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Referat af FU-møde 13/12-2013  
Sted: Aalborghallen (AKKC) 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer, Lisbeth Jagd (fra kl. 13) og Christian Larsen (ref) 
 
1. Seneste henvendelse fra Forum for Musikundervisning i Nordjylland 

FMN har et ønske om at vi gensidigt holder hinanden orienteret. PV svarer at vi finder at behovet herfor i 

forvejen er dækket af vor eksisterende kontakt med konservatorium og universitet. 
 

2. Forretningsoverdragelse fra Lisbeth Jagd 
LJ har opsagt sin stilling som koordinator (har fået en stilling i Musikhuset ALFA, Aars). Vi vender 
indholdet af stillingen på næste KiN-møde med udgangspunkt i stillingsopslaget fra sidst kombineret 
med hvad det faktiske indhold har udviklet sig til. Udgangspunktet er fortsat en 20 % stilling med 
mulighed for udvidelse ifm. projekter. Da der jo er tale om en administrativ stilling, bør en fremtidig 
ansættelse ikke være baseret på overenskomsten for musikskolelærere. PV medsender tidligere 
stillingsbeskrivelse og seneste timeopgørelse med næste mødeindkaldelse. HH checker om han er i 
besiddelse af førstnævnte ;-) Vi må regne med at klare os uden koordinator frem til 1. marts – dvs. at 
både talentcamp og NUS-stævne vil blive berørt. 
 

3. Planlægning af næste KiN-møde den 24/1 
Sted: PV undersøger om Vesthimmerland / Løgstør er en mulighed. 
PV udsender mødeindkaldelse lige efter nytår. Frist for ekstra punkter sættes til onsdag den 15/1.  
PV udsender endelig dagsorden 16/1. Foreløbig dagsorden: 

Kl. 9-12: Ordinært møde 
0. Kaffe og brø’ 
1. Tilstede/afbud  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referatet fra seneste møde (22/1 i Hobro)  
4. Genbesættelse af koordinatorstilling 

– herunder mulighed for udvidelse af stillingen mhp. fondsansøgninger, fx orkesterfestival 
5. Fælles kursusdage – evaluering + beslutning om kursusdage 2015 
6. Lærerkurser og efteruddannelse ift. skolereformssamarbejder 
7. Talentcamp – orientering [Morten LF] 
8. ´Tag fat om dansen’ – er der nyt…? [Mads B] 
9. Ballet NORD – orientering/perspektiver  
10. Orientering fra DMKL (ud over skolereform) 
11. Indkomne punkter 
12. Eventuelt 
Kl. 13-15: Temamøde 
Videndeling og sparring omkring folkeskolereformen 
PV indkalder indlæg fra de forskellige skoler, fx 

Tænker I i en ekstra MUS-runde, Hvad er vores omkostninger ift. folkeskolerne…Hvilke 
samarbejdsmodeller, Hvor står vi ift. andre måder at arbejde på (fx teams), …. 

 
4. Indledende planlægning af internatet 20-21/3 2014 

Vi forsøger at skaffe Tranum Strand igen. HH bestiller igennem Carsten Bilde (bedre pris..! ;-) 
Overordnede emner, som vi skal igennem: 

 Skolereform 

 Efteruddannelse af lærere 

 Serviceeftersyn af USMUN’s aktiviteter 
 
5. Eventuelt 

HUSK reception når LJ starter det nye sted 
 
Herefter skred FU til den årlige julefrokost  
 
Kommende møder 
Fr 24/1: 930-12: Samrådsmøde 
 13-15: Evt. temamøde 
Fr 28/2: 930-1130: FU 
To 20/3: Internat  
Fr 21/3: Internat + GENERALFORSAMLING 


