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Mødereferat  
Tid: Torsdag den 19. marts – fredag 20. marts 2015 
Sted: Tranum Strand Konference- og Feriecenter, Strandvejen 83, Brovst 
 
 
Til stede: John Fuglsang, Susanne Laub Elling, Jan Jacobsen, Elin Lundbye,  Palle Vang, 
Tove Kobberå, Carsten Baumann, Thomas Albæk Jakobsen, Tove Therp, Christian Larsen, 
Erik Randrup, Mads Bak, Signe Wang Carlsen, Henrik Hammer, Mads Mølgaard, Finn Elias Svitt, 
Kasper Bonde, Lars Stig Frandsen, Morten Lønborg Friis, Rikke Kamedula Skovsbo, 
Anders Vittrup, Thomas Boe Mikkelsen, Malene Bonderup Wennerlin 
 
Afbud: Kristian Dalgaard, Per Gregersen, Jørgen Lorentzen 
 
Referent: ChrL 
 
 

Torsdag den 19. marts 
Vi mødtes kl. 9 til kaffe og brø’, udlevering af værelsesnøgler samt lidt småsnak og udveksling af 
erfaringer og historier fra nær og fjern. En god begyndelse  
 
Der er to nye i kredsen, Lars Stig Frandsen (starter 1. april i Mors) og Signe Wang Carlsen (ny 
afdelingsleder i Hjørring). Derfor startede vi med en præsentationsrunde  
 
 

10:00-11:00 OK15  
Jan og Chr præsenterede oplæg om OK15 (vedlagt dette referat), hvor hovedoverskrifterne var: 

 Forhistorie 

 Selve OK-resultatet 

 B-sidens udlægning 

 A-sidens overvejelser 

 Hvad så…? 
 
Morten indledte debatten med en orientering om igangværende omorganiseringsproces i Rebild. 
Den er bl.a. igangsat mhp. at samle stillinger og forberede de nye arbejdstidsvilkår i OK15. Der har 
undervejs været nogle nødvendige justeringer af processen, og MF deler gerne ud af sine 
erfaringer. MF opfordrer til at ’klappe hesten’ og også acceptere at der i en periode vil være en 
situation præget af usikkerhed/uklarhed. Meld ud, når I er klar og lad jer ikke presse til at lave 
hurtige løsninger/aftaler. 
 
POINTER fra debatten: 

 Vi har nu muligheden for at redefinere vores skoler på en ny, bedre og mere fremtidssikret 
måde. Tag dialogen med medarbejdersiden, forvaltning osv.  

 Lyt til de gode, arbejdsomme lærere og hav fokus på at vi skal lave gode skoler 

 Lyt til ’stemmen fra fremtiden’ 

 Den nye aftale er vendt 180⁰ - vi behøver ikke længere argumentere for at lærerne skal møde 

på arbejde 

 Nye muligheder for større fleksibilitet, for at arbejde sammen og måske også undervise mere 

 Husk at holde hånden under lærerne – det kan de få brug for i den kommende periode 

 Fokuser også på andet end undervisning – udvikle skolen, videndeling, samarbejde osv.  

 Der er en særlig udfordring ved lærere, som er ansat flere steder. Det er en fordel med 
fuldtidsansatte, fordi man her kan disponere fuldt ud. Men alle skal medvirke til udviklingen – 
alle skal være med til fællesskabsting uanset ansættelsesgrad 

 Der er en tendens til flere fuldtidslærere 
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 Der vil altid være modvillige folk i systemet. Husk at det, man giver opmærksomhed, har 
tendens til at vokse 

 Husk at vi i Nordjylland har et godt netværk 

 Der findes en del medarbejdere med mere end fuld tid. Bør løses indenfor KiN-kredsen og 
håndteres som en fælles ledelsesmæssig udfordring 

 Fællesansættelser er blevet mindre relevante med de nye EU-regler 

 Det handler primært om at alle medarbejdere er loyale og engagerede i at udvikle arbejds-
pladsen i fællesskab.  

 
 
12:00-13.00 Frokost 
Dejlig buffet med alt fra sild til ost  
 
 

13:00-14:00 Talentarbejde (talentudvalget) 
Elin fortalte om sine oplevelser med den netop overståede talentcamp, som også havde sat tal på 
talentklasserne. 

