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KiN lederinternat  
Tid: Torsdag den 14. marts og fredag den 15. marts 2013  
Sted: TranumStrand Kursus- og Feriecenter 
 
Til stede: Carsten Baumann, Thomas Boe Mikkelsen, Anders Vittrup, Carsten Bilde, Erik Randrup, 

Palle Vang, Henrik Hammer, Lisbeth Baggesen, Finn Svit, Mads Bak, John Fuglsang, 
Tove Kobberå, Elin Lundbye, Morten Lønborg Friis, Kristian Dalgaard, Jens Nielsen, Jan Jacobsen 
Christian Larsen (referent) 
 
 

Argumentation for kulturskolerne 
 
Morten gennemgik historik og lavede en genealogisk analyse af musik- og kulturskolernes opståen 
og udvikling i DK. 
 De første musikskoler startede i 30’erne, ofte opstået omkring folkeskolerne 

Tilgang: Hvordan lærer jeg at spille et instrument 

 Indtil 60’erne var det primært på privat initiativ. Orkestre/sammenspil udvikles 
Tilgang: Vi skal også spille sammen 

 Igennem 60’erne sker der for alvor en udvikling. ’Plads til alle’ 
Tilgang: Hvordan får vi alle med 

 Det første lovmæssige grundlag kommer med Fritidsloven i 1968. Krav om hold på mindst 10 
deltagere, Lempes senere lidt, og instrumentalundervisning (holdstr. 4-7) indføjes 

 Tilføjelse til folkeskoleloven (§3, stk 3) rammesætter frivillig musikundervisning i folkeskoleregi 
 Første musiklov i 1976. Første markering af at staten har interesse 
 Musiklovsrevision 1990 sikrer statsstøtte (33%) 
 Musiske skoler opstår som forsøg i 1995-98, Primært billedskole. En del eksisterende 

musikskoler omdøbes. Men udviklingen går lidt i sig selv igen 
 Omkring 2000 drejes fokus mere over på talentudvikling – ’paradigmeskift’ 

Tilgang: Hvordan udvikler vi eleverne til det ’ekstreme’ 

 Ifm. kommunalreformen 2007 omdannes en stor del af musikskolerne til kulturskoler 
 Samtidig sker der er stagnation i elevtallet 

Tilgang: Hvordan får vi alle musiske fag med 
 Status er at ca. 10 % af ressourcerne bruges på andet end musik 
 
****Tekst mangler **** 
 
Hvad skal den fremtidige kulturskole være svar på? Her er nogle bud: 

 Hvem skal klæde vore unge medborgere på, så de er i stand til og har lyst til at udfolde deres 
indre ildsjæl? 

 Hvordan danner og uddanner vi? 
 Hvem skal levere kulturrygsækken (det æstetisk, dannende perspektiv)? 
 Hvem skal levere specialiserede udviklingstilbud til vækstlagene indenfor kunst og kultur 

(professionalisering af kompetenceudvikling, som igen peger i retning af 
anerkendelse/produktion)? 

 Hvem har det rette netværk, erfaringen og den organisatorisk tyngde til at formidle børns møde 
med kunst og kultur? 

 Hvem skal styrke det kulturelle netværk i kommunerne? 
 Hvem kan sikre at alle børn får reelle kulturelle tilbud og bliver inddraget i kreative processer 

(social lighed, demokratisering)? 
 Hvem kan være med til at udvikle en mere spændende folkeskole 
 Hvem kan tilbyde de unge mulighed for at bryde den sociale arv og nye rum, hvor de kan 

realisere sig selv? 
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****Tekst mangler **** 
 
 

Helhedsskolen 
 
Landspolitisk er sagen nu temasat 
 
Christine Antorini nævnte selv kulturskolerne i sin tale forleden 
Hun har lyttet ti lde folk, der har talt vores sag 
DMKL planlægger runde til ordførerne for alle partier 
 
9/4 møde på DKDM mellem skolelederforeningen, børne- og kulturlederforeningen(?) 
 
