
 

 

 

 

Referat af ordinært KiN møde, fredag den 20. november, 2015 
 

Referent: Malene 

 

 

Sted: Tinghuset 

Østergade 53 

9690 Fjerritslev 

 

Kl. 9.00 Ordinært møde  

 

Dagsorden 
 

0. (15) Kaffe & brø’/siden sidst  

Orientering fra Thisted 

Omstruktureringer i Thisted. Anders Vittrup er fritstillet. Biblioteksleder er konstitueret. Ny 

stilling opslås – med flere områder under sig. Kulturrummet skal opfattes som en enhed. 

Fælles personalefaciliteter mellem musikskolen og biblioteket.  

 

1. (15) Historien/erfaringer omkring Tinghuset (Per) 

Drives af Kulturforeningen Tinghuset – ejes af kommunen.  

1909 – oprindeligt Ting og arresthus. Retssager indtil 2007. Solgt til EBH bank i 2007. 2008 – 

til salg og i 2009 købt af Jammerbugt kommune for 1,5 mil. Arbejdsgruppe etableret. 2010 – 

Kulturforeningen Tinghuset.  

 

2014 – Totalrenovering – Kulturskolen har haft undervisningslokaler i de gamle celler siden 

2011. Huset indvies i 2014. Huset er fredet og arkitektonisk gennemført i skønvirke stil ved 

hjælp af midler fra mange fonde. Man ville sikre Tinghuset som en levende kulturskat  

fremover. Forskellige brugere af huset. Indvielse – september 2015. Huset drives af 

foreningen som er tilknyttet huset. 

 

Huset rummer udstillinger, arrangementer, vielser o.l. Kammermusik – et nyt tiltag. 

Samarbejde med Symfoniorkesteret. Det lokale museum har foræret huset effekter – 

fodlænker o.l.  

 

2. Tilstedeværende / afbud 

Palle Vang,  Christian Larsen, John Fuglsang, Thomas Albæk Jakobsen, Tove Therp, Signe 

Wang Carlsen, Henrik Hamme, Per Gregersen, Mads Mølgaard, Finn Elias Svitt, Kasper Bonde, 

Lars Stig Frandsen, Morten Lønborg Friis, Rikke Kamadula Skovsbo, Thomas Boe Mikkelsen, 

Kristian Dalgaard, Malene Wennerlin,  

 

Afbud: Line Møller, Jan Jacobsen, Tove Kobberå, Carsten Baumann, Hanne Skou, Mads Bak, 

Susanne Laub 

 

3. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt med tilføjelse af punktet: Orientering og debatoplæg fra USMUN 

 

4.(5) Godkendelse af referat fra sidst (18. sept. 2015 i Hobro - vedhæftet) 

Godkendt 

 



5.(Orientering 15) Kursusuge/Den fællespædagogiske dag i jan.2016 

(Kursusudvalget) 

 

Henrik: 

De første fire dage – Sofie har samlet trådene – stor ros! :-) 223 tilmeldte lærere – 300 

kursusdeltagere. Deltagerne er fordelt på 20 kurser – 4 er aflyst pga. manglende interesse. 

Der er udsendt en oversigt over hvem der på hvilke kurser.  

Der er ikke mange muligheder for flere deltagere på kurserne. 

Hobro - tre kurser, Hjørring – to kurser, resten afholdes i Aalborg. 

På et tidspunkt overgår kommunikationen direkte imellem kursusstederne og kursisterne.  

 

Thomas Jacobsen: 

Telefonmøde med Lene Tanggaard som er professor ved universitetet og oplægsholder om 

fredagen – spot on på målgruppen. Hun er aktuel med en ny bog: ”Lær” 

  

Om fredagen er der udbudt 15 vidensmoduler. Hvad er der behov for af tekniske hjælpemidler 

fra  oplægsholderne?  

 

Kursusudvalget henvender sig de respektive kursusholdere. 

 

Thomas: Der er for få skoler der har budt ind med vidensmoduler.  

 

Hvordan med betaling, hvilken beregningsmodel skal bruges? 

 

John: Det er ikke fair, hvis den skole som læreren har skrevet på, skal betale hele udgiften.  

 

Thomas Mikkelsen: 

1000 kr, pr årsværk ligger til grund i Kursusudvalgets budget.  

 

Christian: 

Samme enhedspris pr. ansat. Nuværende princip: Udgiften deles mellem de kulturskoler, som 

har de pågældende lærere ansat i forhold til deres respektive ansættelsesgrad. Denne regel 

gælder stadigvæk, men den nuværende liste over ansættelsessteder skal ajourføres. 

 

Palle:  

Hvis princippet skal laves om, kan det være et punkt til Generalforsamlingen. 

 

Sofie: Sekretærerne holder møde fredag. Er der andre typer af ansatte som er blevet ”glemt”, 

som vi skal være obs på? 