 Eleverne mødtes lørdag, hvor de så Musikken Hus inkl. Koncertsal, hvor de overværede en lille 
orgelkoncert. Herefter gik det slag i slag med workshops, performances osv afløst af  

 Alle elever var søde og rare, velforberedte, mødte til tiden, opførte sig eksemplarisk og havde 
en konstruktiv tilgang.  

 Det er vigtigt at sætte de fysiske rammer tidligt (lokaler til workshops, koncerter, overnatning 
osv.), og det er en kæmpe hjælp, når lokalerne i forvejen er indrettet til musik 

 Den afsluttende koncert kunne holdes på knap 2 timer bl.a. fordi ingen spillede mere end 1 
nummer. Godt at programmet blev holdt stramt. Klassisk koncert var meget velsammensat 

 Stor tilslutning til koncerterne også fra lærere/ledere fra de øvrige skoler 

 Fremover kommer vi til at mangle Obel-pengene, som svarer til ca. 1000 kr/elev. Hvis vi ønsker 
at fortsætte, er vi nødt til at tænke anden finansiering 

 DJM bør også involveres mere i finansieringen 

 Der er stor opbakning til at fortsætte – måske gennem en fælles ansøgning til Kulturstyrelsen 

 For nogle elever er det vigtig at møde nogle eksterne lærere – for andre elever er det ikke. 

 Specielt de klassiske instruktører efterspørger mere info om deltagerne inden camp’en 

 Forbindelsen til MGK – og til DJM – er vigtig 

 Aalborg har gode faciliteter, tæt på hinanden, men omvendt er det en enorm styrke at eleverne 
kommer rundt i regionen. Det er også en styrke at de oplever noget forskelligt og det skaber 
bredt ejerskab 

 Det er helt unikt at 10 skoler kan finde ud af at samarbejde og bakke op om et sådant fælles 
tiltag. Og niveauet er stigende! (Klapsalver ;-) 

Om talentmiljøet  

 Antallet af talentelever i regionen er dalende. Sammenhængen med niveau er ikke belyst, så 
det er ikke sikkert at miljøet dermed er svækket 

 Hjørring har arbejdet med Mats Bjørkman fra sportsverdenen 

 Eleverne er tit optaget med en masse andet – eksaminer, arbejde, sport osv. Specielt i løbet af 
2. G kan de forekomme stressede. Men problematikken er to-delt: det at være talentelev skal 
også forpligte  

 Ideer til at styrke talentmiljøet: Samarbejde mellem talentklasserne ’i det daglige’, Netværk for 
koordinatorerne….. 

 
BESLUTNING 

 FU opstiller forskellige modeller for fremtidig finansiering (2017-) 

 Der afholdes temamøde i løbet af 2015/16 om styrkelse af talentmiljøet 
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14:00-15:00 Nye KiN-aktiviteter med mange elever 
 
Jan indledte med et oplæg med opfordring til at komme med idéer til aktiviteter i fælles regi med 
større berøringsflade end nu.  
 
Kernen i vores nuværende fællesaktiviteter er udsprunget af samarbejdet omkring vores ungdoms-
symfoniorkester. Og USMUN pakken fylder meget, når KiN italesættes i regional regi mv. 
 
Der er mange aktører, og uden for el. ved siden af vores system, opstår der også mange ting som 
henvender sig til børn og unge.  
 
Efterlyser idéer til (årlige) begivenheder, som rammer bredere. 
 

 Politikerne leder ofte efter ting/aktiviteter, der giver synlighed 

 Vores elever er også ofte dem, der fx fylder i det autonome miljø 

 De elever på de store fag (trommer, el-guitar, sang osv.), som aldrig rigtig kommer i gang med 
sammenspil, er svære at fastholde efter nogle år 

 Hvad legitimerer os…? 

 ’Grobund’ band-akademi i Århus. Band doctor system, hvor bandet selv tager det store ansvar 

 Vis flaget gennem samarbejdsprojekter med fokus på kulturfagene  

 Politikerne ved godt at mange bands vokser ud af musikskolerne 

 Vi savner en stor regional fælles begivenhed – koble os på fx børnekarneval…? 

 Vi leverer det god ’daglige brød’. Event aktørerne er ofte de, der har den daglige kontakt med 
børn/unge og har fokus på hvad det er de ønsker/vil 

 Sammenkør speedadmin og gør det tydeligt, hvor mange kulturbegivenheder vi samlet står 
for…! 

 Finn tegnede et puslespil med et landkort og en bus 

 Hvis det handler om PR, så ansæt en PR-medarbejder, der kan markedsføre alt det, der 
allerede sker 

 Og i den anledning var der STOR ros til Sofie….! 
 

