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Mødereferat  
Tid: Fredag den 21. september kl. 9-15 
Sted: Det Jyske Musikkonservatorium, Ryesgade 52 i Aalborg 
 
 
Kl. 9-10 - Kaffe og indledende punkter 
 
1. Tilstede/afbud 

Palle Vang, Henrik Hammer, Steen Lindgaard, Lisbeth Baggesen, Mads Bak, Thomas Boe 
Mikkelsen, Jan Jacobsen, Elin Lundbye, John Fuglsang, Finn Svit, Jørgen Lorentzen, Anders 
Vittrup, Thomas Albæk, Lisbeth Joensen, Morten Lønborg Friis (fra kl. 1230). 
Christian Larsen (referent) 
Afbud fra : Malene Bonderup Wennerlin, Susanne Laub, Carsten Bilde,  

 
2. Godkendelse af dagsorden (pkt. til evt.?)  

Forudvarslede punkter til eventuelt: Elevudvikling, Videnscafé, Finns pigers plade 
Dagsorden i øvrigt godkendt. 

 
3. Valg til DMKLs bestyrelse  

Pt. sidder Jan Jacobsen og Mads Bak. Mads Bak ønsker ikke at genopstille.Steen L er villig til 
at opstille.  
Jan og Steen valgt med applaus. Malene og Finn valgt som suppleanter. 
HUSK at melde jer til generalforsamling i DMKL 12-13. november 

 
4. Kulturskolernes Dag (orienteringspunkt /udvalget )  

Vi holder fast i søndag 5. maj og Karolinelund/Nordkraft. Planlægning varetages af udvalg 
bestående af Lisbeth B., Jørgen L og Palle V. Projektet gennemføres så let og så billigt som 
muligt. Sceneansvar uddelegeres til enkeltskoler.  
Der lagt op til stor gallakoncert med stort kor, Michael Bojesen som dirigent og et 
bestillingsværk. Vi har opnået 1/3 af den søgte fondsstøte, så koncerten gennemføres, men i 
lidt reduceret udgave. og sandsynligvis flyttes den til Symfonien. USMUN tager endelig 
beslutning vedr. gallakoncert. 

 
5. DOF-svar / ”NUS med udsigt til Musikkens Hus” og  fællesprojekter med DJM 

KiN har søgt kr. 300.000 til ”Med udsigten til Musikkens Hus” (se ovenfor)  
DJM & KiN’s fællesansøgning har givet kr. 800.000. Forslag om at bruge en del af penge til at 
udvikle klassiske skolekoncerter. 
 

6. Fælles pressekontakt, herunder proaktiv brug af koordinator (orienteringspunkt) 
FU, Carsten Bilde og Lisbeth J. har tilsammen nedsat sig som ”Presse-udvalg” pva. KiN. 
Målet er at udbygge relationerne og se på konkrete muligheder for samarbejde med den 
regionale presse. 
Før sommerferien var der et godt møde med Robert Bedsted (programchef og souschef) fra 
TV2Nord. Mødet endte med et projekt i støbeskeen – en dokumentar om talentelever. Robert 
skal sælge ideen internt og det skal passes ind i deres produktionsplaner. 
Fokus vil være på ‘mennesket bag musikken’ – gerne en situation, hvor der er ‘noget på spil’. 
Det betyder at vi skal være obs på at de medvirkende kan ‘stå distancen’. 
Udvalget fortsætter arbejdet med at udbygge relationer til pressen, og har udset sig 
24Nordjyske som næste angrebspunkt. 

 
7. Kulturstyrelsens seneste udmeldinger om ’Nationa le Målsætninger’ mv. 

Kunstrådet ændres til en Kunstfond. De vejledende retningslinier ændres til en bekendtgørelse, 
som har større juridisk vægt. Jan uddybede og referede fra møde med musikudvalget i sidste 
uge. Bekymring omkring MGK og talentmidlerne. 
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8. Orkesterskole - afslutning af manglende indberet ning vedr. brug af pulje midler  

Projektet har været præget af forkellig regnskabspraksis over årene. Sagen er nu afklaret :-) 
 
9. KiN’s årshjul (FU) 

• KiN-FU (sted: Aalborg, Nordkraft – medmindre vi aftaler andet undervejs) 
o Fr 24/8 
o Fr 2/11 
o Fr 14/12 
o Fr 8/2 

