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Formandsberetning for 2013 
Til generalforsamlingen i KiN fredag den 21. marts 2014 

 
Skolereformen 
Samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland blev i 2013 i høj grad præget af den 
aktuelle skolereform. Selvom det er folkeskolerne og ikke os der skal 
reformeres, ligger der en række latente forandringer for vores institutioner - 
især fordi vi (musikskolerne) er skrevet direkte ind i reformen som en vigtig 
samarbejdspartner for folkeskolen, og fordi den længere skoledag kan få 
betydning for tilslutningen til vores ordinære tilbud med elevbetaling. De 
mange udfordringer og behovet for afsøgning af mulighederne, kombineret 
med den relativ korte "inkubationstid" for reformen, har betydet at FU har 
prioriteret reformprocessen højt i vores videndelingsarbejde. 
 
Først med inviterede gæster fra Tovshøjskolen og Aarhus Musikskole, der har 
gode erfaringer med et flerårigt samarbejde i heldagsskolen. Siden har 
processen været et hedt tema på alle vores møder i lederkredsen, 
kulminerende med høringen i september, hvor vi jo havde "vores" minister 
som deltager. Her kunne godt have været flere lokalpolitikere repræsenteret, 
men vi løb desværre ind i vigtige byrådsforhandlinger i flere kommuner. Det 
blev dog alt i alt et godt startskud for de mange aktuelle forhandlinger mellem 
vores institutioner og de lokale folkeskoler. 
 
Samarbejde på landsplan i DMKL 
2013 blev også året, hvor DMKL rigtigt trådte i karakter som vores organ på 
landsplan. Den vedholdende lobbyvirksomhed i Folketinget og regering var 
med til at sikre at vi ikke blev glemt (i den endelige) skolereform. Et godt 
samarbejde med skolelederforeningen og Børne- og Skolechefforeningen er 
et fremadrettet nyttigt biprodukt af reformarbejdet. 
 
Man må heller ikke kimse af den inspiration og videndeling, der opstår i 
samarbejdet indenfor DMKL og på det årlige lederinternat i det regi.  
 
I forhold til at bringe vores institutioners interesse ind i KL frem mod de næste 
overenskomstforhandlinger, bliver DMKL også et vigtigt, fælles talerør, med 
en god pondus.  
 
Fælles kursusdage 
Vores initiativ med fælles kursusdage for hele regionen blev med næsten 
ubetinget succes søsat i 2013 og gentaget nu i januar. Med de erfaringer vi 
har høstet, og en overvejende positiv lærerrespons, er det en model vi 
arbejder videre på i vores kursusudvalg. Dog med variation, alt efter de 
muligheder kalenderen dikterer. 
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Efteruddannelse 
Udfordringen med skolereformen og mulige samarbejder på skolerne har 
fordret at KiN har taget handling på et par relevante efteruddannelseskurser i 
samarbejde med UCN, der peger i den retning. Etableringen af tilbuddene har 
været en ret enkel sag, i modsætning til et mangeårigt forsøg på at gøre DJM 
til efteruddannelses-aktør for musikskolelærere. 
 
Helt aktuelt er der ift. DJM åbnet en dør på klem vedr. efteruddannelse og 
kurser. Efter et af DMKL arrangeret møde, hvor alle konservatorier og 
samrådsformændene deltog, har SL og undertegnede været til et 
igangsættende møde hos DJM i Aarhus. Tanken er i første omgang at få 
etableret et enkelt relevant forløb, og brug det konkrete samarbejde som 
løftestang på andre områder, hvor KiN har en interesse i at få DJM på banen. 
Ex. vores talentcamps og praktikordninger for de studerende ude i vores 
institutioner. 
 