Vi kom langt omkring emnet. FU sikrer at vi kommer videre i processen 
 
Andre stikord fra diskussionen: 

 Vi ER en succes – vi har en kæmpe omsætning og  slås ikke om småpenge 

 Stort set monopol på undervisning i musiske fag 

 Ikke noget problem med konkurrence 

 Protektionisme – er det i virkeligheden til vores fordel at andre blander sig i vores målgruppe 

 ’Vi rykker’ 

 Arbejde for at være foretrukken samarbejdspartner 

 PR – goodwill 

 Flere Elever, Flere penge og Bedre oplevelser for eleverne 

 Mangler regional fælles begivenhed – slippe for at tage til Kbh. 

 Hæderkronede firmaer gået ned fordi markedet er skiftet - Black & Decker, Den Kgl. Porc.fabrik 
 
 
 
 
 

15:00 Kaffe 

Med lækker, hjemmelavet hindbærroulade pyntet med hakkede nødder  
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15:30-16:30 Fællespædagogiske dage (kursusudvalget) 
 
Thomas A gennemgik på vegne af kursusudvalget den foreløbige oversigt (vedlagt referatet). Og 
udvalget fik respons fra forsamlingen: 

 UCN-kurserne: Klasserumsledelse – er markedet mættet…? 
Der er stadig mange lærere, der savner værktøjer/idéer til holdundervisning 
Udvalget arbejder videre med et kursus  

 Diplomkurser, UCN 
Lærerne har været meget glade for kurset. Ønsker dog en større vægtning på det praktiske. 
Der efterspøges specielt et modul omkring elever med særlige behov. 
Mulighed for at skære til, så modulerne samlet leder hen imod et fuldt diplom. 
Henrik sender forespørgsel ud for at lodde interessen 

 En dag med kollegial sparring i faggrupper inkl. facilitering 

 Samarbejde med DMFs kursusafdeling? – evt. halv skade? 
Sekretærer 

 Evt. fagrelevant dagskursus (Emne efter deres egne ønsker) 

 Pæd.dags indhold skal være bredt, så det også vedkommer sekretærerne 
Billedkunst + Drama/teater 

 TK er i gang – mange fællesansatte lærere = aftaler med deres ansættelseseskoler 

 Måske start over middag 
Lederkursus – Måske i en anden uge? (nogle er værter for lærerkurserne) 

 fx om den nye OK 

 Bør ligge på et andet tidspunkt. 

 Helvig og Pedersen: Kursus i distanceledelse 
 

Kursusudvalget arbejder på en fælles ’Den røde tråd’ (fire forslag) 
Nye forslag: 

 Kursus for korledere – og sanglærere, der ikke kan lede/dirigere et kor 

 Else Marie Okkels – om praksisfællesskaber / professionsidentitet (evt. til fællespæd.dag) 

 Bruge de lærere, der nu går på PU’en - ’Den spørgende tilgang’ – UCN-måden at bringe 
teorien frem i praksis 

 Praktiske erfaringer / tips omkring samarbejde i folkeskolerne: Repertoire, pædagogik, best 
practices – gerne i form af reflekterende teams 

 
Fælles pædagogisk dag 

 ’Vend bøtten’ ift. tidligere – forny af formen 

 Fx i form af en ’vidensmesse’ 
o Hver skole præsenterer et projekt, hvor man har særlig succes – til inspiration for de 

andre 
o Derefter ’speed’ dating – sug erfaringer og tag med hjem 

 
Udvalget arbejder videre med alle ideerne 
 
 

16:30-17:30 Kulturmødet på Mors (PV) 
 
Kulturmødet er 20.-22. august. KiN ønsker at profilere os på Kulturmødet og tilbyde at stå for en af 
debatterne. Vi skal have aftalerne på plads inden vi går på sommerferie. 
 
PV har været på besøg på Mors sidste fredag, og har tidligere lavet en aftale med Jørgen 
Lorenzen om at vi vil kunne på bo på en af de centrale byskoler. 
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PV gennemgik forskellige muligheder for kulturindslag og for at stå for en af debatterne.  

 Kulturmødet efterspørger ’ice-breakers’, fx. flash mobs, garder osv. 

