
 
 
 
Referat af FU-møde, fredag d. 7. sept. 2018 kl. 09.00 – 12.00 på Aalborg Kulturskole 
 
Til stede: 
Thomas, Christian, Malene og Sofie 
  
1)Personalesag, 5 min. 
  
 Orientering v. Thomas  
 Sofie deltager ikke under dette punkt, men kan hente kaffe imens  

  
2)Evaluering af kompetencedage, 25 min. 
  
 Gennemgang af evalueringen v. Sofie  

19 ud af 80 har udfyldt evaluering. Godt med netværk. Lidt bredere kurser. Mere tydelig i 
forhold til afbud. Tydeligere forskel på kompetencedage og kursusuge. Klarere 
kommunikation, hvis Sofie sender samlet information ud om de praktiske info om 
kurserne.  
 

 Drøftelse af tilstedeværelse eller mangel på samme  
Tydelighed omkring afbud 
 

 FUs oplæg til kredsen vedr. kompetencedage  
o Husk vi skal bruge ordene outreach og kapacitetsopbygning!  
 
Thomas sætter det på dagsordenen til næste KiN-møde. 
 
KiN-møde i Jammerbugt – Malene kontakter Henrik.  

  
3)Drøftelse af FU-initiativer, 60 min. 
  
 Drøftelse af KOBAL(iN)  

o Kapacitetsopbygning af ledere  
 Formål og fokus  
 Newcomer innovation 

Involvering af nye ledere, hvad kommer de nye ledere med? Hvordan kan ideerne 
sættes i spil. Ledelsessparring.  
 

o Jans tanker helt kort….  
 Emner der relaterer sig til ledelsespraksis  
 Involvering af de "nye" ledere, hvordan ser de på KiN?  
 Kollegial ledelsessparring  
 Form kan være 2-3 dage evt. med rejseaktivitet  
 Placering i januar  

 
Christian kommer med oplæg/introduktion til næste KiN-møde 
 

o Grafisk facilitering, hvor hænger den?  
Malene tager kontakt til kursusholder – Sofie sender mail – og Malene clearer dato 
med FU. Forslag om, at KiN afholder udgiften. 



 
 Formidling af KiN og indsatsområder  

o Hvordan anvender vi ordene for øget bevidsthed?  
Opgaven ligger hos Sofie (hjemmeside og synlighed generelt omkring det 
strategiske narrativ) 
 

 Udvalgsarbejdet  
o Det endelige bud på spørgsmål - er det Malene eller Christian der har den?  

 
Er projektet af regional interesse? 
Bliver opgaven løst bedre i KiN eller lokalt? 
Hvordan tegner projektet kiN udadtil. Hvordan lever projektet op til værdier og 
indsatsområder? 
Er projektet afprøvet lokalt? 
Hvilken værdi tilfører projektet KiN? 
Til eleverne og til samfundet generelt og på kort sigt.  
 
 

o Drøftelse af retningslinier for udvalgene  
 If. spørgsmål og indsatsområder  
 "Sagsfremstilling" eller orientering på møder  

  
 Spørgsmålene videregives til udvalgene på næste KiN-møde - Malene 
 
 Kontaktperson til udvalgene skrives på opsamlingen fra hvert udvalg. Opsamling 
 sendes til Sofie – deadline d. 23. nov.  

 
 Round up på Orkesterskolen  

o Hvis der findes et referat til den tid….  
 
Aalborg er i gang. Nye tekster til hjemmesiden. USMUN tager initiativet til dialog 
med Aalborg.  
 

 Musketereden tages op til drøftelse  
o Det etiske  
o Det kontraktlige  
o Den videre proces  

  
4)FU-møder i denne sæson, 30 min. 
  
 Drøftelse af tentative dagsordner og datoer  

o 26/10 – 09.00 – 12.00 
o 21/12 - 10.00 – 14.00 
o 15/2 – 09.00 – 12.00 

  
5)KiN-møder i denne sæson, 30 min. 
  
 Drøftelse af tentative dagsordner  - Malene sender samrådslisten rundt. Udvalgene skal 

lige kigges igennem. 
o 21/9 i Jammerbugt 

 Drøftelse af henvendelse fra NKBB 
 Hvilket styrebillede vil FU promovere?  



Thomas laver dagsorden 
o 23/11 i Thisted 
o 18/1 i Rebild 
o 21-22/3 i ?? (internat)  
o ?/5 (plejer vi ikke have et møde her?) Der plejer at være møde i juni 

  
6)Møde med DJM, 15 min.  
  
 Deltagere Claus Olesen og Thomas i efteråret  

Møde med DJM – Thomas tager initiativ 
 Drøftelse af dagsorden hertil  

Udsat 
 

7)Evt., 15 min. 
 
Høringssvar vedr. vedtægtsændringer:  
KiN bakker op om Region midts forslag jf mail fra Erling Kyvsgaard. Thomas 
sammenfatter inputs fra begge samråd samt udfærdiger KiN’s høringssvar på baggrund 
af nedenstående: 
 
Vi anerkender arbejdet. Der er diskrepans i paragraf mellem § 4 stk 2 (selvbestemmende 
samråd) og § 4 stk 4 (valgprocedure til best.) Vi ønsker stk 4 ændret til således: 

 
 
 
Stk. 4 
Til foreningens bestyrelse vælger hvert samråd to medlemmer med tilknytning til en skole, der 
tilhører foreningens medlemskreds. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt for to år ad 
gangen, således at hver region har ét bestyrelsesmedlem på valg hvert år. Det skal tilstræbes 
at brugerne inddrages i valghandlingen. Dette valg foregår ved et møde, hvor hver skole 
deltager med mindst én leder (eller en repræsentant for denne) og mindst én bruger. Dette for 
at sikre konkret inddragelse af brugere i foreningens arbejde. 
 
Ved ”bruger” forstås både aktive brugere som elever og forældre, samt øvrige interessenter, 
der har tilknytning til den lokale musik- eller kulturskole. 
  
 
 
 


