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Mødereferat  
Tid: Fredag den 8. juni kl. 9-13  
Sted: Nordkraft, lokale 11b 
 
Til stede : Henrik Hammer, Thomas Boe Mikkelsen, Steen Lindgaard, Thomas Albæk, Lina Franke 
Hedegaard, Lisbeth Baggesen, Jan Jacobsen, Jens Nielsen, Tove Kobberå, Susanne Laub, Elin 
Lundbye, Palle Vang, Carsten Bilde, Christian Larsen (referent) 
 
 
Kl. 9-11 Fælles kursusdage 2.-4. januar 2013 
 
Kursusudvalget havde forinden mødet fremsendt en detaljeret dagsorden. 
 
1. Præsentation af kurserne, samt en dialog om placering. 

Kursusudvalget lægger de overordnede forhold til rette.  
Værten overtager efterfølgende den lokale detailplanlægning og kontakt til kursusholderne. 
(Kontaktoplysninger skal fremgå af kontrakt) 
 

2. Dialog om praktiske forhold  
a) Kontrakt med kursusholderne med angivelse af tid, sted, aftalt pris m.v. 

NB! Aflysningsklausul (vejrlig mv. )…?? 
b) Beskrivelser af indhold (laves i samarbejde med kursusholderne) – Katalog/tilmelding/svar 

på KIN´s hjemmeside. 
c) Beskrivelse til deltagerne af praktiske forhold  

Tid, sted, evt. parkeringsmuligheder, skal man evt. selv medbringe noget til kurset, 
catering. 
Opfordring til at søge fællestransport hvor det er muligt (generering af deltageliste efter 
tilmelding) 
Flow på holdet (udskiftninger, venteliste?) Der skal kunne prioriteres 1 og 2  

d) Tilmeldingssitet skal kunne generere deltageroversigt pr. skole.  
 

3. Økonomi 
Udvalget forestiller sig at økonomien bliver kørt på KiN ´s konto – (kan momsen fratrækkes?) 
Når der bruges interne kursusholdere beregnes 500 kr. pr klokketime + kørsel.  
 

4. Tidsplan 
De sidste praktiske aftaler/forhold falder på plads ultimo august. 
Kurserne slås efterfølgende op på www.kulturskolerinordjylland.dk – via medlemmerne, der 
kan knytte deres individuelle kommentarer til opslag, deltagelse m.v. 
Tilpasningsudgifter til hjemmesiden? 
              

 
ad 1, Præsentation / status 
Kursusudvalget har foretaget valg og prioritering blandt de indkomne forslag og fremlagde en 
oversigt. Der er truffet aftaler for de fleste kursustilbud.  
 
Der er fællesarrangementer fredag, hvor alle forventes at deltage. Onsdag og torsdag er en 
blanding af kurser – nogle rammer bredt, andre specifikke faggrupper.  
 
Oversigten blev gennemgået og kursusudvalget arbejder videre ud fra kommentarerne. 
 
Fredag er Skråen rammer for fællesarrangementerne. 
Der er endnu ikke planlagt kursustilbud specifikt til billedkunstlærere. Der arbejdes videre med et 
kursus indenfor tegning/animation. 
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Enighed om at kurserne samles på et begrænset antal lokaliteter: 
Hjørring, Aalborg og Støvring (sidstnævnte skal lige cleares med Rebild). Naboskoler bistår med 
praktisk afvikling. Kursusudvalget fordeler kurserne. 
 
ad 2, Praktiske forhold 
Tilbuddene tilstræbes at være klar, så medarbejderne kan præsenteres for dem ved opstartsmøder 
efter sommerferien. Tilmeldingsfrist ca. 1. oktober 
VI forventer at alle medarbejdere deltager i min. én aktivitet og meget gerne flere. Der er 3-400 
medarbejdere. 
Hvis kurser bliver overtegnede, er det kursusudvalget, der prioriterer. 
 
ad 3, Økonomi 
Der udbetales honorarer via KiN. Eventuelle hoteludgifter afholdes direkte af KiN. 
Udgifter fordeles efter årsværk. Der kan blive tale om forlods a conto indbetalinger. Nærmere 
instruks fra Henrik. 
Opfordring til at søge Kulturstyrelsens uddannelsespulje. 
 