RUNDE 
 Mariagerfjord KS er – som en del af fritidslivet (!) – indkaldt til møde med skoledirektøren. Hvor 

kan der skabes meningsfyldte fællesskaber…?  
o Forskole som en del af folkeskolernes skema eller som kompagnon. 
o Korskole for alle skoler 
o ’Uformelle’ sammenspilstilbud 
Synes selv de har noget at komme med, men hvad siger politikerne? 

 Hjørring 
 Vesthimmerland. Alle er afventende, men positive – men også realistiske. Der er alt for mange 

ubekendte størrelser – fx (endnu) en ny skolestruktur som konsekvens af nye krav. Afventer 
derfor folketingsbeslutning omkring folkeskolereformen. Ønsker hertil jf. DMKL’s strategi 

o 1. KS skal nævnes i forligsteksten.  
o 2. Så mange beslutninger som muligt lægges hos kommunerne. Rammene for 

samarbejdet skal sættes f den enkelte kommune.  
o flere midler – ellers bliver tingene smurt for tyndt ud 
o Understøtte udviklingen iu retning af profilskoler 

 Brønderslev. Uheldigt tidspunkt med FS-reform i en tid hvor der er mere fokus på 
matematisk/læsning end det kreative. Har borgmesterens søn ansat som lærer/TR, arbejder 
allerede nu politisk. Fra næste år forsøg med kompagnonlærere for at øge forskoleaktivitet. 

 Frederikshavn. Thomas har været til møde med den kst. skoledirektør. Der er hul igennem og 
lydhørhed. 

 Rebild. Diskuteret internt og med de enkelte skoleledere (som dog lige pt er meget optaget af 
ev.t kommende lockout). Kontraktmål: Afsøge mulighed for øget samarbejde med FS omkring 
musiske fag. Kollegiale netværk er vigtige ift. forankring. 

 Aalborg. Politiske kræfter har det seneste år villet flytte AaKS over i kulturforvaltningen. Men de 
bliver (heldigvis) i skoleforvaltningen. Har italesat muligheder og fordele ved at være sammen 
med skolerne. 85 % af undervisningen ligger på folkeskolerne. Der foregår 
debat/procesovervejelser, men det er en udfordring at blive tænkt med. Ungdomsskolen er en 
oplagt alliancepartner i den diskussion. Vigtigst er SSB (1000 elever) og billedkunst i 2-3 kl. (> 
300 elever), som begge ligger inden for kl. 14.I et eller andet omfang ER helhedsskolen 
allerede indtænkt i Aa med integrationen af SFO. 

 Thisted. Snakker løst og fast om projektet. Ingen kender præmisserne – bliver det overhovedet 
til noget…? FS-samarbejdet bør komme i gang under alle omstændigheder. FS skal ikke sætte 
dagsordenen – det skal vi. Afsted ud over isen! Hint: Undgå at snakke økonomi. Messingforsøg 
på skole medførte artikel i avisen og dermed mere interesse (skolerne kommer til MS). 

 Jammerbugt. Har i mange år haft parnerskabsaftaler med FS. Timer til at gennemføre 
samarbejdet + lavpraktisk ting omkring lokaler osv. PR-samarbejde. Er  i KF-
forvaltningen.Håber at der vil være økonomi i det fra FS; så der alt i alt blive 25% i statstilskud 
til resten ;-) 

 Mors er efter sigende fremme i skoene.  
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DEBAT 
 Nordjylland bør melde sig som forsøgsområde 
 Jo mindre enheder – desto mere kan lade sig gøre 
 Urealistisk med centrale detajlbeslutninger pga. manglende penge. Pengene skal findes i 

kommunerne 
 Vores økonomi er skrøbelig og udfordret. Og meget lille ift. folkeskolerne 
 Arbejde på at få skabt en fælles forståelsesramme med folkeskolerne 
 Rette fokus miod: Havd er det for en vare vi kan levere ift. folkeskolerne…? 

