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Mødereferat  
Tid: Fredag den 23. november 
Sted: Hjallerup Kulturhus, Nørre Allé 3, 9320 Hjall erup 
 
 
Kl. 9-12 - Kaffe og ordinært møde 
 
1. Go’daw og rundstykker. Nu med kommenost! ☺ 
 
2. Tilstede og afbud (afbud: Hele jammerbugt) 

Malene Bonderup Wennerlin, John Fuglsang, Lisbeth Baggesen, Palle Vang, Henrik Hammer, 
Jan Jacobsen, Morten Lønborg Friis, Mads Bak, Steen Lindgaard, Lisbeth Joensen, Thomas 
Albæk Jakobsen, Thomas Boe Mikkelsen, Christian Larsen 
Afbud: Carsten Bilde, Jens Hostrup-Jessen, Per Gregersen (hele Jammerbugt), Erik Randrup, 
Susanne Laub Elling, Elin Lundbye, Kristian Dalgaard, Tove Kobberå, Carsten Baumann, Tove 
Therp, Jens Nielsen, Finn Svitt, Jørgen Lorentzen, Hanne Skou, Anders Vittrup 
Referenter: 
Christian Larsen (ordinært møde) 
Palle Vang (temamøde) 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæfte t som service) 

Er godkendt på forhånd via mails 
 
5. Evaluering af seneste talentklasseweekend 2012 i  Frederikshavn 

Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt stævnedeltagerne (svarprocent 38,7). 
Rapport med statistikker og kommentarer var tilsendt før mødet. Thomas A gennemgik 
resultatet. 
Der var lidt problemer med kommunikationen, som også gerne måtte have været ude tidligere. 
Tidsplanen blev meget stram og det var lidt trægt med tilbagemeldinger. 
Generel udfordring at man ikke kunne sove samme sted som workshops.  
Gode erfaringer med forældreinddragelse. 
Det er vigtigt at alle er med og bliver hele weekenden – også selvom der er stormvarsel. 
Vigtigt at der er plads til at være sammen ’uden for øvelokalet’.  
Det bør overvejes at forlænge med en dag, så det bliver med 2 overnatninger. 
Mætningspunktet er ikke nået – der var flere ønsker om at udvide med flere årlige weekends. 
Kunne evt. organiseres som flere fælles stævner for hele regionen men med færre faggrupper 
på det enkelte stævne. 
Evalueringsdelen bør omfatte lærergruppen – også de lærere, der ikke deltager i weekenden. 
Kunne med fordel laves som et netværksmøde fx ifm. stævnet – også så lærerne i højere grad 
tager ejerskab. MGK-Nord kan og vil gerne spille en rolle i den forbindelse. 
Forslag om en fælles ansøgning om styrket netværksdannelse. Her kunne andre puljer også 
være interessante, fx ’Pulje til udvikling af musikundervisningen’ (deadline august?). Thomas A 
kommer til mødet i januar med et bud. Link til kriterier for puljen vedhæftes referatet 
Husk i øvrigt at nævne den eksisterende regionale videndeling når/hvis der lokalt søges penge 
i Kunststyrelsen. 
  

6. Orientering om næste talentklasseweekend (2013),  herunder DOF-midler til KiN+DJM  
Mads Bak uddelte flyer for stævnet og gennemgik programmet. Stor ros og (næsten) stående 
applaus til planlægning og indhold…! 
Der er indtil videre kommet 103 tilmeldinger! Der bliver lukket for tilmeldinger på mandag den 
26/11 kl. 16. Der forventes ca. 15 indslag til den afsluttende koncert. 
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Alle lærere er velkomne til at komme og overvære – og gerne give en hånd med. 
Opfordring til i bigbandet at inddrage ikke-talentelever, som har niveauet. 
Anbefaling om til Jam Session at lave playlist på spotify. 
Efter DOF-tilskuddet ser budgettet godt ud. Det er op til hver enkelt skole hvor stor en del af 
egenbetalingen, der opkræves hos eleverne. 
 

7. Evaluering af NUS på Toppen 
Stævnet var en stor succes kunstnerisk, pædagogisk, socialt, ift. netværksdannelse, 
videndeling osv. Tåler absolut en gentagelse! 
Det praktiske var ikke på plads og skulle ’reddes på stregen’ af andre end værtsbyen. 
Stævnet faldt lidt udenfor det normale koncept og forventningerne var ikke ordentligt afstemt. 
NUS stævnerne har stor værdi for vores fælles arbejde og giver værtsskolen nogle oplagte 
muligheder for at markedsføre/profilere skolen og opspare politisk goodwill. 
Vigtigt at man husker at banke på døren hos den lokale kulturforvaltning og minder om at de 
som en del af kulturaftalen har andel i projektet. Kan være med til at lette planlægning og 
skabe muligheder for gode/smarte løsninger.  
Fremadrettet skal vi være bedre til at ’se hinanden i øjnene’. 
 