• KiN lederkreds (+ evt. gæster til temamøderne) 
o Fr 23/11: kl. 9-12: Samrådsmøde + kl. 13-15: Temamøde 

Sted: Hjallerup Kulturhus (v/ Brønderslev) 
Tema: Danse-fagene 

o Fr 25/1: kl. 9-12: Samrådsmøde + kl. 13-15: Temamøde 
Sted: Mariagerfjords nye lokaler i Hobro) 
Tema: Analyse af driftstal – herunder elevtalsudvikling, budgetter, kommunal 
økonomi, målgruppe osv. Videndeling og opbygning af fælles argumentations-
katalog. Fokus især på hvad der lykkes. FU laver oplæg – evt. uddelegeret til Steen. 

o To 14/3 & Fr 15/3 : Visionsdag + GENERALFORSAMLING 
Samme sted og model som i år. Ønske om bedre mobildækning ;-) 

 
  
Kl. 10-11 - Dialogmøde med DJM 
PV bød velkommen til vore værter: Michael Bundgaard (vicerektor) og Claus Olesen (leder for de 
klassiske uddannelser). 
 
Points fra dialog og debat: 
- Den kommende flytning til Musikkens Hus – forventeligt pr. 1/7-13 – fylder meget. Huslejen 

bliver i størrelsesordenen 10 mio. kr om året 
- Som bekendt er de klassiske uddannelser i Aalborg nedlagt, så NordKons bliver fremover ‘det 

andet rytmekons’. Selvom det aktuelt ‘kun’ drejer sig om otte studerende, er det en stor 
omstilling mentalt, psykologisk 

- Fremover vil der være 90-100 elever i Aalborg 
- IM fastholdes.  
- Ny uddannelse er rytmisk kirkeuddannelse. Forventet optag 4 pr. år de næste 3 år 
- Ny uddannelse er også E-musik med forventet optag 4 pr. år de næste år. Uddannelsen vil 

være lidt anderledes end i Århus med en mere pædagogisk profil og knyttet tæt op ad det 
kommende arbejdsmarked, fx musikskolerne. Det er stadig lille område, men populært og i 
vækst 

- Der kommer fuldt tryk på e-learning og distance-learning. DJM vil gerne være med til også at 
udvikle området på musikskolerne. Udover at der sælges og købes undervisning ud/ind af 
huset, uddannes de studerende i e-learning  

- Ny uddannelse i samarbejde med UCN: Super folkeskole musiklærer. Skal ligge i UCN-regi. 3 
årig med fuld skrue på musik. Mulighed for merit undersøges evt. som 1-årig overbygning. det 
er en udfordring i at uddannelsen skal foregå i spændingsfeltet mellem 3 ministerier. 30 
studerende på hver årgang. Forventet start næste sommer 

- Der går ca. 30 klassiske pr. årgang. Heraf er ca. 20 orkestermusikere 
- De nuværende klassiske uddannelser er milevidt fra tidligere modeller. Alle bachelorer har fx 

ensembleledelse, herunder arrangement. Hovedfagsundervisningen er dog stadig 
hovedsageligt baseret på mesterlæreprincippet.  

- Ansøgningsfeltet til klassiske uddannelse er støt stigende. Niveauet er blevet højere. Flere 
udenlandske ansøgere. Der har været en tredobling over de sidste tre år primært blandt de 
udenlandske ansøgere. Drivkraft bag udviklingen er i høj grad de gode undervisere. Større 
andel af udenlandkse studerende er en kæmpe fordel for de danske – bedre uddannelsesmiljø 
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- Vores fælles ansøgning til DOF på 3,4 mio. kr. over 4 år er imødekommet med 800 kkr.  
- På den baggrund er det vigtigt at begge parter bidrager med egenfinansiering, så mest muligt 

af projektet alligevel kan realiseres. Budgettet gennemgås/kæmmes og mulighederne 
identificeres – fx kunne KiN bidrage med koordinering/planlægning og DJM med lærerkræfter 
til talentcamps mv. 

- Mulighed for øvrig finansiering fx via Lions Club bør undersøges 
- Styregruppe svarende til den foreslåede sammensætning i ansøgningen nedsættes a.s.a.p. 

Syregruppen foretage prioriteringen af de 800 kkr. PV tager initiativ 
- Idé om at inddrage talentelever både i de studerendes pædagogiske virksomhed og ved 

skolekoncerter 
 
PV takkede for et godt møde. Enighed om at vi fortsætter den gode tradition og mødes igen til 
næste år. 
 
