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Referat af FU-møde 28/8-2013   
Sted: Nordkraft 
Til stede: Palle Vang, Henrik Hammer, Lisbeth Jagd, Christian Larsen (ref) 
 
 
 
 
1. Planlægning af ordinært KiN-møde den 22/11 i Hobro  

Adressen er Christiansgade 1. HH sender parkeringsvejledning 
PK har udsendt dagsorden, som blev gennemgået. Frist for ekstra punkter er sat til 14/11.  
Minuttal rettet til. 
Kl. 9-12: Ordinært møde 
0. Kaffe og brø’ 
1. Tilstede/afbud  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referatet fra seneste møde (13. september 2013 – vedhæftet) [pkt. 0-3: 20 min.]  
4. Orientering om ’Tag fat om dansen’ – Nordjylland som danse-fyrtårn?  (Mads Bak) [10 min]  
5. Skolereformsarbejdet – på landsplan / regionalt / lokalt (FU/alle – orienteringsrunde) [45 min]  
6. Orientering fra DMKL (ud over skolereformsarbejdet) (SL & JJ) [10 min.]  
7. xx [xx min.]  
8. Kursusudvalget, status [10 min.]  
9. Evt. koordinering af aktivitetsugers kalenderbeliggenhed? (aht. fællesansatte lærere) (PV) [5 min.]  

LJ efterlyser i øvrigt overblik over de enkelte skolers årsplaner. ALLE sender årsplan til LJ  (som 
nok skal regne med at følge op på dette ;-) 

10. Indkomne punkter? Skriftlighed! [?]  
11. Eventuelt [15 min] 
Kl. 12-13: Frokost og ’korridorsnak’ 
Kl. 13-1430: Temamøde. Mødet kortes ned til 1½ time. Eneste punkt bliver ’Oplev vækst’. 
 

2. Planlægning af temamødet samme dag 
• Der er lavet aftale om dialogmøde med ’Oplev vækst’/talent. 
• Der er plads til et andet tema, hvis det er.  
• Vi har talt om it i undervisningen.  
• Man kunne invitere en eller to lærere til at fortælle om erfaringerne? 
Doland Sund m.fl. fortæller om det EU-støttede, regionale samarbejde ’Oplev Vækst’s aktuelle tilbud 
vedr. talenter (indenfor kunst & kultur) så de enkelte ledelser kan vurdere om der er nogen i deres 
lokalområde, de vil prikke på skulderen. Tilbuddet er henvendt til talenter, der har ambitioner om at 
bygge en forretningsmodel op omring deres talent. Omvendt, at stiller KiN-lederkredsen sig til rådighed 
som sparringspartnere for OV’s næste tiltag. Se mere her: www.oplevvaekst.dk  
Dolan Sund samt evt. andre supplerende personer fra OV inviteres (selvfølgelig) med til frokosten. 
 

3. Evaluering af vores høring mandag 23/9 
Vi er særdeles tilfredse med resultatet: 
• Al praktisk klappede, lokale osv. var i orden og folk på stedet var meget servicemindede 
• Ordstyreren udfyldte sin rolle på bedste vis 
• Oplægsholdernes oplæg passede godt til hinanden og til temaet 
• Fremmødet var fint – der måtte dog gerne have været flere lokalpolitikere 
• Folk blev – som håbet – til sidst og tog korridorsnakken med 
• Vi fik styrket relationen til Kulturministeren og –ministeriet 
• …. og til skolerne/forvaltningerne 
• Gode meldinger fx fra skolerne om at de prioriterer samarbejdet med os ift. andre aktører 
• Der var et (lille) indslag i nyhederne 
• For os var det en god øvelse at arrangere høringen ☺ 
Alt i alt et vellykket arrangement, hvor udgiften har været beskeden ift. udbyttet. 
HH ser frem til at se videoen fra mødet – gerne med god lyd ;-) 
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4. Henvendelser 
• ”Forum for musikundervisning i Nordjylland” – vil gerne have en repræsentant med fra KiN… 

Spørgsmålet er blevet vendt på fællesrådsmødet 21/6-13. Vi anerkender forummets gode formål, 
men har valgt ikke at sende en repræsentant fra KiN. Deltagelse er frivillig og vi opfordret de enkelte 
kulturskoler til at sende repræsentanter. 

• M&U ungdomsorkesterfestival i Musikkens Hus 
Der er stor sandsynlighed for at projektet bliver til noget, men lige nu er der også en masse uklarhed 
(hvornår, hvor mange, hvor omfattende…) og usikkerhed (hvad hvis forudsætningerne ikke holder…) 
Det er vigtigt at vi byder ind på løsning af koordineringsopgaven – i hvert fald den del, der bliver 
lokal. PK går videre med sagen og byder ind med KiN som projektpartner. Der skal hyres en konkret 
person ind på opgaven, men vi skal være forberedt på at vedkommende kan få brug at uddelegere til 
andre i KiN. LJ kunne være et konkret bud 

• Digital postboks-remedier til HH er landet hos Palle. 
HH har overtaget brevet og mener at kunne have tingene klar inden 1/11. 

  
5. Eventuelt 

• Der har været lidt deadlineproblemer ifm. kursusplanlægningen. Derfor kom invitationen lidt sent ud. 
LJ har brug for at informationer tilflyder hende som aftalt 

• Er det ved at være tid til fornyelse af tilskudsordningerne omkring USMUN-aktiviteterne…?  
HH undersøger 

• Vi bør vende fundraising overordnet – Husker vi at vedligeholde…? Skal vi inddrage nye 
områder/fonde…? 

• UFOTA (Udvalget for Talenttræf) bør følge op på DJM’s egenbidrag.  
Talentcamps’ene har en indbygget forudsætning om medfinansiering (fx lærerlønninger) fra både 
KiN og DJM. Vi har en forventning om at det nu ER indarbejdet i konservatoriets budgetter.  
CL tager fat i Mads Bak, som sidder i udvalget.  
 

 
 
 
Kommende møder 
 [7-8/11: DMKL landskonference] 
Fr 22/11: 930-12: Samrådsmøde, Sted: Hobro 
 13-15: Evt. temamøde 
To 19/12: 10-12: FU (+ frokost!) 
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 


