drøftelse og refleksion 

-Internat, møder og projekter og udvalgsoversigt 

 

Rammerne er sat – strategien skal nu implementeres.  

 

Den røde tråd og strategien fremover 

Se procesplan  

FU godkender det strategiske narrativ i dets nuværende form.  

 

Musketer-eden adskilles fra narrativet – musketereden skal implementeres i forhold til 

eksiterende tiltag. 

 

Hvilken etik? 

 

Hvad skal vi beskæftige os med?  

 

 

 

2)KiN projekter ift. strategisk niveau - opsamling v. Sofie (men det er nok egentlig v. 

os alle) 

-NUS 

-Kursusuge 

-Talentweekend 

-Praktikordning 

-Opdeling af projekter i forhold til omfang/udbredelse? (orkesterskolen, URFUN osv.) 

 

Aktiviteterne skal være en del af drøftelsen på internatet.  

 

3)Planlægning af internat 

a)Lokation 

Hotel Amerika, Hobro 

 

b)Tema for torsdagen – Konsulent og facilitator, Kristian Dahl kontaktes vedr. proces – se 

billede/plan fra Thomas + en grafisk facilitator. Thomas tager kontakt.  

 

09.00 - Morgenkaffe 

09.15 – 18.00 – program – det strategiske Narrativ udmøntes 

 

 

c)Andet? 

 

4)Ting vi skal handle på…. 



a)Orkesterskolen, drøftelse og beslutning 

 

-Hvem er anker på implementeringen, FU eller USMUN? 

 

-Hvordan sikrer vi kommunikation af orkesterskolen og hvad er koblingen til KiNs strategiske 

narrativ? 

 

-Hvis tingene går helt skævt, hvad gør vi så? 

 

Usmun drøfter proces og arbejdsdeling med Line – Sofie kobles på. Markedsføringsplan 

henover foråret. Deadline indtil sommerferien. 

 

Christian tager kontakt til Line og Jan Kvistborg. 

 

Plan B: Samarbejde med ASO 

 

Møde mellem Morten, Chr., Line, Sofie og evt. Leslie – Chr. tager kontakt.  

 

b)Hvordan bliver vi strategiske? 

-Evaluering af vores måde at snakke på  

-Hvorfor har vi tendens til at fokusere på barriererne, når vi diskuterer? 

-Det strategiske snakketøj og musketer-eden 

 

 

c)Børneattester, drøftelse og beslutning 

-Standardskrivelse om børneattester ifbm. KiN-projekter 

 

Samlet henvendelse til Nordjyllands Politi fra FU. Malene tager kontakt. Der er 

modsatrettede retningslinier omkring praksis fra kommune til kommune.  

 

Forældrene kan være der både dag og nat.  

 

5)Udvalgsoversigt, opsamling fra mødet d. 8/12 

 

Sofie har rundsendt oversigten med referatet.  

 

 

6) 

Evt. 

 

Sofies ansættelse 

Lønnen bliver en smule højere ifølge den nye overenskomst. Godkendt af FU.  

 

Samarbejde imellem kommunikationsmedarbejder i regionen 

Tages med på næste KiN-møde. 

 

Strygersamarbejde, region midt – hvad blev vi lige enige om?  

 

 

 


