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Den fælles kursusdage og Fælles Pædagogisk Dag 
Har udviklet sig til et af vores rigtig gode aktiver. Kalenderen bød i år på en hel uges faglig 
fordybelse og inspiration for vores lærere. Modellen for den fælles pædagogiske dag om fredagen, 
hvor lærere videregav erfaring til hinanden, fungerede godt – også iht. lærernes evaluering. 
Næste år giver de samme muligheder, alt efter hvorledes kursusudvalget disponerer. Dér har vi 
endvidere nogle muligheder med vores større, konkrete samarbejde med Det Jyske 
Musikkonservatorium 
 
Konkret samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium 
Det ser endelig ud til at det er lykkedes at få skabt et konstruktivt samarbejde med DJM. Alt tyder 
på at vi fremadrettet kan lave flere konkrete samarbejder om bl.a. talentweekender, 
kursusugerne, praktikpladser til de studerende og måske konkrete efteruddannelser af vores 
lærere.  
I den forbindelse kan man ikke udelukke betydningen af et rektorskift på konservatoriet. Ved vores 
årlige dialogmøde havde FU et konstruktivt formøde og til dialogmødet med KiN-lederkredsen 
kom DJM fire mand høj, med organisatoriske ”muskler”. Vi skal selvfølgelig fortsat holde 
samarbejdet i kog, og gerne byde ind med relevante praktikpladser til deres studerende, som vi 
bl.a. talte om. 
 
Talentweekend 
Seneste arrangement i KiN-regi var vores fælles stævne for talentklasseelever i Fjerritslev. Det var 
et rigtig fint arrangement, hvor alle elever fik gode udfordringer og leverede intenst musikalsk 
arbejde. Det virkede som om den sociale dimension eleverne imellem blomstrede. Denne gang 
leverede DJM både en lærerresurse og studerende som hjælpeinstruktører – en model som 
fungerede rigtig godt, og som vi håber at kunne fortsætte fremadrettet. 
 
Videndeling 
Erfaringsdeling, inspiration og intern rådgivning har løbende haft en plads i vores samarbejde og 
mødevirksomhed – og vel også i stigende grad. Især de områder, hvor vi alle har parallelle 
udfordringer, f.eks. i forbindelse med skolereformen og aktuelt omkring planlægningen af den nye 
arbejdstidsaftale på vores eget område. De mange gode snakke vi har i denne kategori, er måske 
nok der, hvor det giver allerbedst mening at bruge tid på plenummøder på ledelsesplan. 
 
NUS 
Kører stabilt med stævner rundt om i regionen. På den innovative side må vi fremhæve 
omformning af sommerinternatet fra ”NUS på Toppen” til ”TRIN mod toppen”. Det var egentlig 
meningen, at vi skulle lave et parallelt forløb med de unge musikere og et hold af dansere. Det 
viste sig bare, at det ikke var til at rekruttere dansere til projektet – men så ændrede vi bare 
planen, så symfonikerne selv dansede…  
Herudover var der ved stævnet i Aalborg parløb med Orkester Norden og DR, hvor NUS spillede 
med ON i weekenden og en del af NUS-medlemmerne lavede skolekoncerter med ON i de 
følgende hverdage. DRs rolle var egentlig bare at levere et børneædende monster til 
skolekoncerterne – de havde ”glemt” kameraholdet!  
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Endelig har vi i perioden afholdt NUS-stævner i Sindal og Støvring efter vores gennemprøvede 
koncept. 
 
Nordjysk Orkesterskole 
Kører på den lille klinge. Vi har aktuelt seks elever, der alle kommer fra Aalborg Kommune. Dette 
er nærmest billedet fra de sidste par år (med enkelte elever fra andre kommuner). Dette forhold 
er man i den administrative styregruppe for den regionale kulturaftale ’KulturKANten’ 
opmærksom på, og vi skal nok ikke forvente tilskud til drift af orkesterskolen fra 2017 med den 
nuværende form. Ret beset er det jo en ret stor resurse der – på papiret – bindes til nogle elever 
fra den skole, der netop kan rekruttere de relevante lærere pga. naboskabet med ASO. 
 
Spil for Livet 
Vi afholdt i foråret 2015 igen den klassiske konkurrence, som vi plejer hvert andet år. Desværre 
har DR lavet om i deres koncept, så der ikke var den ekstra gulerod, med en TV-dækket, 
landsdækkende konkurrence.  
 
Hjemmesiden 
KiNs site er et vigtigt værktøj for vores forskellige tilmeldingsprocedurer, foruden plakatsøjle for 
offentligheden. Det er ikke mit indtryk, at intranetdelen benyttes ret meget, men principielt er det 
fint, at div. referater gemmes som dokumentation.  
Siden er opdateret i løbet af 2015 til mobil/padde-venlig visning. Desværre har den været nede et 
par gange, pga. nogle regninger som var endt i cyperspace (komplikationer ved kassererskiftet). 
Dette skulle der fremadrette være styr på. Da siden var nede erfarede vi, hvor vigtigt et 
arbejdsredskab den er – vi har løbende tilmeldinger til et eller andet stævne eller en konkurrence. 
 
FaceBook 
Vi har nu været på FB i 1½ år. Nyhedsstrømmen flyder jævnt med vores fælles aktiviteter i KiN, 
nedslag fra de enkelte skoler og andre relevant information med kulturelle og pædagogiske 
betragtninger. Vores kommunikationsmedarbejder fabrikerer eller finder det meste selv, men de 
enkelte medlemsskoler er altid velkomne til at sende noget til Sofie, hvis man har et opslag eller 
en historie, som kan have relevans for en bredere kreds end helt lokalt – eller særlige 
solstrålehistorier, som kan inspirere beslutningstagere mere bredt.  
Medlemsskolerne er blevet flinke til at dele KiN-opslag på egne sider, hvilket er en god ide, så man 
lokalt kan profilere sig på vores samarbejde. Der er nu 309 ”likes” på siden. Det er ikke mange, 
men mange af de ”rigtige” – ex. vores lokale politikere og embedsfolk. Fortsæt endelig med at 
invitere relevante personer i jeres FB-vennekreds. 
 
Nyhedsbrev 
Vi har startet en tradition med udsendelse af nyhedsbreve ca. tre gange årligt. Det er primært 
fokuseret på beslutningstagere lokalt og regionalt, og selvfølgelig også på pressen. Sofie har 
indsamlet mailadresser fra jeg jer alle (tror jeg da).  
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Ded var ded 
Endelig var dette den sidste formandsberetning fra min hånd. Efter seks år med den kasket må 
min borgerpligt være udtjent, og det er tid til at lade andre komme til. Jeg vil ikke lægge skjul på, 
at det har været en spændende ledelsesmæssig opgave at ”opdrage ledere” i sådan en type 
paraplyorganisation, med sideordnede partnere. En af årsagerne til jeg et par gange har sagt ja til 
at tage et par år mere, er det fine – og ukomplicerede – samarbejde der har været i de skiftende 
besætninger af FU.  
 
Jeg glæder mig til at deltage i det fortsatte KiN-samarbejde med Aalborg-kasketten på.  
 
Palle Vang 
Afgående formand for Kulturskoler i Nordjylland (KiN)  

 
Kulturskoler i Nordjylland 

c/o Aalborg Kulturskole 
Nordkraft  
Teglgårds Plads 1 
9000 Aalborg 


