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Et overblik over KiNs aktivitet i 2014 og 2015 frem til internat og GF i marts 
 
Samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland har to vigtige spor: Finansiering og afvikling af 
konkrete aktiviteter for vores elever, og en stadig større videndelingsproces på flere 
planer. 
 
På aktivitetssiden har jeg nederst oplistet det meste med links til KiNs hjemmeside. 
Overordnet kan man sige, at det meste af vores fælles aktivitet er baseret på 
gennemprøvede skabeloner, hvor det ikke sker større forandringen fra gang til gang.  
 
Dog har vi lavet en nytænkning omkring vores sommerskole ”NUS på Toppen”, hvor vi for 
nyligt har skaffet midler til at lave et spændende tværfagligt koncept ”Trin til Toppen”. 
Omvendt må vi erkende at KNUS-konceptet ligger helt stille selvom der har været tanker 
om at kombinere denne orkesterresurse med Aalborgs initiativ ”Fusion”.  
 
Nordjyllands Orkesterskole har været under luppen efter et hint fra Den Regionale 
Kulturaftale – der er for få elever, og en kraftig vægt af Aalborg-elever repræsenteret. Det 
er ikke lykkedes at blive enige om en ny struktur for udnyttelse af orkesterskole resursen. 
Det synes formanden er ærgerligt, da det kan betyde, at vi mister støttemidler til aktiviteten 
ved genforhandling når den gældende regionale kulturaftale ”kulturKANten” udløber i 
2016. 
 
Videndeling har fyldt en stadigt større del af vores samarbejde i KiN. På ledelsesplan har 
især opløbet til skolereformen været central, hvor vi har ladet os inspirere af hinandens 
ideer og erfaringer. I dette arbejde, har det været tydeligt, at vores respektive kommuner 
er meget forskellige omkring de valg der foretages på skoleområdet, og måden som vi - 
som ekstern samarbejdspartner - må agere og prioritere. Skolereformen er nu halvvejs 
gennem version 1.0, og vi skal hver især i gang med forhandlinger om og planlægning af 
version 2.0 nu.  
 
Folkeskolerne er så småt med at genvinde fodfæstet i deres flersidede forandringsproces. 
Det har vist sig er at skolens samarbejde med eksterne samarbejdspartnere kan være 
noget besværlig, når det kommer til praktikken og de logistiske udfordringer. 
Mavefornemmelsen lige nu er, at der kan blive en større efterspørgsel efter kulturskole-
aktiviteter end her i det først år. Vi har nemlig musklerne til at skabe rammerne og 
professionelle lærere, som kan møde ind i skoletiden. Med andre ord er vi ikke færdige 
med videndeling i KiN omkring skolereformen – erfaringsdeling, ideudvikling, praktisk 
planlægning, efteruddannelse af lærere og argumentationsformer etc. 
 
Synlighed,synlighed, synlighed – videndeling er også at sikre, at omverdenen kender til 
vores aktiviteter, vores fine samarbejde, vores argumentation. Vi fik ansat Sofie som ny 
koordinator på kommunikationsområdet fra august 2014. Hun er nu – som I løbende 
oplever i fredagsopsamlingsmailen – kommet godt ind i stoffet og det tekniske. Vi har 
startet en FaceBook-side, hvor vi løbende fortæller om KiNs fælles aktiviter, og udvælger 
forskellige highlights fra de enkelte medlemsskoler. Endvidere er vi nu langt med 
planlægningen af et lækkert nyhedsbrev, der gerne skal animere til at læse/se mere. 
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Strategien med begge disse tiltag er først og fremmest at tale til beslutningstagere og 
donorer - og som et vindue til pressen. Derfor er det vigtigt at man i hver medlemsskole 
sørger for at Sofie har alle de aktuelle mailadresser og I spreder budskabet lokalt. 
 
Hjemmesiden er netop blevet opdateret og virker nu rigtig godt - også på mobile enheder. 
Dette var vigtigt, for de fleste bruger i dag primært smartphones og tablets til at finde 
information. 
 
På presseområdet har vi også haft held med at få artikler og TV-indslag fra vores 
arrangementer. Senest et fint indslag på TV2Nord fra vores talentklasseweekend i 
Aalborg. 
 
På flere områder er det tydeligt, at vi i KiN er gode til at samarbejde og få ting til at ske – 
på trods af skolernes forskellighed. Flere af de øvrige musikskolesamråd i landet har 
skelet til vores organisationsform i deres eget udviklingsarbejde. For nyligt – i forbindelse 
med den nyligt afholdt KL-konference vedr. skolereformen – erfarede vi, at det eneste sted 
et er lykkedes at få sat gang i en PD for musik- og kulturskolelærere er her i Nord.   
 
Undertegnede skrev for nyligt et høringssvar omkring anbefalinger for fremtidens 
musikskoler. Dette skriv, der skal være med til at sikre de interesser vi har i KiN, har fået 
tilslutning og anerkendelse fra flere steder i hele landet. De høringssvar, der er kommet fra 
andre efterfølgende (dem jeg har set), har ikke været uforenelige med KiNs pointer. 
Efterfølgende har det vist sig, at det det er lykkedes at drille musikskolekonsulenten, idet 
høringssvaret naturligvis også er sendt direkte til kulturministeren (). 
 