 En debat skal være landsdækkende (som minimum) – gerne international 

 De vil have det gratis – vi skal selv betale omkostningerne til en debat  
 
Tilbagemelding fra forsamlingen 

 Mariager: Der er planer om premiere på 3 teaterforestillinger (ung nordjysk scenekunst) 

 Vi kunne evt. samarbejde med eller hente inspiration i Midt-Vest 

 Evt. lave arrangement i DMKL-regi el. DAMUSA 
 
Konkrete idéer til debatemner: 

 Musik ’feder’ hjernen (her refererede Morten til en Amerikansk undersøgelse: “Cortical 
Thickness Maturation and Duration of Music Training: Health-Promoting Activities Shape Brain 
Development”, http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(14)00578-4/abstract) Forsamlingen 
bryggede en del videre på temaet, og det blev bl.a. foreslået at skabe synlighed ved at sende 
folk med store papmachehjerner rundt på kulturmødet. 

 Udforske praksisfeltet mellem musik, dans, koreografi… Musik ctr. Bevægelse 

 Hvorfor kultur – hvorfor kulturskoler 

 Kultur og musik som kommunikation (fx i folkeskolen) 

 El Sistema  

 Musik som identitetsskaber. Unge i dag: Alt er muligt, jeg tager et valg og så er det min 
identitet. Byg et miljø op 

 Det er sgu en Fed idé med at lade folk gå rundt i byen med store hjerner! 
 
FU vender debatten, koger ind, forsøger at vælge et tema. 
Alle skoler går hjem og overvejer mulige indslag 
 
 

17:30-18:00 DMKL – Den nordjyske vinkel på vedtægter og formål 
 
Palle skal sammen med vores DMKL repræsentanter til møde i DMKL for at diskutere vedtægter 
og formål. Vi har tidligere vendt emnet samrådsmøder i efteråret 2014. 
 
På DMKL-mødet skal bl.a de regionale samråds rolle og evt. fusion med DAMUSA diskuteres. 
 
Tilbagemelding: 

 DMKL kan ikke gøre sig til ejer af KiN 

 Det handler om at DMKL skal kunne tale med vægt – også på Region Nords vegne. Have 
mandat 

 Er DMKL en forening af ledere eller en forening af kommuner…? 

 Vi har brug for at DMKL kan tale på vegne af alle kulturskolerne, hvis skal kunne stå stærkt 

 Det har aldrig været meningen at DMKL skulle være en over-bestyrelse ift. KiN 

 DMKL repræsenterer alle på nær én 

 En anden styrke er, at DMKL agerer uafhængigt af private interesser (modsat DAMUSA, DMF, 
DMpF) 

 Når der er bud efter os, taler DAMUSA og DMKL sammen og arbejder sammen opadtil 

 Vedtægterne bør gennemgås af en jurist, så de holder vand 

 Forslag: Brug den nordiske model (SMOK, Norsk Kulturskoleråd) 
 
Palle og udvalget følte sig herefter godt klædt på til mødet 
 
 
 

http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(14)00578-4/abstract)
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17:30-18:00 Diskussion af fællesansættelser (JJ oplæg) 
 
 
 

18:30 Middag 
Senere… korridorsnak og VSOP-disput ;-) 
 
 
 

Fredag den 20. marts 

 

09:00 Morgenmad og udtjekning af værelser 
 
 
10:00-11:00 Generalforsamling 
Se særskilt referat 
 

 
12:00-12:45 Div. orienteringspunkter 
 
Aalborg Internationale guitarfestival – hvad nu?  
Finn redegjorde for den sidste festival: 
 
På den rytmiske side er det fortsat svært at tiltrække elever, selvom vi kan tilbyde rigtig gode 
navne. Der var også undren over den manglende opbakning fra lærerne og at de 8 lærere, der 
deltog ikke havde taget elever med. Hvor blev eksempelvis alle de rytmiske talentelever af…? 
 
På klassisk side var der stort set udsolgt, så den del af festivalen lever i bedste velgående. 
Tendensen er dog at man melder sig på sent. 
 
Staten giver 25 kkr i tilskud og forventer for dette at få 10 koncerter. 
 
Aalborg Kommune har denne gang givet 30 kkr i tilskud og 25 i underskudsgaranti. Vi var nødt til 
at leje lokaler og det betød at den sidste del af egenkapitalen røg og at underskudsgarantien måtte 
aktiveres. 
 
Udfordringen er at få Aalborg Kommune til fortsat at støtte festivalen og gerne øge tilskuddet. 
Alternativt at eksempelvis Musikkens Hus ville slå dørene op uden betaling el. til samme favorable 
pris som talentweekenden (25 % af normalprisen). 
 