 

Hver enkelt deltager modtager særskilte oplysninger primo december.  

 

3.(Orientering 10) Næste KiN-stævne i Aalborg m. ON+DR mv. - jan./feb. 2016 (Line 

& udvalget) 

 

USMUN – udvalget:  

 

Plan A: 

Almindeligt NUS stævne i Musikkens hus med overnatning på Sømandshjemmet med Henrik 

Vagn som dirigent, suppleret med elever fra Orkester Norden. Derudover skolekoncerter i tre 

dage - elever spiller for elever – der er udfordringer i forhold Orkester Norden.  

 

Plan B. 

Almindeligt NUS stævne i Musikkens hus. 

 



Plan C. 

Stævne på en skole.  

 

2.(kort debat 15) Aalborg Internationale Guitarfestival 2016 (Finn) – Finn 

rundsender snarest et oplæg, hvis der er noget konkret vi skal tage stilling til 

 

Aalborg Kommuner forstsætter bevillingen og den er øget. Ønskes der kurser for guitarlærere, 

ca. 700 pr. lærer. Sidste år var der var underskudsgaranti fra KiN.  

 

Festivalen afholdes fra den 29. marts – 3. April. Debat om hvilken dag der egner sig bedst til 

kurset for lærerne. 

 

Hvem vil stå for kurset? Mads Mølgaard melder ind. Aalborg melder sig som fysisk vært. 

Adressekartotek på guitarlærere? Sofie sender mailadresser på guitarlærere til Mads.  

 

Obs på at spotte talentklasseguitarelever – der er pt. mange elever som ikke kommer fra 

musikskolemiljøerne.  

 

 

3.Orientering fra USMUN-udvalget – bilag med modeller er fremsendt 

Der er fremsendt tre modeller – der er ikke elever nok i Orkesterskolen 

 

Finn: Skal vi fortsætte med OS? Der er pt. 6 elever ud af de 20 elever, som der plads til. Kan 

det være en Aalborg model.  

 

Malene: I Vesthimmerland er det ikke økonomien, der har afholdt os fra at sende elever. Men 

det er svært at finde eleverne til tilbuddet. Hvis der skal være en decentral model, skal der 

gøres rigtigt meget benarbejde af de lærere, der sendes ud i de lokale miljøer. Relationer er 

vigtige. 

 

Kasper: Korskole – der er mange dygtige. Det er underviserne der skal skabe miljøet. Hvad er 

den kritiske masse? 

 

John: Hvor skal vi ellers få de sjældne instrumenter fra? Der er udfordringer lokalt med at 

kunne tilbyde undervisning i disse instrumenter. OS er et godt tilbud.  

 

Christian: 

Det er urealistisk at få decentrale lærere ud på skolerne. Stadigvæk et godt projekt som skal 

placeres regionalt og centraliseres i Aalborg. Afhængig af tilskud fra Kulturkanten, derfor skal 

det tænkes som et regionalt projekt. Det er Aalborgs opgave – model T anbefales.  

 

Signe: 

Er det at tænke et andet instrument hos de elever der i forvejen spiller en forældet tilgang? 

Måske skal man fange begyndereleverne i starten og motivere dem derfra.  

 

Finn: 

Wake up call – vi leverer ikke varen. Er det rimeligt? Det er svært for alle kommuner at sende 

elever. Potentialet ligger i Aalborg, hvor også symfoniorkestret er. 

 

Palle: 

5 elever fra Aalborg. Aalborg ville godt kunne gøren en indsats for at få flere elever i gang. 

Varen kan være svært at sælge i regionen, hvis ikke en dedikeret lærer er på banen – det er 

en forudsætning. KiN har 100.000 kr. til området og ville kunne udvikle ad den vej. Men hvis 

ikke elevniveauet flytter sig, er det svært at fastholde ressourcen.  

 



Christian: 

Orkesterskolen er en succes – et fuldt besat orkester (NUS). Der har været elever fra 

regionen, bl.a. fra Vesthimmerland og fra Jammerbugt. Der skal gøres en stor indsats på pr. 

området. 

 

Kristian: 

Hvem kommunikerer vi med? Symfoniorkesteret er nøglen.. Musikerne skal mødes med 

børnene. OS skal arbejde meget mere åbent.  

 

Rikke: 

Relationen er vigtig! Lokale miljøer kan lade sig gøre, hvis det er en dedikeret lærer. 

 

Finn: 

Ledelsesstruktur – der mangler en orkesterskoleleder. Vi ser det som en hobbyvirksomhed – 

ingen ledelsesmæssig strategi – så derfor er det et diffust billede. Vi prioriterer det ikke nok. 

Hvis ikke det styres professionelt får vi heller ikke et professionelt resultat. Der savnes strategi 

og handleplan. 

 

Mads: 

Indsatsområder på et instrument ad gangen – evt. én underviser i to kommuner. 