Dette er for øvrigt et godt eksempel på værdien af det netværk vi har igennem DMKL. Men 
også den netop gennemførte OK-forhandling mellem KL og FMM vidner om at vi gennem 
et fællesskab på ledelsesplan kan få den indflydelse, der ligger hos os med den største 
indsigt på musikskoledrift.  
 
Alle skoler er nu brugere af SpeedAdmin og her er også et område, hvor vi løbende kan 
hjælpe hinanden – måske allermest på sekretærniveau. I forbindelse med implementering 
af OK15 i august 2016 vil der i vores administrationssystem blive bruge for nye systemer til 
at håndtere de forskellige nye parametre i arbejdstiden. Jeg har netop sat ja til at gå ind i 
DMKLs SpeedAdmin-udvalg for at sikre at tingene kommer til at fungere – også for os i de 
store skoler i Nord. 
 
Kulturmødet på Mors ser ud til at vokse og blive en vigtig begivenhed omkring 
meningsdannelsen på det kulturelle felt. Dér er vi nu i KiN trukket i arbejdstøjet som aktør / 
debatarrangør ved dette års kulturmøde. Når denne beretning rundsendes er formanden 
taget på researchturné på Mors og emnet er på banen under årets KiN-internat. 
 
Kursusvirksomhed er også en vigtig form for videndeling. Vi har fundet en fin form på de 
fælles kursusdage, som alle skoler lægger ind i deres årsplaner. I 2014 bestod dagene af 
én kursusdag, og en fællespædagogisk dag, og nu i 2015 dikterede kalendere kun plads til 
en pædagogisk dag (hvor oplæggene desværre ikke levede helt op til de lovede 
provokationer). Men næste år i januar 2016 bliver der en hel uge fyldt med relevante tilbud 
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til vores lærere – det bliver simpelthen spændende at kursusprogrammet og følge vores 
medarbejderes udfoldelser.  
 
Den årlige talentklassecamp afholdtes på Støvring Gymnasium i 2014. Det jeg selv tænker 
på først derfra er, at der var sovs nok(!), og at en del elever udeblev. Det sidstnævntegav 
problemer for holdsætningen. Noget tyder på at en aftalt opstramning på dette område har 
virket, da der ved dette års camp i Aalborg vist kun var en enkel elev, der udeblev uden en 
legal årsag. Denne Camp blev afholdt i Musikkens Hus og Nordkraft, mens eleverne 
boede på hotel. Dette arrangement vil ikke blive husket på sovsen, men det faktum, at 
seks elever sad fast i en elevator kort før – og lidt ind i – afslutningskoncerten... 
 
Endelig skal nævnes... 
Et nyt samarbejde med Aalborg Internationale Guitarfestival på kursussiden. Det 
afstedkom i november et par udmærkede lærerkurser og deltagelse af elever i stævne-
camp’ene. Dog langt færre end ønskværdigt. 
 
MGK Nord har efter aftale været på turné i flere nordjyske kommuner/musikskoler. 
Publikumsfremmødet var ikke overvældende, så der skal nok justeres på 
motivationstaktikken hos værtsskolerne? 
 
Projektet ”Jazz for piger” blev for andet år afholdt i samarbejde med KiN med Aalborg som 
værtsskole. Et fint vinterferiearrangement, der formåede at begejstre de deltagende piger 
og deres familier. 
 
 
Aktiviter 

Kulturskoler i Nordjylland er kommet på Facebook 

Ordbog over KiN-relaterede forkortelser (OOKRF) 

 

NUS weekendstævne den 1-2. februar 2014 i Hobro 

NUS-stævne og koncert i “Musikkens Hus” 5-6. april 2014 

“NUS på Toppen” 2014 / NUS på toppen 2014 

NUS weekendstævne 8.-9. november 2014 i Thisted / NUS-stævne 

NUS stævne i Farsø 31/1 – 1/2 2015 

 

JazzCamp for piger 2015 

Talentweekend 2015 

SPIL FOR LIVET 2015 

 

Kursusdage 2014 

Fællespædagogisk dag 2. januar 2015 / Fællespædagogisk dag i Frederikshavn 2/1 

Guitarkursus 28/11 

 

 

Palle Vang, marts 2015 
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http://kulturskolerinordjylland.dk/2014/08/nus-pa-toppen-2014-2/
http://kulturskolerinordjylland.dk/2014/09/2078/
http://kulturskolerinordjylland.dk/2014/12/nus-staevne-2/
http://kulturskolerinordjylland.dk/2015/02/nus-staevne-i-fars%c3%b8-311-12-2015/
http://kulturskolerinordjylland.dk/2015/02/jazzcamp-for-piger-2015/
http://kulturskolerinordjylland.dk/event/talentweekend-2015/
http://kulturskolerinordjylland.dk/2015/01/spil-for-livet-2015/
http://kulturskolerinordjylland.dk/2014/01/kursusdage-2014/
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