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Referat af FU-møde 7/2-2013   
Sted: Nordkraft 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer, Christian Larsen 
Referent: Chr 
 
 
1. Kommende folkeskolereform 

Vi må konstatere at andre har haft de temasættende møder – og godt for det. Vi har den selvopfattelse, 
at det alligevel var os, der med vores initiativ var de egentlige igangsættere af debatten ;-) 
Ministeren kommer til landsdelen bl.a. 22/3 (ugen efter vores internat) og vi arbejder på at få et møde i 
stand der. Mødestruktur: Indledende oplæg fra bl.a. ministeren og evt. folk udefra, diskussion i grupper 
kommunevis, plenum, paneldebat – gerne med habil ordstyrer. Fra hver kommune deltager repræsen-
tanter fra både politisk niveau, forvaltning og kulturskole – max 6-7 deltagere pr. kommune. Pressen 
inviteres. CL arbejder videre med kontakt til minister og derefter ordstyrer. PK kontakter potentielle 
oplægsholdere. 
 

2. Internat 
Dagsordenemner fremgår af referat af KiN-møde 25/1 i Hobro. 
• Helhedsskolen – opfølgning på temamøde 25/1 og forberedelse af møde 22/3 
• Argumentation for kulturskolerne (incl. talknuseri) – Steen og Morten laver oplæg til debat 
• Fælles vinkel på ’Kulturkanten’ (den nye regionale kulturaftale) 

o Samle op på eksisterende projekter/idéer 
o Nye fagområder, fx forfatterskole, film 

• Opsamling på samarbejdssessionen på DMKL’s landsmøde 
• Generalforsamling 
Lokalitet: Tranum Strand Kursus- og Feriecenter. HH har styr på aftale (som Carsten Bilde har lavet ;-)  
Tentativ tidsplan: 
Torsdag 14/3 
0900 Kaffe og rundstykker 
1000 Argumentation for kulturskolerne 
1200 Frokost 
1300 Helhedsskolen 
1500 Kaffe 
1600 Fælles vinkel på ’Kulturkanten’ 
1800 Middag 
1930 Uformel evaluering af vort samarbejde – herunder… ;-) 
Fredag 15/3 
0800 Morgenmad 
0900 Generalforsamling. Under formandens beretning tages vores mødestruktur mv. op 
1200 Frokost 
PK indkalder til generalforsamlingen 14 dage før.  
 

3. Regnskab 
HH har udarbejdet regnskab, som udviser et overskud på godt 250 kkr. Vi anbefaler uændret kontingent. 

 
4. Eventuelt 

Når vi sender medarbejdere på kursus, findes der muligheder i jobrotationsordningen for tilskud til 
vikarer. Det kunne fx være en akademiker, der ansættes til andet end undervisning. Ordningen 
forudsætter at der er tale om officielt anerkendte kurser. Denne hurdle kunne fx overvindes gennem et 
samarbejde med EUC eller UCN. CL går videre med idéen til kursusudvalget. 