ad 4, Tidsplan 
Forslag om en anden form, når vi skal indkalde forslag næste gang. Dialog og inddragelse af 
lærerne er godt og det kan være inspirerende at se andres forslag – kunne fx synliggøres på 
hjemmesiden. Evt. færre krav til forslagenes detaljeringsgrad, brug hjemmesiden som opslagstavle 
til forslag hele året. Evt. en dialog om evaluering og nye forslag den sidste kursusdag.  
Lægge forslagene op på hjemmesiden efterhånden som de kommer 
 
 
Kl. 11-13 Temamøde om billedkunst-fagene i kultursk olerne 
Til stede : Henrik Hammer, Steen Lindgaard, Jens Hostrup, Lina Franke, Lisbeth Baggesen, Jan 
Jacobsen, Mai Klemmesen , Tove Kobberå, Susanne Laub, Palle Vang, Chr Larsen 
 
FU’s oplæg: 
Vi har bedt to erfarne billedkunst-tovholdere om at lave et oplæg på en halv times tid hver og stille 
sig til rådighed for spørgsmål: 

• Tove kobberå, Aalborg Kulturskole 
• Lina Franke, Hjørring Musiske Skole 

Undervejs vil der blive serveret lidt at spise, således vi effektivt udnytter tiden. 
Til Temamødet må I meget gerne invitere lærere og potentielt kommende lærere og tovholdere 
indenfor billedkunstfagene. 
 
 
TK indledte med at præsentere publikationen ”Billedskoler i Danmark” (Nov. 2011, 
Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder).  
 
Aalborg Kulturskole startede med billedskole i sæson 99/00 på 7 skoler. Undervisningen foregår 
stadig mest decentral, og nu 12 år senere er der 48 hold rundt omkring på skolerne (nogle skoler 
har 3-4 hold). Der er p.t. ansat 21 undervisere, som har fra nogle få timer til 10 lektioner/uge. 
Hovedparten af lærerne er frikøbte folkeskolelærere. Aalborg anvender ’vilkår svarende til’ FMM 
OK. Dermed undgår man ’A’ og ’B’ lærere.  
 
AaKS bruger ca. 2,5 mio pr år på billedskole, elevbetalingen er knap 200 kr md i 10 md. 
 
Sæsonen er 38 uger (svarende til musik). Decentral undervises der på 2 niveauer: 2-3 klasse, som 
får 2 lekt/uge og fra 4. klasse og opefter, som får 3 lekt./uge. På det store hold er der mere fokus 
på håndværket. Hovedpunkter er maleri, grafiske teknikker, skulpturer, billedanalyse og 
museumsbesøg. 
 
Fra 5 kl. er der et centralt tilbud på Nordkraft. P.t. 3 hold, der arbejder med tegning, grafik og 
computerkunst. Fra 7 k. er der ’Ung kunst’. Der er større udfordringer, dygtige/eksterne lærere. 
interaktion med musik- og dramaelever og det hele bygges op omkring et ungdomsmiljø. 
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Lærergruppen afholder 2 årlige faggruppemøder, hvor der udveksles både fagfagligt og 
pædagogisk. Her planlægger man også den årlige fælles udstilling på Kunsten (tema mv.) 
Faggruppemøderne giver følelsen af et fælles faglig miljø selvom lærerne arbejder spredt. 
 
I øvrigt er FS-lærerne (liniefag) generelt gode til at holde på eleverne. Modsat holder nogle af de 
dygtige, professionelle kunstnere kun på eleverne et år. 
 
BGK er overbygningen svarende til MGK. Den er ikke statsstøtte længere, men de sidste 2 år har 
det kørt med støtte fra den regionale kulturaftale. AaKS ønsker at fortsætte og er i gang med at 
finde finansiering. 
Der er i alt 14 elever på BGK. 5 elever er blevet optaget for nylig. De har undervisning 3 dage om 
ugen (12 lektioner). Der er mange gæstelærere (mest aktive udøvende kunstnere). 
 
Tove K deltager i et netværk, som mødes hver 3. måned, ledere + undervisere 
 
 
Jammerbugt har netop fået 125 kkr. i rammeudvidelse til billedskole. Man følger ungdomsskole-
lærertarif og –OK. 
 
 
Hjørrings billedskole startede oprindeligt i Hirtshals, som ifm. kommunesammenlægningen også 
medbragte en finansiering på 100 kkr. til billedskole. Derudover finansieres billedskolen via 
projekter og aftenskole. Hjørring følger ungdomsskole OK. 
 