Læring/kompetenceudvikling, dannelse…. 
 Samarbejde skal ikke være som ’radiatorlærere’ men som faglige fællesskaber 
 Vores lærere skal klædes på til de nye opgaver 
 Hvilket spørgsmål er fs-reformen egentlig svar på…? Det står lidt hen i det uvisse 
 KUM’s vejledende retningslinier (1991) bliver sandsynligvis snarest afløst af en (mere 

forpligtende) bekendtgørelse om MS. 
 FS-reformen er en trussel/udfordring mod vores forretningsmodel som sådan når/hvis det ikke 

længere er forældrene, men skolen, der beslutter. Hvor skal pengene så komme fra. Kunne 
være at vi sælger til FS :-) 

 Kommunerne kommer også til at mangle penge for manglende SFO-betaling 
 Gennemsnitsbetalingen kan meget vel være 20 %, men meget forskoleundervisning hviler i sig 

selv (100 % egenbetaling) 
 Eleverne kan undervise mere for de samme penge! ;-) 
 Gylden mulighed for i samarbejde med fs om at udvikle nye områder ex. film, dans…. 
 Vores lærere er 40 % dyrere end folkeskolelærerne – påstås der 
 Det kan under alle omstændigehder være en god ide at komme i gang med samarbejdet med 

FSerne 
 
 
OPSAMLING 
Uanset ministerdeltagelse bør vi proaktivt arbejde på at rammesætte og etablere en dialog omkring 
vores rolle i en kommende folkeskolereform. 
 
****Tekst mangler **** 
 

Fælles vinkel på ”Kulturkanten” 
 
Morten viste (Kai Auris ?)spillende skulptur af skrald fra skulpturfestival i London. 
Hvad er kultur? 
 
Steen: Den ny kulturaftale: Kulturkanten. En af rammerne handler om talentudvikling – her sidder 
bl.a. Anders (Thisted) – en anden er BMMK. Ansøgningsfrist 15. maj for korte pilotansøgninger – 
udmøntes i august. Der skal altså søges inden august. (Anders modtager single malt) 
 
Ideer: 
 kompetenceudvikling for eks. billedskolelærere 
 noget om medier 
 samarbejdsprojekter mellem flere kommuner 
 man kan søge ind på DMF’s kurser (i Nordjylland) 
 kunne musikskolernes dag laves om til festival, der kunne søges tilskud til? 
 ekstraordinært vedr. (klassisk musikundervisning) 
 klassisk sang - f.eks. i samarbejde med kirker og jyske sangskole 
 gerne projekter for hele KIN 
 fællesskabet omkring vores talentarbejde 
 udviklingsarbejde på andet end musik 
 big band 
 BGK 
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 electronica 
 digital billedformidling og digital lyd 
 kultur crew på skolerne 
 ballet talent ansøgt af Hjørring, Aalborg og kgl. ballet 
 udnytte smartphone/tablets i forb. med lyd/videooptagelse og redigering 
 udbred kendskabet til mulighederne blandt lærerne - der må være mange gode idéer 
 partnerskab med kompetente folk i udlandet 
 overliggeren må gerne sættes højt 
 lyrik/forfatterskab 
 stort fælles projekt, der vandrer mellem forskellige områder af regionen. Ét orkester, som er 

med alle steder, lokale deltagere, sangere, dansere, billedkunst osv. evt. i samarbejde med 
skolerne 

 TeaterTALENTnord ver. 2.0 
 
Der blev nedsat et udvalg, UPUP-kommissionen, der skal prioritere forslagene og skrive 
pilotansøgninger/konceptbeskrivelser for en del af dem, der har fælles karakter.  
Finn, Jan samt én fra FU. 
 
De kultur-/musikskoler, der skriver egne projekter, melder ind til arbejdsgruppen, så vi undgår at 
vælte over hinanden. 
 
