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Mødereferat  
Tid: Torsdag den 20. marts – fredag 21. marts 2014 
Sted: Tranum Strand Konference- og Feriecenter, Strandvejen 83, Brovst 
 
 
Vi mødtes kl. 9 til kaffe og brø’. Folk kom dappende hen ad vejen og der var god stemning med 
udveksling af historier om stort og småt fra nær og fjern…. 
 
Tilstede: John Fuglsang, Susanne Laub Elling, Jan Jacobsen, Elin Lundbye, Palle Vang, Carsten 
Baumann, Thomas Albæk Jakobsen, Christian Larsen, Erik Randrup, Carsten Bilde, Mads 
Mølgaard, Finn Elias Svit, Henrik Hammer, Morten Lønborg Friis, Rikke Kamedula Skovsbo, 
Anders Vittrup, Thomas Boe Mikkelsen, Steen Lindgaard, Malene Bonderup Wennerlin. 
 
Afbud: Kristian Dalgaard, Tove Kobberå, Tove Therp, Lisbeth Baggesen, Mads Bak, Per 
Gregersen, Jørgen Lorentzen 
 
 

Torsdag den 20. marts 
 

Kl. 10-12 – Dialogmøde med DMKL 
DMKL-formand Lena Schnack Mertz og sekretariatsleder Benedicte Christiansen fra DMKL deltog 
under dette punkt 
 
Palle indledte med at byde velkommen. Vi er utrolig glade for det landsdækkende samarbejde i 
DMKL, som har haft stor betydning fx for Musik- og Kulturskolernes indflydelse på folkeskole-
reformen.  
 
Lena er – foruden at være formand for DMKL – leder i Faxe Musikskole. På Sjælland er musik-
skolebegrebet stadig det fremherskende, modsat ’hovedlandet’, hvor Kulturskolebegrebet 
efterhånden er blevet det mest udbredte. Lena roste Nordjylland for sit unikke og forbilledlige 
samarbejde, og herefter lavede vi en visuel præsentation af KiN i form af et ’menneskelandkort’. 
 
Herefter gennemgik Lena et ’landkort’ over DMKL’s samarbejdsrelationer. 
 
Efter en spæd start har DMKL efterhånden fået opbygget en slagkraftig organisation, der repræ-
senterer alle kommuner og som har gode kontakter til en række vigtige samarbejdspartnere.  
 
DMKL blev bl.a. inviteret ind i varmen af både undervisningsminister og kulturminister ifm. 
folkeskolereformen. Andre vigtige samarbejdspartnere er skolelederforeningen v/ Claus Hjortdal og  
Børne- og Kulturchefforeningen v/ formand Eik Møller. Og med KL har der været et par møder bl.a. 
mhp at bibringe KL en større viden og indsigt i vores forhold.  
 
Andre vigtige samarbejdspartnere er Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, DMF og DMpF. Endelig er 
der aktører indenfor kunstarterne, fx LMS, Dansehaller, FABUK og Skoletjenesten. 
 
Vi veg ikke uden om en kortere diskussion omkring folkeskolereformen. Lena har selv en baggrund 
som folkeskolelærer, og ift klasserumsledelse bemærker hun den store forskel på faget musik og 
eksempelvis dansk og matematik. Musik kræver en langt højere grad af samtidighed og disciplin.  
 
Her er nogle pointer fra diskussionen: 

 Vores lærere kan byde ind med en superprofessionel og fagligt meget høj undervisning. 
Sammen med folkeskolelærernes kompetencer specielt på det pædagogiske område, kan der 
opstå et meget unikt ’fælles tredje’ rum 
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 Der er forskellige tilgange til finansiering af kulturskolernes nye aktiviteter på folkeskoleom-
rådet. Fx har man i Ballerup taget 12% af musikskoens budget og lagt det over til folkeskoler-
ne, hvor man i Gladsaxe modsat her lagt 1½ % af folkeskolernes budgetter over til musikskolen 

 Vores konkurrencedygtig er udfordret af en forskellige måde at beregne ’timeløn’ på. Husk at 
man med vores ’timeløn’ har betalt for alt, herunder forberedelse, møder, forældrekontakt osv. 

 I næsten alle regioner er der planlagt efteruddannelse i eksempelvis klasserumsledelse, men 
der kan være problemer med at finansiere kurserne – specielt hvis man går efter 
diplomuddannelser. 

