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REFERAT 
Ordinært KiN-møde onsdag den 11.06.2014 
 
1. Brød & kaffe: Nødvendighederne blev nydt under gensynsglæde... 
 
 
2. Tilstede: Jan J., Elin L., Palle V., Thomas A.J., Carsten Bi., Per G, Finn E.S., Henrik H., Morten F.,  

Rikke K., Malene B. 
 
 Gæster: Gertrud og Sofie (se pkt. 5 og 11) 
 

Afbud: Jørgen L., John F., Susanne L., Kristian D., Tove K., Carsten B.J.,Tove T., Christian L., Erik R., 
Lisbeth B., Mads B., Mads M., Anders V., Thomas M., Steen L. 

 
  
3. Godkendelse af dagsorden: Pkt. 8a tilføjet / Pkt.10 rettet til fremadrettet orientering / Ellers godkendt. 
 
 
4. Godkendelse af referat fra internatet og fra generalforsamlingen 20.-21. marts 2014:  
 Finn: AIG har fået 30.000 + underskudsgaranti – ellers godkendt 
 Thomas A.J. Har nogle beregninger med sammenligning af musikskole og folkeskolelæreres lønniveau. 
 Han rundsender snarest disse til kredsen. 
 
 
5. Præsentation af ny koordinator Sofie Dahl Nordlund:  

Sofie fortalte lidt om sig selv og blev præsenteret for de tilstedeværende fra lederkredsen. 
 
  
6. Hvem er vært ved KiN-ledermødet den 16/1-2015?:  
 Frederikshavn blev aftalt (mens Thomas var udenfor døren…) 
 
 
7. Kurser og pædagogisk dag – orientering fra kursusudvalget: 
 PD-modulet i ’Innovation og Didaktik’ gennemføres – dog kun med 11 tilmeldte.  
 Der er stadig mulighed for at tilmelde sig modulet helt frem til d. 1/7 
  
 3-dageskurset i klasserumsledelse i august:. 
 Der er tilmeldt langt over 40 der kommer på ét hold med to undervisere. 
 UCN er i gang med den direkte kontakt til deltagerne. 
  

Der blev diskuteret vigtigheden af – og udfordringer ved – at sende lærere på kurser og 
efteruddannelse. Herunder diskussionen af timereduktion i undervisningen i forbindelse uddannelse på 
hverdage. 

 
 Den Fælles Pædagogiske Dag den 2. januar 2015 er godt i planlægning. 
 Arbejdstitel: ’Fræk fredag i Frederikshavn - pædagogisk og provokerende’. 
 Mesterlæring og gruppelæring vil blive udfordret. 
 
 
8. Guitarfestivalen – orientering fra AIG-udvalget 22.-30. november: 
 Udvalget har fundet navne til forskellige kurser. 
 Der arbejdes med partnerskabsaftale med guitar-afd. på DJM (Aarhus). 
 Lærerkursus ventes lagt fredag formiddag. 
 Kurser for talentelever mv. i weekenden. 
 Rammen for kursusvirksomheden bliver igen på Skipper Clement skolen  
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8.b Messingudvikling i Nordjylland  
 I forb. med det treårige bevilling fra CWO. 

Overvejelse om at overdrage CB's rolle til Erik R. Møde med Britta Graae snart.  
Ansvaret overdrages hermed i større grad til KiN i samarb. med ASO (Anne Rom Hansen) 

  
 Der har allerede været flere succesrige projekter. 
 I 2015 eller 2016 samles de forskellige ensembler og orkestre i regionen med fokus på messing. 
 Workshops med div. tilrejsende musikere 
 Planer om tilbagevendende ”lørdagsskole”. 
 
 
9. Orkesterskolen mv. – orientering fra USMUN 
 USMUN har holdt 2-3 møder med DJM og ASO-medl. og flere med kun KiN-repr. 

Der har været diskuteret en ny model for Orkesterskolen – bl.a. på foranledning af Kulturkanten, der har 
bemærket at det kvantitative niveau har ligget ret lavt gennemgående. Der ligger en forventning 
fremadrettet til en større (kvantitativ) effekt. 

 Der arbejdes bl.a. med en decentral model med miljøer for enkeltinstrumenter på enkelte skoler. 
 
 Inputs til USMUN fra kredsen:  
 Vesthimmerland har oplevet et generelt fald på det klassiske område. 
 Der har været meget fokus omkring Aalborg på de deltagende herfra. 
  
 Jammerbugt savner lokal engagement for at skabe et relevant synergi 'nedefra'. 

Hvorfor ikke sætte aldersgrænsen ned og tage begyndere ind – ikke kun lidt ældre, der laver et 
instrumentskift. 

 Transporten er også en udfordring ift. at få nogen til at melde sig, udenfor Aalborg. 
 Der kan endvidere være brug for en omdefinering af hvad der er 'sjældne' instrumenter lokalt. 

I Aalborg er det let at finde lærere til de 'sjældne' symfoniske instrumenter (ASO bor på den anden side 
af gaden). 

 Det er blevet stadigt sværere at 'sælge' orkesterskole-produktet til elever og deres forældre. 
 Der efterspørges større synlighed for Orkesterskolen rundt i regionen. 
 Der er endvidere en diskussion i USMUN af vores symfoniorkester-struktur – NUS, KNUS og FUSION. 
 
 Aktuelt: 
 NUS på Toppen er planlagt 3.-8. august. Tilmelding via KiNs hjemmeside. 
 FUSION har afslutningskoncert på  tir. Den 17/6. 
 
