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Mødereferat  
Tid:  Fredag den 12. september 2014 
Sted:  DJMs lokale i Musikkens Hus. lokale 21.009 på niveau +5 
 
 

PROGRAM & DAGSORDEN 
 
09.00 Kaffe & brø’ / siden sidst 
 
09.20 DIALOGMØDE med DJM (Michael Bundgaard samt Astrid Elbek) 

 

 Status, aktiviteter i Nordjylland 
Der er et varieret billede af, hvordan status er ift. folkeskolereformen. Nogle steder er der 
allerede et udbygget samarbejde, andre steder er samarbejdet og udfoldningen af 
mulighederne kun i sin vorden. Det hænger sammen med bl.a. forskellig traditioner/tilgang 
kommunerne imellem, udvikling i børnetal osv. 
Samarbejdet udspringer de fleste steder på kulturskolernes initiativ – nok fordi 
folkeskolerne naturligt er meget optaget af sine egne udfordringer. 
Langt det fleste lærere er villige til at flytte sig og oplever også at det er en god måde at 
sikre fødekæden. 
 

 Efteruddannelse og kurser  
Der er mange udfordringer vedr. folkeskolereformen. Kulturskolelærerne vil fremover få 
større behov for at kunne rumme både hold og hele klasser, og siden sidst har der været 
en del efteruddannelsesaktiviteter i UCN-regi.  
DJM har planer om at tage udfordringen op, og der er enighed om at det vil være bedst, 
hvis pædagogikken bliver koblet på konservatoriets musikfaglighed. Det vil sikre den 
bedste fagfaglige metodeudvikling. 
Kulturskolerne er mange steder allerede nået langt, så det er vigtigt at bygge videre på 
disse erfaringer når den fremtidige efteruddannelse tilrettelæggelse. 
Også rigtig vigtigt at klæde de nuværende studerende på til at kunne indgå i samarbejder 
med folkeskolernes lærere. De handler bl.a. om at arbejde med relationer og 
entrepreneurship. 
God idé hvis konservatoriets forskning fokuseres på netop disse problemstillinger.  
 

 Lærerkræfter ifm. talentweekends (jf. aftale omkring Obel-penge) 
Vi nåede ikke punktet  
 

 Evt. 
Kort diskussion om status og planer for distanceundervisning 

 
10.20 ORDINÆRT KiN-møde  

 
1. Til stede: Henrik H, Finn, Sofie, Morten, Malene, Steen L, Elin, Jan, Thomas A, Mads M, 

Thomas M, John, Thomas A, Christian (referent) 
Afbud: Kristian D., Tove K., Carsten Ba., Tove T., Carsten Bi., Per G., Rikke K., Erik, 
Signe W, Mads B, Palle 
 

2. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 
 

4. ”Kulturskolernes Dag” i Musikkens Hus i foråret 2015 (eller senere).  
JJ fremlagde oplæg fra MH. Enighed om at vi ikke kan lave en aftale på de fremlagte 
konditioner – men måske udgangspunkt for en forhandling? Endvidere at der ikke bør 
opereres med entréindtægt. 60 kkr. er mange penge, men omvendt sparer man penge til 
scener, teknik osv.  
Der findes andre muligheder (fx Nordkraft, AKKC, Kulturdage på Mors osv.) 
Vi bør holde fast i værdierne i det oprindelige koncept. Check evalueringen fra sidst. Vi 
tager punktet op i november på et senere møde, hvor vi sætter god tid af og tager en 
principbeslutning. 
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5. Valg af 2 KiN repræsentanter til DMKLs bestyrelse. Jan og Morten valgt 

 
6. NDF – Det Nordjyske Dansefyrtårn (Steen L) 

Vi har ét af seks ’Dansefyrtårn’, forankret i den regionale kulturaftale. Der er ansat et team 
for tre år bestående af Anamet Magven og Rikke Mapstone. Projektet bliver koordineret af 
BMMK  
 

7. AIG (Aalborg Internationale Guitarfestival)  
FU har godkendt AIG’s ansøgning/forslag om at KiN står for kursusdelen (estimeret 
omkostning 8 kkr.). Lærerkurset ligger 28/11, tidspunktet flyttes til kl. 9-14 og prisen 
sættes til 600 kr. lærer. 
Opfordring til at elever meldes til gennem deres hjemskole (det gør det administrative 
arbejde nemmere og åbner mulighed for ’lokal’ rabat). 
 

8. Puljer, fonde, deadlines, fælles katalog mv. 
Sofie har udarbejdet på en oversigt. Ønsker feedback – gerne med bud på flere 
muligheder. Planen er at sende remindere ud i løbet af året. Der findes i øvrigt andre 
tilsvarende oversigter på nettet/facebook (bl.a. DMF). 
Sofie efterspurgte endvidere årsplaner (fra de skoler, der endnu ikke HAR afleveret). 
Gerne i form af et link (så man altid har den sidst opdaterede). 
 

