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Referat af FU-møde 24/8-2012   
Sted: Nordkraft 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer, Lisbeth Joensen, Christian Larsen 
Referent: Chr 
 
 
Mødet blev indledt af en lang og interessant snak omkring elektroniske medier – hjemmesider, Joomla, 
CMS, Facebook mmm. 
 
1. Lisbeth Joensens kontrakt 

Kontrakten er nu i orden og det er tilføjet/præciseret  at FMM vilkår gælder 
 

2. Lisbeth Joensens orlov 
Termin er 26/12 og LJ går fra på barsel 29/11. LJ regner med at være tilbage til september 2013 efter 
barsel og ferieafvikling i august. Giver besked senest 8 uger efter fødslen. Vi vil være omfattet af 
barselsrefusion (beløb ukendt), så det i et eller andet omfang vil være muligt at hyre noget hjælp ind. 
 

3. Planlægning af KiN-møde 23/11 kl. 9-12 + 13-15 i Hjallerup 
a. Ordinært møde 

Princippet om skriftlighed til orienteringspunkter fastholdes (’Skriv eller skrid’-konceptet ;-) 
Oplæg til dagsorden: 
• Evaluering af talentklasseweekend (debatpkt) 
• Orientering om næste talentklasseweekend, herunder DOF-midler (efter behov) 
• Evaluering af NUS på Toppen (debatpkt.) 
• Kulturskolernes dag 2013 incl. NUS Gallakoncert (orientering) 
• Fælles kursusdage (orientering) 
• Punkter fra andre + Evt. 
PV indkalder yderligere punkter. Hvis der ikke dukker mere op, kan mødet måske starte kl. 10 

b. Tema-møde om dans  
Dans i alle former: Standarddanse, ballet, street/hiphop, dans som æstetisk udtryk mmm. 
I indbydelsen beder vi om oplæg fra Mads Bak (Der Tanzkönig ;-) Carsten Bilde, Steen Lindgaard  
(ca. 10 min hver). Evt. ChrL generelt om alliancer med andre aktører indenfor musisk undervisning. 
Ved sidste temamøde omkring drama deltog kun skoler, der i forvejen har drama. Men det var et 
godt møde med videndeling og mulighed for at nå lidt dybere i diskussionerne. Måske skal vi 
fremadrettet kigge på formen, da den oprindelige målsætning om at brede drama ud ikke lykkedes. 
I indkaldelsen beder PV om (bindende) forhåndstilmelding til temamødet, så vi har et realistisk 
billede af hvor mange der kommer her 

 
4. DOF-tildelinger, intern orientering 

Der er aftalt en fordeling af midlerne med DJM. 
 

5. Kulturskoledag 2013 
Programmet er klar. PV sender materiale ud snarest 

 
6. NUS Gallakoncert, 5. Maj 2013 

Der er møde i USMUN 8/11-12. 
• Vigtigt hurtigt at komme i dialog med korene (Pigekor: Klarup, Nordjysk (Hjørring), Mariagerfjord, 

Mors, klassiske sangelever). Kontakt til ’Sangkraft Nord’, Carsten Bauman? 
• Vigtigt at få en idé om samlet størrelse på orkester og kor (hvor meget plads er der fx i Symfonien?) 
 

7. Kursusdagene, status 
LJ har brugt mange timer på kursuskatalog mv. Måske findes der et dedikeret it-værktøj til at håndtere 
kursusplanlægning mv. Der har været en del udfordringer ift. deadlines, oplysningers korrekthed og 
information/kommunikation undervejs. Fremadrettet bør vi overveje om LJ skal kunne koncentrere 
timerne mere. Det er første gang vi laver et fællesprojekt i den størrelsesorden. Fokus på den indbyrdes 
afhængighed er vigtig ligesom vi skal huske at lære af vores erfaringer. 
 

8. Eventuelt 
Info fra orkesterstævne i Bælum, 15-17/2-13. LJ slår op på NUS-facebookside. 