8. Kulturskolernes Dag 2013, herunder NUS Gallakonc ert 
Info om KD er udsendt – og Palle skal nok genfremsende...! ;-) 
Hver enkelt skole har fået tildelt en scene at have det fulde ansvar for. Det vil sige at skolen 
skal stille med alle ressourcer lige fra nødvendigt bag-gear til konferencier, og står også for 
programlægningen. 
Det konkrete arbejde går først rigtig i gang i det nye år. Husk tilbagemelding senest 15. januar. 
Galla Koncert er ved at være på plads. Bliver med NUS + Klarupkoret og Nordjysk Pigekor 
mm. Husk at sende konkrete idéer til medleyet. 
Klondyke: Hvis din mund gav kys (super oplagt) 

 
9. Fælles kursusdage - status 

Kursusudvalget har fremsendt oversigt over tilmeldingerne direkte.  
Lisbeth er ved at være færdig med puslespillet. Det går næsten op med en meget lille 
venteliste. Værtsskolen har ansvar for alt det praktiske. Kursusudvalget sørger for at sende 
bekræftelse ud incl. oversigt over nødvendigt medbragt udstyr. Herefter vil alle henvendelser 
gå gennem værtsskolerne.  
  

10. Eventuelt 
• Ny kulturaftale er på trapperne. Der bliver i høj grad peget på kulturskolerne som 

mønstereksempel. Aftalen tages op på næste møde. CL sender seneste cirkulerende 
udkast. 

• Opfordring til at bruge BMMK-ordningen 
• Palle tager til møde i morgen omkring ’Hvad så, Aalborg….’ Hvad gør Nordjylland nu, hvor 

vi har tabt de klassiske konservatorieuddannelser 
• John har solgt sin titel som musikskoleleder for 2 tegnehold og 1 dramahold 
• Steen laver oplæg til tal-diskussion på næste møde. Sender spørgeskemaer ud inden jul. 

 
 
Kl. 12-13 - Frokost 
 
Dejlig buffet serveret af de frivillige Lækre sandwiches med DGI-kildevand :-) 
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Kl. 13-15 – Temamøde: Dans – i alle former 
 
Rebild: Fin forstyrrelse at balletten kom på besøg. 
Inspiration: Roadshow - evt. med lokale bands 
 
Et kæmpe potentiale - men der er allerede dygtige aktører på banen. 
Hvordan kan kulturskolerne indplacere sig i fht. eksisterende aktører. 
Evt. fødekæden FØR danseskolerne. 
Samarbejder vigtige - lægge hus til eksisterende aktører 
 
Rebild: projekt med dagplejegrupper og spille mænd. 
Dansegruppe 3-5. klasse. 
 
Kulturskole ikke kun "noget andet end musik" - man vigtig aktør i kommunen! 
 
Kulturskolerne skal lægge vægt på de "kunstneriske" typer af dans, en andet tilbud end danse-
skolernes "showdance". 
 
Rebild ansat danse-/drama-lærer 10 timer pr. uge - finder projekter bl.a. sammen med folkeskoler 
for at opdyrke "marked" - alle samarbejdspartnere har gladeligt takket ja! 
 
Hjørring-modellen inkluderer 12 % til adm. og 15 % til en udviklingspulje, der kan gavne nogle 
lokalt - ex. danseundervisning i børnehaver. 
 
Morten: Undersøgelse om en række 5.klasser: overraskende øjenåbner med omkring branding!  
Do. vedr. undersøgelse bland kommunens skoleledere. 
 
Samarbejder/branding strategisk ift. tankerne om heldagsskoler. 
 
I Hirtshals: Valgfag dans og performance - de er propfyldte! 7.-10-kl.  
De unge får lov til at "føre sig frem" - "kropskultur" det er måske i dag en ret og pligt at "tune" 
kroppen i fht. idealer - sundhedsidealer. I modsætning til vi musikeres nørdede fordybelse. 
Krops-bevidsthed i fht. musikalsk optræden kan tilføre udøveren bedre focus og et bedre scenisk 
udtryk. Zen-bueskydning. 
 
Strategier for videre udbredelse af dansefagene: 
Udfordringen kommer når vi vil gøre noget andet/mere end dansegulv/showdance. 
Man små forsøg/synlighed/"kritisk masse" . 
 
Ikke gå ind i det for enhver pris. 
 
Evt. i KiN-regi: den kongelige ballet som regionalt projekt. Á la den måde orkesterskolen er 
organiseret på? Perspektiv ift. Musikken Hus? Den Regionale Kulturaftale!? 
Udfordring ift. Hjørrings Kommunes ejerskab/branding af Ballet Nord? 
Kundegrundlag skal øges gennem centralisering 
 
Vedr. strategiske overvejelser: Se John Holdens value triangles.  
http://www.demos.co.uk/  
Se video: 
http://m.youtube.com/#/watch?v=f2QPHapOlSI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Df2QPHapOlSI&
gl=DK  
 
Hvordan få vi synliggjort for det politiske lag at vi skaber merværdi gennem vores aktiviteter? 
Gennem samarbejder med folkeskolen? 
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KRUt-projektet i Århus (under DMKL-konferencen). Processen var vigtig og slutproduktet flot  - 
tydeligt aftryk for livstid for de involverede. 
Hvilke strategier skal vi have i spil for at sikre at det vi gør, bliver noget blivende? 
Vi har svært ved at forlade vores praksis - ex. sæson-tænkning. 
Kulturskolerne ender som "frilandsmuseum", hvis vi ikke løbende omstiller os til fremtidens 
"kundesegment". 
 
 
Kommende møder 

KiN-FU  (sted: Aalborg, Nordkraft – medmindre vi aftaler andet undervejs) 
• Fr 14/12 
• Fr 8/2 
KiN lederkreds (+ evt. gæster til temamødet om dans ) 
• 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 argumentationskatalog. Fokus især på hvad der lykkes.  
To 14/3 & Fr 15/3: Visionsdage + GENERALFORSAMLING 
Internat - Samme sted og model som i foråret 2012 

 