 I løbet af foråret vil DMKL forsøge at skaffe sig et overblik over status mhp. en henvendelse til 
de politiske ordførere 

 I januar var der møde med alle fire konservatorier omkring efteruddannelse. Musikskoleverden-
en er på mange måder ’fremmed’ for konservatorierne (…!) men fremover vil der være 
musikskolerepræsentation i alle aftagerudvalg 

 
Tidligere delte DMKL kontor med DAMUSA. De to foreninger ligner meget hinanden og deler også 
mange fælles interesser. Tidligere har der været en dialog om muligheden for at ’gentænke’ de to 
organisationer, men den er gået lidt i stå. Der afholdes årlige dialogmøder og foreningerne 
koordinerer altid i de forskellige sager, så man kan understøtte hinanden taktisk. Der er enighed 
om at samarbejde men at beholde begge foreningers selvstændighed. PÅ sigt kan der måske vise 
sig andre veje. Fællesnævneren er at skabe det bedst mulig undervisningstilbud for børnene. 
 
Herefter tog Benedicte over med nogle emner/spørgsmål fra KiN til DMKL, bl.a.: Er der noget KiN 
ønsker at DMKL skal tage op…? Hvad er vores erfaringer med samarbejde med andre 
kunstarter…? Har vi emner/stof ift. dmkl.dk…? Hun startede med at gennemgå hjemmesiden:  

 Den absolut mest benyttede del er punktet omkring folkeskolereformen.  

 DMKL efterlyser stof til hjemmesiden – gerne nogle gode historier fra de enkelte skoler og fra 
det regionale samarbejde 

 Der er en henvisning til en OECD rapport om betydningen af kunstneriske uddannelser – en 
metaanalyse af 60 års forskning indenfor området. Her kan der hentes megen god viden 

 Vi gennemgik de forskellige udvalg, og det blev bl.a. bemærket at uddannelsesudvalget 
mangler (nord)jyske repræsentanter 

 
Slutteligt tog DMKL inspiration med hjem omkring 

 Muligheden for at sende direkte på folkeskolernes intra’er 

 Samarbejde med andre kulturinstitutioner 

 Det er vigtigt med koordinerende fagpersoner på ’de andre’ områder 

 De øvrige kunstfag bør ligestilles med musikken hvad angår statstilskud 
 
Og under opsamlingen blev der peget på tre megatrends: Tranformationen fra musik- til kultur-
skole, talentarbejdet og folkeskolereformen. Det store spørgsmål er: Skal vi løbe efter alle 
boldene…? 
 
 

Kl. 12-13 – Frokost 
Lækker buffet – med det hele  
 
 

Kl. 13-15 – Folkeskolereformen  
Lena og Benedicte Christiansen deltog også under dette punkt 
 
Vi indledte med en runde for at blive opdateret på status: 

 Hvor trykker skoen og hvorfor…? 

 I Hvilke kommuner er der fordelagtige forhold og hvorfor/hvordan…? 

 I hvilke kommuner er der indgået centrale aftaler (kommunalbestyrelsen har fastsat mål og 
rammer)…? 
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Mariagerfjord. Udfordringen er bl.a. at man strukturelt tænker meget ud fra folkeskolen. 
Derudover er kulturskolen forankret i fritid og kultur og bliver derved sidestillet med museer osv. 
Kulturskolen sidder med i ét ud af flere udvalg. Forarbejdet skal være færdigt 5/4. 
Holdningen til kulturskolen er gået fra decideret modtand til en vis positiv tilgang. 
Ingen centrale aftaler om økonomi – det bliver den enkelte skoleleder, der bestemmer. 
 
Vesthimmerland. Processen er lagt ud til den enkelte folkeskole. Kulturskolen har fået penge til 
forsøg og har budt ind med en række temaer for et kommende samarbejde – 5 skoler har meldt sig 
og forsøgene er skudt i gang lige før vinterferien. EVA overvåger forsøgene.  
Styrken er at både kulturskolens og folkeskolernes kompetencer bliver sat i spil Mange gode 
tilbagemeldinger. Når forsøgene er færdige til august bliver prissætningen en udfordring. 
 
Rebild. Minder om processen i Mariagerfjord – var dog inviteret med til alle grupper. Der har på et 
tidspunkt været tale om en central pulje til understøttende undervisning. 
Alle musiklærerne på skolerne er blevet indkaldt til et møde, hvor man vil diskutere muligheder og 
fælles tiltag. Spændende at se, hvordan de ser på kulturskolen. 
 