9. Bordet rundt vedr. status på sæson – især vedr. samarbejdet med folkeskolerne 
Fr.havn: Har haft en debat omkring arbejdstid. 
Br.slev: Har blandt mange andre gode ting fået etableret valghold for overbygningen i 
Brønderslev City. HUSK i øvrigt at bevare den gode stemning 
Hjørring: Gode relationer til og mange samarbejder med folkeskolerne. Temadag med 
fokus på ”Hvor bliver 6. klasserne af….?” … og lærerne efterspørger nu flere temadage…! 
Rebild: Behovet for tydeliggørelse af vilkår for arbejdstid – herunder skiftende 
arbejdssteder 
Mariagerfjord: Fælles 2-dages internat som sæsonstart. Ønske fra lærerne om en 
projektuge. Arbejder på idéen om at lave en talentklasse (musik/kunst…) i folkeskoleregi 
– evt. for en blandet overbygning 
Vesthimmerland: Stor energi, initiativ og innovationskraft i det nye team af fuldtidslærere. 
Aalborg: Skolekorsarbejdet (på alle skoler) ligger nu i kulturskoleregi. Balletten går også 
fint. Ditto med Aalborg Talentakademi – og her kommer der i løbet af efteråret en 
spændende manifestation / forestilling (invitation udsendes senere). Ift. folkeskolerne sker 
der nu en klar tidsforskydning til senere på dagen. På en skole er der sket en vellykket 
fusion mellem lektiecafé/kulturskoleaktiviteter. Forhandlinger om etablering af et 
musiktalentspor på en skole.  
Jammerbugt: Grundskolehold i skoletiden MED betaling (sammen med den 
understøttende undervisning). Har givet gode rekrutteringsresultater.  

10. Ny model for orkesterskolen…? 
Pt. foregår undervisningen i Aalborg (Musikkens Hus). En stor del af finansieringen 
kommer fra den regionale kulturaftale, som snart vil kigge lidt nærmere på ordningen. Der 
har været rigtig mange gode resultater og stor synlighed, men omvendt har der aldrig 
været det ønskede antal elever og den ønskede decentrale forankring. En af 
forklaringerne er manglende synlighed for tilbuddet – fx har kun to kulturskoler info på 
deres hjemmeside. 
Der har været snak om andre modeller i USMUN (fx decentralisering af undervisningen: 
fagot i Fr.havn, obo i Mariagerfjord osv...), men vi har endnu ikke fundet ’de vises sten’. 
Morten og Chr foreslår at orkesterskolen knyttes tættere på talentklasserne rundt omkring, 
men at man bevarer den centrale undervisning i Aalborg – herunder 
transportstøtteordningen. Og så tages der hul på opgaven med at (r)etablere 
forankringen/ejerskab blandt alle kulturskoler. 
Berettigelsen for orkesterskolen er der stadig (forbindelse til NUS), men formen har fået 
lov til at ’lulle sig i søvn’ (manglet udfordring, opmærksomhed). Så klargør behovet og kig 
også på behov for evt. at inddrage andre instrumenter. 
Der mangler materiale, som kan tegne nogle tydelige billeder af OS hos potentielle 
elever/forældre. Der mangler overblik over, hvor vi kan mobilisere de nødvendige 
kompetencer. 
Punktet tages op som tema på novembermødet, hvor der tages udgangspunkt i nogle 
konkrete modeller, som skal være beskrevet inden mødet.  



 

KiN_140912_referat.doc  s. 3/3 

 
11. Henvendelse fra DMKL  

- KiN bakker op forslaget til nye vedtægter…. 
- …. og kan gå ind for at bringe portrætter på DMKL’s hjemmeside. 
 

12. Den fællespædagogiske dag i januar  
Arbejdstitlen er ”Fræk Fredag i Frederikshavn” med undertitlen ”Pædagogisk og 
Provokerende”. Vi vil blive udfordret på vores praksis, og vejen bliver at etablere en 
dialog.  
  

13. Talentklasseweekend  
Vi låner (ganske gratis) lokaler i Musikkens Hus, som også undervejs vil blive præsenteret 
for eleverne – gerne med en demonstration af det flotte orgel. 
Alle skoler har været flinke til at melde tilbage  
Det er vigtigt at indskærpe fremmøde ovf. eleverne. I Aalborg tager man et ’gebyr’ 
(svarende til maddelen)  
 

14. Hvordan udvikler de enkelte skolers talentklasser sig – er der evt. behov for et temamøde, 
med god tid til emnet? 
Ja, der er behov – fremadrettet – for et temamøde. 
 

15. MGK-besøg i medlemsskolerne talentklasser  
Kristian D tager på en runde i nærmeste fremtid og holder møde med 
talentklasselærerne/-teams’ene. Der arbejdes på en tættere tilknytning til talentklasserne. 
 

16. Evt. 
- Forslag om at Sofie laver en linksamling over de projekter KiN-skolerne ko-afbrænder 

(co-brander) sig på 
- Inviter folkene fra Musikkens Hus til en indbyrdes forventningsudveksling, snak om 

gensidig værdiskabelse 
 
13.00 LET FROKOST 
 
 
TENTATIVT ÅRSHJUL  
Fr 12/9  9.00-13: Samrådsmøde, dialog med DJM – Musikkens Hus  
Fr 24/10 930-1130: FU 
6-7/11 DMKL landskonference – Horsens  
Fr 21/11 930-12: Samrådsmøde -- Hjørring 

13-15: Evt. temamøde 
Fr 19/12 10-12: FU (+ frokost!) 
Fr 16/1 930-12: Samrådsmøde 

13-15: Evt. temamøde 
Fr 20/2 0930-1130: FU 
To 19/3 Internat – Tranum. HH reserverer 
Fr 20/3 Internat + GENERALFORSAMLING 

 


