
 
 
 
Referat af KiN-FU, fredag d. 26. oktober, 2018, kl. 09.00 – 12.00 på AK.  
 
Til stede: 
Thomas, Christian, Sofie og Malene 
 
 
1)Drøftelse af FU-initiativer 
  
 Drøftelse af KOBAL(in)  

o Kapacitetsopbygning af ledere - Kursus i grafisk facilitering v. Jimi Holstebro 
 Vi afventer tilbud fra Jimi for en lederdag: http://jimiholstebro.dk/kurser/   
 Christian kender også en og så er der hende vi tidligere har haft fat i.  
 Et forslag er uge 2 eller 3 + evt et grafisk referat i fbm internatet  
 Thomas tager beslutningen ud fra deres tilbud 

 
 De nye i lederkredsen  

 Antunes er vært næste gang (november) og har nogle ideer til, hvordan man 
blander flokken 

 Vi kan få meget ud af at lytte og få øjnene op for det, vi selv tager for givet og 
stille spørgsmål ved det, og derfor skal vi være åbne og nysgerrige og skabe 
tillid (og det er vi gode til, mener vi) 

 Det er vigtigt at de nye kommer med i udvalgsarbejdet også 
 Malene vil tage ordet (uhøjtideligt) om dette til fællesmødet og opfordre til, at 

alle hjælper hinanden og man altid kan ringe. 
 Sofie sender logon til hjemmesiden til dem der mangler (inkl narrativet) 

  
 Formidling af KiN og indsatsområder  

 Thomas og Sofie satser på at holde møde engang inden jul (14/12 kl 13) Sofie 
indkalder 

 Sofie laver et oplæg 
  

 Udvalgsarbejdet  
 Opsamling på spørgsmål, retningslinjer og tilbagemelding fra udvalgene  
 Sofie sender en reminder ud snarest (er gjort 26/10) 
  

 Round up på Orkesterskolen  
 Hvad er status?  
 Ikke noget nyt 
 Thomas beder Line om status (skal bruges i fbm. udbetalinger) snarest 

  
2) Fra strategisk narrativ over indsatsområder til musketer-ed? 

  
 Musketereden tages op til videre drøftelse…  

 Christian har et udkast med formål, samspilsregler og rammer (=teamkontrakt) 
 Tager udgangspunkt i en lignende kontrakt fra et samarbejde i Hjørring 
 Det kan vi godt bruge. Der er nogle gode ord og punkter på 
 Vi skal sørge for, at vi har den samme forståelse af ordene 
 Hvordan italesætter vi det, hvis vi føler brud på musketereden? 

 Processen til at skabe den teamkontrakt, Christian har med, var en hel dag, hvor 
alle bød ind. Der var en facilitator på. Skal efterses hvert andet år eller lignende 

 Hvad gør vi?  



 På internatet skal vi arbejde med at justere kontrakten (tage 
udgangspunkt i den Christian har med og som Thomas arbejder videre 
med) 

 Ejerskab opnås ved at man sammen forhandler ’hullerne’ i kontrakten og 
diskuterer meningen så vi har en fælles opfattelse af hvad det hele 
faktisk reelt betyder 

 en konsulent og en grafiker 
 Musketereden ligger i forlængelse af det arbejde der blev søsat ved Lego-

internatet.  
 Vi har allerede en uformuleret musketer-ed i det gode samarbejde og det skal 

konsolideres. 
 I den forbindelse snakkede vi også om: 

 Vi skal bruge hinanden, og det kræver at vi har tillid til hinanden og 
bruger hinanden og at vi stiller os op og byder ind med det, vi kan. 

 Skal man til et fællesmøde evt give eksempler på samarbejde for på den 
måde at opfordre til mere (Malene tager den sammen med ’velkomsten’ 
af de nye i kredsen). Der er så mange kompetencer blandt ledere (og 
lærere), som vi selvfølgelig skal udnytte 

 Det vil blandt andet blive formidlet på kommende KiN-fællesmøder, hvor 
der er planer om lederoplæg om de forskellige kurser og kompetence, vi 
hver især har 

 
 Den videre proces og begyndende planlægning af internat  

 Thomas laver et oplæg om hele processen fra lego til kommende internat (kort 
rids) 

 Det mere konkrete indhold på internatet 2019 præsenteres ved januar-mødet 
(Thomas), herunder evt et udkast til musketer-ed. 

 Sofie og Malene booker et hotel… 
  
3) Læringsmiljøer og netværk 
  
 Bør vi i højere grad se på mulighederne i læringsmiljøer og netværk?  

o Cello-miljøet jf. mail fra Hanne  
o E-music - netværk for lærerne jf. kursus i Rebild  
o Kammermusik - netværk for lærerne jf. kompetencedag i Frh.  
o URFUN - netværk for lærerne jf. URFUN  

 Kan vi få de miljøer og netværk, der er, mere frem i lyset? 
 Hvad skal der til? Give lærerne tid til at kunne mødes? Hvordan mødes miljøerne – 

uddelegere, slippe kontrollen. Hvordan? Kan vi hente noget fra URFUN? Vi tager 
snakken op i løbet af foråret. Miljøerne eksisterer allerede.  

  
4) FU-møder i denne sæson 
  

 21/12 - julefrokost! Møde 10.00 – 12.00 Derefter julefrokost: 
o Opsamling på KiN-møde i november, internat, dagsorden til januar-mødet.  

 Grafisk facilitering – d. 9. jan.? Thomas undersøger 
 15/2  

  
5) KiN-møder i denne sæson 
  
 Drøftelse af tentative dagsordner  

o 23/11 i Thisted (Thomas noterer dagsorden)  
o 18/1 i Rebild  
o 21-22/3 i ?? (internat)  
o ?/6  



  
6) DMK interim-bestyrelse 

  
 Vi skal sandsynligvis udpege et KiN-medlem til interim-bestyrelsen for DMK  

  
7) Møde med DJM 
  
 Deltagere Claus Olesen, Thomas og Malene i efteråret (praktikordning) 

  
8)Evt. 
 
OBS på markedsføring gennem Musikeren og Musikskolen (DMPF) 
 
 