Aalborg. Processen har været præget af mange ændringer i forvaltningsstrukturen – bl.a. har der 
været stor udskiftning på chefgangen. Kommunen har fulgt anbefalingerne om at etablere 
temagrupper hvoraf kulturskolen har deltaget i to. Der var på et tidspunkt tale om en ekstrapulje til 
kulturskolen, men den i gik ikke igennem i udvalget. Til gengæld har kulturskolen fået en pulje til 
skolekor (> 2 mio.kr!), som også kan bruges til andre musikalske aktiviteter. Af puljen til 
understøttende undervisning skal 10 % dækkes af ’andre’ – herunder kulturskolen. Pt. arbejdes der 
med at indgå partnerskabsaftaler. Men udfordringen ligger også meget i at bevare det i forvejen 
rigtig gode samarbejde med folkeskolerne. Meget afhænger også af de kommende tilmeldinger – 
så det bliver spændende. Og endnu en udfordring er lønniveauer/arbejdsforhold. 
 
Brønderslev. Der har været udskiftning af en chef, som nu er savnet. Arbejder meget med at lave 
decentrale aftaler. Der er lavet aftaler om kompagnonundervisning og kulturskolen byder sammen 
med ungdomsskolen ind på valgfag. Der vil blive kapacitetsproblemer på skolerne, så kulturskolen 
arbejder for også at kunne komme ind i lektieforberedelsesdelen. 
 
Frederikshavn. Startede godt med etablering fælles retninger og kommissorier i oktober. Siden er 
farten sat lidt ned. Kulturskolen sidder med i 4 temagrupper. Det handler meget om markedsandele 
og indtrykket er at der ’fedtspilles’ rundt om bordet. Kulturskolen har været på besøg på alle 
folkeskoler. Der er 16 skoler med fra 98 til over 1.000 elever, så én bestemt ’pakkeløsning’ er ikke 
mulig. Konkrete forslag er understøttende undervisning, skolekor og valgfag. Sidder med i 
tværfagligt forum, som skaber gode relationer. Ang. økonomi, så er det jo en skolereform, så som 
udgangspunkt skal skolerne betale. Der er aftalt en temadag (desværre efter sommerferien) mhp. 
at samle kræfterne på tværs af de to lærergrupper. Der bør graves i prisforskellen mellem 
pædagog/folkeskolelærer/musikskolelærer. 
 
Hjørring. Har i flere år været meget involveret på folkeskolerne. Der er aktiviteter på alle 22 skoler 
ligesom der er etableret et korps af afdelingskoordinatorer (kontaktlærere), der har god føling med 
eleverne og samtidig er lønnet for at promovere/pushe musikskolens tilbud. I den nuværende 
proces frem mod reformens ikrafttræden har der været fokus på både medarbejderstaben og 
udviklingen af realistiske tilbud til folkeskolerne. Kulturskolen er involveret i kommunens 
temagrupper omkring reformen og har fremstillet og distribueret et ’katalog’ med forskellige billeder 
på et samarbejde. Der har været afholdt en ekstra MUS runde og lige nu er man rundt på skolerne 
mhp. at lave egentlige partnerskabsaftaler. Foreløbig går alt efter planen, men oplevelsen er at 
fokleskolerne er meget fokuserede på sig selv lige nu. 
 
Jammerbugt. Forhandler med de lokale skoler – 14 i alt. Der er ikke centarlt formulerede politikker 
og fra centralt hold kunne man ikke se kulturskolen som medspiller i forberedelsen. Kulturskolen 
har kontaktlærere på alle skoler, et netværk som nu også bliver kørt i stilling. Gode idéer bør 
komme nedefra. Satser på skolekor, obligatorisk musik eller billedskole i indskolingen som en del 
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af den understøttende undervisning evt. med elevbetaling (hvilket ER lovligt når skolelederen på 
forældrenes anledning har accepteret det). Kompagnonundervisning (MMG, drama, musical) 
tænkes i projekter fordi det ellers bliver for dyrt. 
 
Thisted. Er ikke rigtig kommet i gang. Der har været et enkelt møde, hvor også museer mv. var 
inviteret. Så en egentlig dialog har der ikke rigtig været. Ser behovet for forandringer/justeringer, 
som de i øvrigt har været i gang med de sidste 2-3 år. Kører efter Richard Branssons ”Screw it – 
just do it” princippet. Fx. 10 ugers projekter, hvor klassen deles op I 4 dele, som overdænges af 
instrumenter. Det er absolut også en lærerproces for kulturskolen. Faxe kører vist i øvrigt på 
samme beskub…. 
 
Mors. Var jo desværre ikke til stede…. 
 