 

Opsamling på møde med kulturministeren 

 
Marianne Jelved har bedt om noget skriftligt materiale om kulturskolernes rolle ift. børns møde 
med kunst og kultur: 
 KiN’s faste aktiviteter (NUS mv.) PV 
 ASO skolekoncerter PV 
 Rytmisk Korprojekt, Mariagerfjord. FS 
 Teatertalentprojektet. FS 
 Skolernes Dramacenter i Aalborg. PV / Lotte D 
 BMMK. PV 
 ArtLab / ArkLab på Utzon. PV (SL) 
 MMG. KD 
 Vejledende standardvedtægter. Kulturskoler i modsætning til playback. CL 
 Forskole/SSB undervisning på skolerne. EL 
 Beskrivelse af Hjørrings involvering – nye tiltag. ER 
 Kompagnonundervisning. LB 
 Beskrivelse af festivaler. Bandkraft: PV 
 Skolernes samdag. PV 
 Om vores værdier – hvad er det særligt at vi kan…? FS / MLF  
 Vores særlige lokale forankring og netværk. SL 
 Vores rolle som katalysator / dem, der får tingene til at ske SL 
 Det samlede budget. JJ 
 Som projektholder for huskunstnerprojekter (udover BMMK). SL + MB 
 Dansens dag. SL 
 LMS / Musik i tide. ER 
 Både kørende processer OG nyskabende tiltag – vores døre ER åbne (ASO, 

Kirkemusikskolen, UCN, Konservatoriet). KD 
 Vores nye idékatalog (se ovenfor). PV 
 
Vi har aftalt hver at bruge ca. ½ time på korte beskrivelser af erfaringer/idéer. 
 
Send indlæg til Palle senest torsdag morgen 21/3 kl. 08.30. 
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Generalforsamling 

 
Referatet udsendes særskilt. 
 
 

Besøg af repræsentant fra kulturmødet på Mors 
 
Evan Th. Vestergaard præsenterede sig selv og projektet: 
 
 ”Kulturmødet på Mors” skal være en pendant til ”Folkemødet på Bornholm” 
 Emnet er Kultur, kunst, erhverv og arbejdslivet 
 Mors 22.-24. august 2013. 48 timer, hvor Mors syder af aktivitet og engagement 
 National begivenhed, der foregår lokalt 
 Folkelig Festival 
 Samt 7 samtaler/symposier à 1½ time 
 Paneler: ’Fine folk’ (der ved hvad de taler om), erhvervsfolk og politikere 
 Interaktioner fra tilskuere og hele landets befolkning via internet / biblioteker mv. 
 Idéer til emner kunne være De ’fattige’ kulturhuse, Er udviklingen ved at vende så kunsten 

fremover i højere grad kommer ud til publikum (som det var for århundreder siden)….  
Men den enkelte towholder bestemmer 

 Det at det er en ø tvinger traditionelt til samarbejde og samtale 
 Samlet budget er 2,4 mio.kr. EU 450 kr. Regionen 1.000 kkr. Mors-kulturaftae 250 kkr. 
 Efterfølgende dokumentation  i form af grønbog 
 Optakt: Debatmøder april-maj (2013). Her er kulturskolerne en oplagt (kultur)partner 
 Der bliver sendt materiale ud inden for den næste uge 
 Det er nok en god idé at gå sammen lokalt, fx bibliotek og kulturskole i samme by 
 Pressemøde ifm. KL’s landsmøde 21/3 i AKKC 
 
Vi (kulturskolerne) kan byde ind med: 
 Støtte til opstarts-debatmøder: Facilitering + sende indbydelser videre ud i netværk 
 Underholdende indslag ifm. debatmøder? 
 Underholdende indslag ifm. Kulturmødet på Mors (fx NUS)? 
 Hjælpe med at få hul igennem til alle landets kulturskoler. Jan bringer til DMKL 
 
 
 