NUS 
Det forløbne år har været ganske aktivt for vores fælles symfoniorkester og 
begynderstrygerne. Både Pandrup, Brønderslev, Skørping, Frederikshavn og 
Hobro har haft besøg af orkestret siden jan. 2013 og til nu. Herudover har 
NUS været på ”turné” til DRs Koncerthus i forbindelse med 
ungdomssymfoniorkester festivalen arrangeret af Musik & Ungdom. 
Det var i sommerferien anden gang, at vi arrangerede en uges internat under 
titlen ”NUS på Toppen”, og evalueringen betyder vist, at det ikke er sidste 
gang! 
Næste stævne er i Aalborg med koncert i forbindelse med maraton-åbningen 
af Musikkens Hus.  
 
Orkesterskolen 
Kører med væsentlig færre pladser end normeringen, og de fleste bor i 
Aalborg Kommune. Skolens primære funktion, der skal sikre de smalle 
instrumenter i hele landsdelen og pladserne i NUS og KNUS, er 
tilsyneladende ikke udnyttet i fuld grad. USMUN er p.t. i gang med en debat 
om den fremtidige struktur, og en eventuel bedre udnyttelse af resursen. 
 
KNUS & FUSION 
Generelt har KNUS været temmelig ad hoc. De klassiske 
konservatoriestuderende, der skulle være med til at løfte niveauet findes ikke 
længere i Aalborg, og DJM har ikke støttet op ved at sende deres relevante 
studerende i Aarhus. 
Aalborg har i samarbejde med ASO taget initiativ til opbygningen af et 
symfoniorkester "FUSION" på højere niveau.  I regionalt perspektiv, kan man 
(dvs. USMUN) forestille sig en fusion med KNUS, som appellerer til samme 
målgruppe. 
Tilsvarende har Jammerbugt gang i at løfte messingområdet, så hen ad vejen 
er perspektiver. 
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Talentcamps 
Siden sidste generalforsamling har KiN afholdt et veltilrettelagt stævne for 
vores respektive musiktalentklasser i Støvring. Dette arbejde er en vigtig 
mission, der giver eleverne - og de deltagende lærere – inspiration og et godt 
netværk af ligesindede musiknørder. 
 
Dans 
Vi er i KiN blevet involveret som en af aktørerne i "Tag fat om dansen", hvor 
Nordjylland er udpeget som danse-fyrtårn. En udvidelse af Ballet Nord - nu 
med både Hjørring og Aalborg som undervisningssted - peger også på at vi 
fremadrettet skal danse lidt mere... Ballet Nord er åben for børn fra de øvrige 
kommuner i regionen. 
 
Koordinatorer 
Vores to koordinatorer er vigtige for KiNs drift. De løser opgaver, der ellers 
ville ligge hos vores ledelser og administrationen. Ved at vi har et fælles 
”sekretariat” sikrer vi at information og erfaring bliver gennemgående fra 
projekt til projekt, og det er endvidere med til at skabe sammenhængskraft i 
KiN. Som bekendt stoppede Lisbeth Jagd omkring nytår efter i flere år at have 
ydet god kommunikation, herunder opbygningen af vores hjemmeside. Under 
hendes barselsorlov sidste år erfarede undertegnede hvor vigtigt det er, at 
have en til at tage fra på de forskellige områder, der lå i hendes portefølje. 
Tak til Lisbeth for indsatsen – nu er vi spændte på at finde hendes arvtager 
med start i august. 
 
Økonomien i KiN 
Er fornuftig. Der står penge på kontoen og vi har midler til gode i de 
kommende år til fremtidige aktiviteter. Vi har gennem flere år kunnet holde 
medlemsskolernes kontingentindbetaling i ro, samtidigt med opretholdelsen af 
et pænt aktivitetsniveau. Forskellige donorer værdsætter tilsyneladende det 
gode samarbejde i KiN, og vores evne til at operationalisere aftalte projekter. 
Vores indbyrdes aftale om, at vi kan lave samarbejder blandt få skoler under 
KiN-hatten (blot økonomien holdes inden for de aktivt involverede skoler), 
betyder, at vi kan være innovative og arbejde hurtigt, hvis man lokalt får en 
god i det og er heldige at få søgt resurser hjem. 
 
Tak for et godt samarbejde og endnu et spændende år!  
 

Palle Vang 
Formand for 

Kulturskoler i Nordjylland 
Marts 2014 

 
 