 
Den efterfølgende diskussion indeholdt bl.a. disse pointer: 

 Uanset hvor folkeskolereformen ender, har den skabt det gode at der er sat fokus på vort 
samarbejde med folkeskolerne og også på hele vores måde at tænke undervisning og 
pædagogik på. Herunder hvilke lærerprofiler, vi efterspørger 

 Lavpraktisk er der en udfordring i at finde tidspunkter, hvor eleverne kan komme. I Jammerbugt 
er der et felt på tilmeldingsblanketten, hvor forældre kan krydse af for accept af at kulturskolens 
undervisning kan gå ind som understøttende undervisning. Carsten sender formuleringen 

 Overvej om man vil indføre reduktionerne i folkeskoleaktiviteterne. Hvis man vælger ikke at 
videreføre, så husk at det skal varsles med 3 mdr. varsel 

 I Svendborg mistede man 40 % af elevtallet, da der blev indført heldagsskole. Selvom eleverne 
kom tilbage, skræmmer sporene 

 Husk at når vi serverer en timeløn til folkeskolerne på 450 kr, så er det all inclusive 

 Ifm. høringen om ny folkeskolereform har DMKL bedt om en afklaring af spørgsmålet om 
statsrefusion. Den eksisterende regnskabsinstruks fra Kunststyrelsen åbner ikke en klar 
mulighed herfor, men den har på den anden side heller ikke retsvirkning (selvom Niels G ynder 
at holde fast i sin fortolkning af hvad ’rigtig’ musikskoleundervisning er). DMKL har lavet forslag 
til præcisering og forhandler pt. herom. KL er enige med DMKL og ministeren spørger til, 
hvordan vi selv gerne vil have der…. 

 I Jammerbugt betaler folkeskolerne reduktioner, når de køber FMM-lærere ind. Det er de 
tilfredse med  

 
 

Kl. 15-15.30 – Kaffe 
Med super kage: Kalorielette bunde og creme med topping af kolesterolfrit flødeskum ;-) 
 
 

Kl. 15.30-16 – Aalborg Internationale Guitarfestival - fremtid? 
Under dette punkt deltog kursusudvalget ikke  
 
Kunstnerisk og pædagogisk set er guitarfestivalen en stor succes, men rent økonomisk er det ikke 
gået så godt de senere år. KiN drøftede festivalen sidste efterår, og man var enige om dens 
berettigelse og nødvendighed.  
 
Festivalen har eksisteret i 18 år, hvor der er afholdt 160 koncerter, og den har tjent som stor 
inspiration for en hel generation af guitarelever og -lærere. Den har stadig en positiv egenkapital, 
og sidste år var der større opbakning, som resulterede i et overskud på 22 kkr.  
 
Efterfølgende har Aalborg kommune så desværre trukket sit tilskud på 70 kkr. En dialog med 
rådmanden har medført at denne vil kunne finde et tilskud på ca. 30 kkr. og fra 2015 kan man igen 
drøfte at få festivalen på kommunens budget. 
 
Udover økonomien har festivalens nuværende leder/koordinator (Finn) brug for aflastning.  
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På næste møde tages punktet op mhp. beslutning. 
 
 

Kl. 16-17 – Den regionale Kulturaftale mv.  
Overblik / puljer / strategi – Fælles vinkel på ’Kulturkanten’ 
Her var kursusudvalget så kommet tilbage  
 
Diskussion frem og tilbage. Det generelle billede er at kulturskolerne ’leverer varen’ i de projekter, 
vi er involveret i. Ikke overraskende da vi er velkonsoliderede både hvad angår økonomi, struktur 
og relationer. 
 
 

Kl. 17-18 – Dialogmøde med repræsentanter for 'KulturKANten' 
Den Regionale Kulturaftale - Drøftelse af mulige samarbejdsflader.  
Inge Lise Jæger Sørensen og Steen Poulsen fra ’KulturKANten’ deltog under dette punkt 
 
Palle bød velkommen til Inge Lise og Steen, som begge arbejder med talentudviklingspuljen 
hvorunder bl.a. ungdomssymfoniorkestrene og orkesterskolen styres. I aftalen med KulturKANten 
indgår et årligt dialogmøde. 
 
Morten havde forinden sendt rapport mv. vedr. aktiviteter i NUS og NO.  
 
Steen og Inge Lise spurgte ind til vores aktiviteter, og dialogen handlede bl.a. om hvordan vi kan 
blive bedre til at gøre opmærksom på de regionalt støttede tilbud. 
 