Undervisningen varetages i dag af LF, som oprindeligt er uddannet skuespiller og som derudover 
har et blødende hjerte for kunstneriske og kreative processer. Undervisningen foregår primært på 
Vendsyssel Kunst Museum, hvor der nu er 5 hold. Derudover er der undervisning på 2 skoler. 
 
Eleverne er fra 7 år til 50+. (fx bedstemødre med børnebørn). 
 
LF lægger vægt på proces (ikke resultat) og kvalitet. Der skal være forskel på undervisningen i FS 
og billedskole. Og hun gør meget ud af at skærpe elevernes bevidsthed om tilvalg/fravalg. Gradvist 
anspores de til at udvise større risikovillighed (større, vildere, dybere værker….) 
 
Udover den ugentlige undervisning, har LF været ansat i et projekt (søgt gennem huskunstner-
ordningen) med fokus på udvikling/synliggørelse (10 timer/uge i et år). Formålet var at bygge bro 
mellem billedskole og folkeskole gennem forskellige projekter. Fx dukketeater, dans- og maskespil, 
scenografi og figurer til koncert med Dyrenes Karneval osv. 
 
Aktuelt står billedskolen i Hjørring med opgaven at skulle udsmykke 230 meter plankeværk ved det 
nye rådhusbyggeri. Udover en sommerskole i street art har det affødt en række undervisnings-
forløb på 10 timer i street art efterfulgt af 5 timer ved plankeværket. LF aflønnes af kommunen / 
den musiske skole og entreprenøren stiller materialer/maling til rådighed. 
 
Om Vendsyssel Kunst Museum: Det er fedt at være i kunstens verden og fantastisk at have sit 
eget rum. Ulempe er at vi er underlagt museets åbningstider, kultur osv. Der mangler også depot 
og en huggegård, men samarbejdet er meget frugtbart og det ændres gradvist i positiv retning :-) 
 
Det er vigtigt at billedskolen IKKE er hemmelig, så der skal skabes synlighed: 
• Forældrekontakt, fernisering med indbyggede forældreopgaver 
• Presse (faste kontakter) Specielt Radio Skaga 
• Erhvervsliv: Donerer materialer, bliver inviteret til fernisering eller lægger lokaler til udstillinger 

(ex. optikere, grafisk værksted) 
• Postkort 
 
Ved udstillinger – og i det hele taget – er biblioteket en vigtig samarbejdspartner. 
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Mariagerfjord har ikke politisk krav om en bestemt billedskole andel. Men de fik et generelt løft ved 
kommunesammenlægningen – heraf et budget på 3-400 kkr til billedskole. 
 
P.t. er der 70-80 elever og elevbetalingen 1600 kr/år for 2,5 lektion pr. uge i 30 uger. 
Lektionslængden vil nok blive differentieret fremover. 
 
Lærerne er ansat på FMM-lignende vilkår. 
 
Det har vist sig svært at komme igennem til folkeskolerne mhp rekruttering osv. Aalborg og 
Hjørring har her gode erfaringer med at dyrke det decentrale lag i form af lokale 
kontaktlærere/koordinatorer. 
 
 
Vesthimmerland har et billedskolebudget på ca. 80 kkr, som tages af den samlede økonomi. De 
har billedskolen med bl.a. for at kunne kalde det Kulturskole, men ønsker i øvrigt at udvikle 
området.  
 
Sammenlignet med Jammerbugt er målgruppen lige så stor, men i Vesthimmerland er budgettet 
3 mio.  
 
Vesthimmerland administrerer BMMK, og kan se nogle muligheder her for en løftestang 
(projektorienteret) 
 
 
Brønderslev er ved at tage tilløb til billedskole. 
 
 
Opsamling  
 
Dette temamøde giver anledning til at vi opretter et regionalt netværk for ledere/undervisere inden 
for billedskolerne. TK tager bolden op og mailer ud til alle næste gang. 
 
 
Andet / evt.  
• HUSK Kulturskolernes dag 5. maj 2013. Der planlægges bl.a. en Gallakoncert for NUS med børnekor og 

kendt dirigent. KD-udvalget er ved at lægge en slagplan med koncept beskrivelse osv. Sendes ud inden 
næste møde. Der satses på et enkelt setup og på at eksempelvis alle scener er gratis. Der bliver noget 
både i Karolinelund og på Nordkraft og der tænkes billedkunst og drama ind. 

 