 
10. Orientering om talentklassestævnet i Aalborg  7.-8. marts 2015 

Rammerne bliver: AKS, Den rytmiske i Nordkraft og DJM – overnatning og mad bliver i regi af 
Sømandshjemmet. 4-mandsværelser bliver til 5-mands og der er desuden en lejlighed. Vi har fået et 
tilbud derfra på kr. 330 pr. elev til fortæring og overnatning. Vi sparer desuden en masse besvær… 

 Endvidere har vi næsten en aftale i hus med Musikkens Hus vedr. koncertlokaler. 
 - Der efterspørges variation af weekendens lærere på de rytmiske område. 
 - På det klassiske kan der godt være en fordel med gengangere af instruktører. 
 
 
11. Overordnet opsamling på folkeskolereform – hvordan er vi landet…? Aftaler, økonomiske 

rammer osv… 
(Gæst under dette punkt har vi inviteret den nye landsformand for musiklærerforening Gertrud Garcia 
Arozarena med).  

 
Vesthimmerland: Har kørt fem pilotprojekter med støtte fra undervisningsministeriet – Er nu 
gennemført og evalueret grundigt. Steen er p.t. rundt for at fortælle om dem. Rapport frigives 27. juni. 
Projekterne er alle lykkes med succes – især via opbygning af gode relationer i 2-lærersystemer. 
Projekterne har affødt samarbejdsprojekter omkring instrumentalundervisning i ’den understøttende 
undervisning’ (duu) på én af skolerne. Det er delvist finansieret af kulturskolemidler.  

 Forventning om at flere af de fem projektskoler vil springe på lignende modeller.  
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Mariagerfjord: Processen er ikke færdig endnu. Der ventes ikke at ske noget i fht. Skolereformen før 
sommeren 2015. Det store spørgsmål: Er der kulturskolen eller folkeskolen, der skal betale for 
reformen? 
Finn efterspørger en større grad af fælles forståelse af at skabe et godt fælles tilbud for børnene – i 
stedet for kasse og fagforenings-tænkning. Positive resultater omkring samarbejder kræver 
indsigtsfulde (- ikke rent økonomisk tænkende -) skoleledere på folkeskolerne. Opfordrer (Gertrud) til 
større samarbejde mellem folkeskolens musiklærere og kulturskolerne. 
Der foregår meget samarbejde mellem folkeskoler og Kulturskolen, men det har ikke noget med 
folkeskolereformen at gøre. 

 
Jammerbugt: Der vrides lige nu hænder og hjerner hos skolelederne. Alligevel et godt samarbejde 
med kulturskolen. Ikke mange resurser til duu. Der afsættes ikke rammer oppefra – de skabes gennem 
forhandlinger på institutionsplan. Der planlægges samarbejder indenfor musik, kor, drama, MMG og 
meget mere, men intet er faldet helt på plads endnu. Derfor er det tvivlsomt om kulturskolen har ledig 
relevant lærerresurse, når skolerne er klar med konkrete ønsker. 
Spørgsmål om der er tale om et reelt partnerskab, eller blot tilkøb til at dække 'huller' i skolernes 
fagfordeling? Musikken kan spille en vigtig rolle i udfordringerne med 'inklusion'. 
 
Ekskurs: JKS tilbyder skoler vedl.hold af faglokaler med kulturskolens servicemedarb. for kr. 300/timen. 
Lokalerne holdes i orden og det giver goodwill på skolerne. 

 
Aalborg: Har været ude på hen ved 60 skoler for at lave partnerskabsaftaler, inkl. ’serviceeftersyn’ på 
fri- og privatskolerne. Aftalerne omhandler bl.a. 'tidlig' adgang til faglokaler. Der har været ønske om 
lærerkraft til obl. musiktimer. Desuden duu flere steder – bl.a. ssb for alle. Der betales fuld pris (ca. kr. 
450 pr. lekt.), men der er IKKE reduktioner til lærerne på uv. i folkeskolen – der indføres ikke en ny 
kutyme på dette område. Vi forhandler med 50 'købmænd'. På trods af den manglende reduktion virker 
duu-timerne attraktive pga. tidligere undervisning. 

 
 Frederikshavn: I Fr.h. er der et stort pres på alle planer pga. p.t. ringe økonomi. 

På flere skoler er der aftalt konkrete samarbejder. 6 lekt./uge på en skole. Et projekt omkring sprog og 
musik på en anden. Andre skoler vil gerne lave samarbejde omkring valgfag. 
Holder en fælles temadag i september mellem musikskolelærerne og folkeskolens musiklærere (ref.: 
Husk at invitere Gertrud = gertrudmusik@gmail.com). Der er ingen reduktion og skolerne betaler 100%. 
Der er lavet aftaler omkring vikardækning ved sygdom og lign.. 

 
Rebild: Der er nok tilmeldinger til ordinær kulturskoleuv., men folkeskolereformen kan være en god 
anledning til at komme i kontakte med andre børn end dem der normalt melder sig. Hvilke forstyrrelser 
har skolerne brug for i den anledning? Udfordring for nogle af vores lærere at træde ind i folkeskolen. 
Samarbejder på skolerne kan give anledning til at knytte samarbejder på tværs.  

 Kun en enkelt skole er der lavet konkrete aftaler med. 
Ok at ”mislykkedes” indenfor den eksisterende ramme, for at åbne politikernes øjne for de reelle 
ramme-behov.  

 
 Overordnet/DMKL: 
 Der arbejdes på en fælles overordnet vejledning ift. duu – bl.a. fra undervisningsministeriet. 
 Herunder: Hvorledes skal skolereformloven fortolkes?! 
 Der kommer også en disput om statstilskuddet i fht. folkeskolesamarbejder. 
 
 
12. Eventuelt 

Jan J.:  JJ og PV er i dialog med Musikkens Hus omkring AKS og KiNs brug af huset (særlige vilkår for 
vores ikke-kommercielle brug). 

 
Mødeleder: PV 
Ordstyrer: HH 
Referent: PV 
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