HUSK: Fredag den 9/11 er der planlagt Videncafé i Frederikshavn for hele regionen. Sted: 
Maskinhallen – og det er incl. rundstykker og frokost! Program kommer i næste uge 
 
 
Kl. 11-12 - Øvrige Punkter 
 
Opfølgning på dialogmøde 

Som opfølgning på mødet med DJM blev Christian og Morten valgt til styregruppen for 
‘Musikalske Møder’.  
Iflg. DOF’s tilsagnsbrev er der ikke givet penge direkte til musikalsk kompetenceudvikling, men 
dette kan og bør tænkes ind i de øvrige aktiviteter. 
 
Herefter blev den ordinære dagsorden genoptaget: 
 

10. De fælles kursusdage i januar  
Kursusplan er nu endelig fastlagt og aftaler med kursusholdere forhandlet på plads. Det har 
inden for den økonomiske ramme ikke været mulit at tilgodese alle faggrupper. Disse må så 
tilgodeses næste gang.  
Den fælles pædagogiske dag fredag foregår på Skråen, Aalborg.  
Kursusudvalget gennemgik tidsplan herunder ansvarsfordeling for afvikling af de enkelte kurser 
(se vedhæftede).  Det forventes at kursustilbudene er i luften (i.e. på hjemmesiden) ca. 1/10. 
Besked herom tilgår alle skolerne direkte 
Det er meget vigtig at overholde deadline for tilmelding 1. november kl. 12. [10/10-12: Deadline 
er senere rykket til 8. november] 
Generelt er der blandt lærerne en meget positiv stemning ovf kursusdagene og det forventes at 
alle deltager.  
 

11. Talentklasseweekend  
Talentklasseudvalget fremlagde planer og budget. I oplægget er der et hul i budgettet på 
60 kkr.  
Den samlede betaling pr. elev forhøjes til 950 kr. incl. mad. Heraf kan hver kulturskole efter 
eget valg vælge at betale en del. 
Megen ros for plan og rettidighed. 

 
12. Evaluering af ”NUS på toppen” – vedr. fremtidig e arrangementer   

Punktet udsættes til næste møde 
 
13. Evt. 

Steen: Udvikling i elevtal tages på temamødet i januar 
Thomas: Videnscafé ER taget under dialogmødet :-) 
Finns piger har lavet en plade. Koret er startet som et ønske fra folkeskolen, som har betalt 
havldelen. Pigerne får ca. 4 lektioner pr. uge og det er gratis. For nylig har koret været på tur til 
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Amaterdam, som efterfølgende er blevet til en CD. Det hele er blevet finansieret af bl.a. CD-
aktier, som koret solgte for 55 kkr for på 3 uger. Og der er mange flere solstrålehistorier knyttet 
til koret :-) 
HUSK: Onsdag 24/10 kl. 12-1430 er der møde i MGK-repræsentantskabet (hvor alle skoler 
sidder). Indkaldelse sendes snarest 

 
 
Kl. 12-13 - Frokost 
 
Lækre sandwiches med DGI-kildevand :-) 
 
 
Kl. 13-15 - Temamøde om drama/teater-fagene 
 
Ved denne del af mødet deltog – foruden indbudte Lotte Damsgaard og Henrik Trenskow – 
Morten, Elin, Jan, Finn, Henrik H og Chr. Altså repræsentanter fra de steder, hvor der allerede ER 
etableret dramaundervisning. 
 
Mødet udspandt sig som en blanding af en præsentation og en livlig og frugtbar diskussion: 
 
Rebild 
• I Rebild har man ansat en lærer (Nikoline, bachelor i dramaturgi), som varetager både teater 

og dans 
• Både centralt tilbud og opsøgende virksomhed på skolerne 
 
Aalborg 
• Et kursus i 1999 for interesserede dramalærere på kommunens skoler var afsæt for at Aalborg 

Kulturskole året efter udbød drama. 
• Det går støt og roligt fremad. Man startede med 6 hold, og nu er der 13 hold på folkeskolerne. 

Derudover er der 3 centrale fortsætter hold (for 6-9 kl) samt 1 hold for de ældste (9 
kl.+gymnasiet). Desuden undervises der i gøgl. 