 NUS promoveres gennem KiN’s egen hjemmeside, sociale medier og gennem alle de lokale 
kulturskolers hjemmesider. Derudover sendes der pressemeddelelser, så aktiviteterne 
(koncerter, camps mv.) eksponeres ofte gennem medier (aviser, TV…)  

 Som noget helt unikt turnerer NUS fra stævne til stævne og ’gøder’ dermed interessen i alle 
kommuner på skift 

 Alle kulturskoler i regionen har – på den ene eller den anden måde – mulighed for at sende 
tilbud direkte til deres målgrupper ude på skolerne. I nogle kommuner bruges denne mulighed 
også som kanal for andre kulturinstitutioner 

 NO har formået at opfylde målsætningen om repræsentation af også symfoniorkestrets mere 
’sjældne’ instrumenter 

 Målsætningen om 20 elever på NO er ikke opfyldt, og der er en overrepræsentation fra 
Aalborg. Forklaringen skal bl.a. søges i Aalborg Kulturskoles store volumen kombineret med at 
skolebørn i Aalborg har meget hyppigere adgang til Aalborg Symfoniorkesters skolekoncerter 

 Det er en svær opgave at motivere børn til at vælge de sjældne instrumenter. Og det tager 
mange år at udvikle en klassisk blæser eller stryger 

 Mulighed for at distribuere en generel talentfolder fra KulturKANten gennem kulturskolernes 
kanaler 

 Overvej nye modeller mhp. fremtidige ansøgninger. Kulturaftalen giver principielt ikke til drift, 
så det kunne tænkes at være problematisk med projekter, der strækker sig ud over 7-8 år 

 KiN kan være med til at løfte argumentationen for det kontinuerte talentarbejde. 
 
 

Kl. 18 – Middag 
Lakseforret og derefter lækker oksefilet 
Inge Lise og Steen deltog også her  
 
 

Kl. 19.30 -  Uformel evaluering af vort samarbejde (VSOP-disput) 
… Som naturligvis IKKE refereres her ;-) 
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Fredag 21/3-2014 
 
 

Kl. 9-11 – Generalforsamling 
 
Se særskilt referat 
 
 

Kl. 11 – Ordinært møde (genoptaget) 
 
Strategier og planlægning af kurser og videreuddannelser 
 
I august (uge 33, 11-13/8) bliver der et 3 dages kursus i Klasserumsledelse. Alle 3 dage kl. 9-15 
på UCN i Nørresundby. Der er plads til 25 pr. hold og udgiften bliver ca. 2.000 kr. pr. deltager alt 
inkl. Vi håber på at oprette 2 hold, og tilmelding sker gennem KiN’s kursusudvalg, mhp. optimering 
af holddeling osv. 
 
Derudover opslås der 2 PD-moduler i hhv. ’Innovation og didaktiv’ og ’Fagdidaktik og klasse-
ledelse’. Modulerne kan indgå som dele af en hel PD og tilmelding sker gennem UCN 
 
Kursusudvalget udsender snarest info om kurserne, og onsdag 7/5 9.30-11.30 er der infomøde 
om kurserne. 
 
Fælles pædagogisk dag 2015. Temaet vil blive ’servicecheck’ på vores pædagogiske praksis. 
Kursusudvalget efterlyser navn på gode/spændende oplægsholdere. Umiddelbare bud: 
Elsebeth Kirk, Cathrine Hasse, Tatiana Chemi, Dorothy Conaghan, Soundpainting Gutterne. 
HUSK i øvrigt at tænke de andre kunstarter ind. 
 
 
Koordinatorstillingen 
 
KiNFU havde udsendt oplæg til stillingsbeskrivelse. Planen er at slå stillingen op snarest med 
ansøgningsfrist 1. maj og forventet start 1. august. Opfordring til at ’prikke’ folk rundt omkring. 
 
Forlag til ændringer af stillingsbeskrivelsen: 

 Angiv lønniveau i beløb (85 kkr. incl. pension og feriegodtgørelse) eller måske bedre som et 
løntrinsspænd 

 Uddyb egenskaben ’Godt humør og lyst til samarbejde’ 

 Nævn internt muligheden for at en eksisterende (deltids)leder kunne søge om stillingen som 
del af en fællesansættelse. Dvs. når stillinsopslaget sendes videre internt skal det være med 
en (intern) bemærkning om muligheden for at kombinere. 

 
 
Eventuelt 
 
Intet under punktet – borset fra at Palle takkede for et par gode dage  
 
 

Kl. 12 – Frokost 
Samme høje standard som dagen før  
 
 
 