Idéer: 

 Hver skole i KiN bidrager med 1/10 af det manglende beløb (i.e. ca. 3 kkr.) 

 Aalborg Kulturskole og de skoler, der i forvejen sender mange elever, lægger en anpart 

 Inviter et kendt band, fx Nephew, og lav guitar clinic med deres gutarist 

 Løft festivalen over i KiN-regi som et af vores fyrtårn. Festivalen ER allerede etableret og har 
kørt i 18 år, så i den sammenhæng er beløbet beskedent 

 Udvid festivalen ved at samle de eksisterende øveweekends mv. for guitarorkestre til træf i den 
pågældende weekend 

 Det vil være for dumt at skulle stable noget nyt på benene om måske en årrække 

 Det handler lige nu om at redde næste års festival 

 En variation af fast en fast afgift pr. skole, som inkluderer ret til at sende et antal elever (fx 
3.200 kr pr. skole for 4 elever) og så en betaling pr. elev derudover 
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 Det at være koncertarrangør er sm udgangspunkt ikke en af vore kerneydelser, men koncert-
erne giver eleverne incitament til at deltage 

 Der er også behov for at få tilført manpower til alle opgaverne 
 
Udvalget arbejder videre og ser i første omgang lidt bort fra de lavpraktiske udfordringer. Det 
handler om at professionalisere organisationen og skabe en mere bærdygtig finansieringsmodel. 
Thomas A deltager i den proces. 
 
13:00 Frokost 
 
 
Herefter overtog Palle referatet, da Chr havde koncert i Hjørring. 
 

USMUN oplæg + diskussion / oplæg ved MF 
Jf. De rundsendte + og de derefter handsout’ede statistiske materialer. 
 

__ 
Oplægget blev kortvarigt afbrudt for at give fuld opbakning til Hjørring Musiske Skoles 
ledelse i en prekær sag...! 
 
__ 
Der er visse usikkerheder i de indberettede tal, således man måske ikke kan bruge de 
eksakte tal. Alle skoler skal melde tilbage til MF før på, hvis de kan de, er er ukorrekt 
opgjort. 
MF vil herefter udsende en redigeret udgave. 
 
Som udgangspunkt er der det fald på ca. 19% samlet set. 
På de klassiske orkesterinstrumenter er dette fald langt større – især på 
blæserinstrumenterne. 
På violin er der fejlagtig indberetning, så det reelt også er et lille fald her (ikke + 9%). 
 
Tallenes unøjagtighed gør at det fremlagte statistikmateriale ikke egner sig til eksternt 
brug. 
 
Tiltag ude i folkeskolen gør at der flere stede kan være mange ex. Strygerelever, der ikke 
oppebærer statstilskud. 
 
Kan SpeedAdmin hjælpe med en fælles liste.  
Vi har lagt ind forskelligt, så en standardlisten alligevel ikke er retvisende. 
 



 

KiN_Internat_150319-20_referat.doc  s. 8/8 

De absolutte elevtal skulle dog passe, og tendens skulle være retvisende. 
Kan man konkludere en resurseflyt fra instrumentalelever til folkeskoleprojekter? 
Tendens på landsplan er i følge Græsholms statestikker det samme. 
Det er problem, at der ikke er mange relevante, uddannede lærere på de klassiske 
instrumenter. 

- Reference til konservatorierne prioriteringer. 
 
Spændende at se effekten af de mange skole- (og førskole-) projekter. 
 
Tilbagemeldinger til MF vedr. Tallene i ugen efter Påske! 
 
 
 
Koda-lister (TAJ)? 
Koncertprogram-funktionen i SpeedAdmin 
Vi betaler allerede via en aftale mellem KL og Koda 
En gang i mellem får vi fejlagtige opkr. Fra Koda 
 
Det Levende orkester (PV) 
Ansøgningen til DOF vedlægges til orientering 
Rikke K. Vil gerne stå bi med sine efaringer  
Brug PR lokalt 
Netværks delen mellem vores indskolingslærere, og mellem vores instrumentallærere på 
de medvirkende instrumter, er en en vigtig gevinst for KiNs medlemsskoler. 
Stor opbakning fra kredsen. 
 
Eventuelt 
Mads B. til programmet: 
Kunne man får lidt variation med alternativt indslag – gåtur – dans – besøg udefra el. Lign. 
Det nye FU tager det til efterretning ift. Næste år. 
 
 
 
 
 
 
 