• Der er i alt 217 elever og 59 på venteliste. Det tilstræbes at lægge dramaundervisningen tæt på 
elevernes skolegang – både hvad angår tid og sted. Flere steder er naboskoler dog nødt til at 
gå sammen om et hold, da det kræver 10-12 elever for at oprette et. Lige nu er de 18 hold 
fordelt på 14 forskellige steder. 

• Da man ikke selv råder over en scene, må man leje sig ind til forestillinger. Det hemmelig 
teater + Teater Nordkraft + Skolernes Dramacenter (Huset) 

• Fordel ved at være til stede decentralt er at læreren er integreret i den almindelig skoledrift. 
Kender eleverne og kan inddrage aktiviteten i skolens liv og dermed skabe synlighed 

• Langt de fleste lærere er kombinationsansatte. Øvrige lærere arbejder også på skolerne. Lotte 
+ Nikoline er ikke, og kan derfor deltage ude på andre skoler om formiddagen til projekter mv. 

• Udfordringerne på skolen er, at eleverne i ventetiden kan blive optaget af noget andet 
(DUS/SFO, fodbold osv.), at opnå tilstrækkelig holdstørrelse og at forældrenes forventning til 
en umiddelbar tilknytning til skolegang er større (end når det handler om centrale tilbud 

• Både decentralt og centralt er det en udfordring at skaffe gode faciliteter. Drama kræver i 
virkeligheden et faglokale – gulv, lys, garderobe/sminke. Mørklægning! – Det ‘nøgne’ rum 

• Der er mange ‘egnede’ lokaler, men på et tidspunkt bliver gode rammer nødvendige (alder, 
erfaring, modningstrin). Noget klares med en sort væg, noget mørkelægning og et par lamper. 

• To gange årligt holdes der en teaterfestival på det hemmelig teater for alle decentrale hold 
 
Mariagerfjord 
• Der er etableret et hold for begyndere og et hold for viderekomne. Andy Rye er underviser på 

begge hold. Andy Rye er lang erfaring med undervisning af børne- og ungehold i folkeskoleregi 
og andet regi.  
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• Kulturskolen får efter vinterferien 2013 eget dramalokale. Hvor vi på sigt vil udvikle nye tiltag i 
scenekunstfag.  

• Dernæst laver kulturskolen i samarbejde med Ungdomsskolen en årlig musical. Stykket skrives 
i samarbejde mellem de unge og instruktør/underviser. Instruktør/underviser er tidligere 
Teatertalentklasse elev.  

 
Hjørring 
• I hjørring er dramaskolen et samabejde mellem den musiske skole og Vendsyssel Teater 
• Teatret er normalt ramme om undervisningen. Det ‘magiske’ rum er vigtigt for eleverne – har 

stor betydning for hvordan der modtager undervisningen 
• Det der er vigtigt er at det ER et rigtigt teater – ikke at væggene er sorte, men lige så meget at 

der hænger plakater på væggene og at der lugter af sminke og ‘savsmuld’ 
• En udøver skal også kunne spille godt i et dårligt lokale 
• Når man bruger professionelle skuespillere som undervisere, er ‘kontrakten’ med eleverne en 

udfordring. Hvad er ambitioner...? At blive skuespiller...Eller blive dannet, i stand til at stille sig 
op på en scene og få det bedre med sig selv 

• Læreren skal også virke som rollemodel, og hvis afstanden bliver for stor, bryder projektet 
sammen 

• Elevens og forældrenes interesse foregår i trin. Det giver gode, men forskellige ting undervejs. 
Indblik, oplevelse, inddragen.... sublimering 

• Båndet mellem elev/underviser forstærkes hvis eleven føler sig særlig/udvalgt 
• Når projektet lykkes, tager eleven rollen som skuespiller på sig 
• Uddannelsedelen er vigtig og spændende 
 
Overordnet 
• Uanset om det er en skuespiller, der optræder som lærer, eller en lærer, der optræder som 

skuespiller, er der ledelsesmæssige udfordringer 
Konkrete forslag:  
• Regional festival / teaterdag for ALLE regionens dramahold, fx ifm Kulturskolernes dag el. 

Aalborg Karneval. (Fredag aften) 
• Dramadag 
• Kursus for potentielle dramalærere rundt omkring i kommunerne 
• TeaterTALENTnord var et fantastisk projekt baseret på en smuk tanke om at etablere et tilbud 

om talentudvikling på et meget højt plan på tværs af regionen. Det var nok en taktisk fejl at 
projektet blev løftet ud af kulturskoleregi.... 

 