Instrumenterne Step by step.  

 

Morten – opsamling: 

Dejligt at mærke energien – dejligt, at der er elever på de sjældne instrumenter i NUS 

sammenhænge. Vi kan ikke kun reagere på de behov der hos eleverne – interessefelterne 

bliver mindre og mindre. Vi har en forpligtelse, mulighed og opgave for at præsentere børnene 

for den del. Det personlige møde er vigtigt, direkte kommunikation til forældrene, den kritiske 

masse skal øges. Det er der vi står. Fortsat central ordning i Aalborg – økonomien er 

umiddelbart ikke et problem i forhold til at sende elever afsted fra Kulturskolen. 

 

Den samlede økonomi for USMUN kan blive en udfordring, hvis tilskuddet ikke oppebæres i 

forhold til midlerne vedr. Debbies løn. Det kan påvirke NUS-delen, hvis midlerne til OS 

forsvinder.  

 

Finn: Fokus og synlighed omkring egenfinancieringen fra Kulturskolernes side – hvad bruges 

der af administrative og ledelsesmæssige ressourcer.  

 

Christian: Der er goodwill i regionen  

 

 

4.Evt. (15) 

 

 

Kl. 10.30 Kort Pause (og rundvisning i resten af Tinghuset) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KiN-møde fortsat) 



 

Kl. 10.45 Temamøde om OK15/nye arbejdstidsregler 

OBS - debatregler: Max 2 min. pr. indlæg og 80%-reglen er gældende! 

• (30 – her 3 min. pr. skole) Kort runde – hvor er vi processen hver især? 

 

Jammerbugt:  

Lyttefase  - MED-udvalget og TR kommer med opmærksomhedspunkter. Ingen endelig 

beslutning om udmøntningen – der er få indvendinger/bemærkninger fra lærerne.  

 

Opmærksomhed om nok forberedelse. Tilstedeværelse – lærerne deler lidt bekymringer om, 

hvor de skal forberede sig. Ledelsen har meldt ud, at lærerne skal regne med at være mere til 

stede. 

 

Ledelsen overvejer stadig mulighederne for at skære kagen. 

 

Brønderslev: 

Billede af streger på papir som skal give et mønster. Der er endnu ikke meldt så meget ud til 

lærerne. Der er planlagt formelle møder. Brug for at stikke fingrene i jorden, samtale med 

lærerne – vi  må ikke smadre arbejdsmiljøet – det må for alt i verden ikke ske.  

 

Frederikshavn: 

Fællesmøde og MED-møde. Arbejdstid og ferie  - skema er lagt frem. Det var der ikke ballade i 

forhold til. Vi tolker, at medarbejderne har forstået konsekvensen. Slaget kommer til at stå 

omkring forberedelsestid og til tilstedeværelsestid. Man er som udgangspunkt på 

arbejdspladsen, derefter tager man udgangspunkt i, hvad der gir mening. 

 

Hvilken historie vil vi fortælle – fokus på at dyrke de faglige og sociale fællesskaber.  

 

Gennemgået paragraf 1 – 3. Ingen MUS samtaler, men dialog med den enkelte medarbejder i 

marts april. Den oplevede retfærdighed – ansatte skal føle sig trygge. 

 

Skal vi tælle opgaver? Vi har nok behov for en eller anden mellemting.  

 

Mors: 

Vi er ikke kommet så langt. Et MED- møde. Der lægges op til at starte en dialog om aftalen. 

Lærerne oplever en mangel på tillid i den nye aftale – og mødet var derfor ikke opløftende. 

Svært at få en ordentlig sammenhængende snak. Enighed om en times møder – bid for bid.  

 

John: 

Vi kan spare med hinanden, Lars – husk det! 

 

Mariagerfjord: 

God og lærerig proces i MED – bølgerne er gået højt. Tillid og dialog er vigtigt. KL’s slides er 

gennemgået for MED udvalget. God dialog – snak omkring forberedelse og at tålmodighed i 

processen er vigtig. Det er en høring, ikke et demokrati. Al tid er lige meget værd.  

 

TR og leder laver sammen en dasorden for MED – hvad taler vi om og hvad taler vi ikke om. 

Der er to parter der har indgået en aftale – det er ikke til diskussion. Samarbejde med 

kommunen om, hvad det her skal blive til. 34 uger fastholdes. Øget undervisningstid bliver i 

forhold til antallet af elever.  

 

Rebild: 

Omstrukturering i 2014 – nu er der valgt ny TR. Tingene har stabiliseret sig. Møde for alle 

medarbejderne TR og leder information fra mødet på Comwell blev fremlagt. Vi snakker nu 

arbejdstid og ikke kun undervisningstid. Der er også positive snakke i det. Vi skal nok få landet 



det godt. Vi har ikke fysiske rammer i forhold til tilstedeværelse. Medarbejderne ønsker 

nødvendigvis ikke fuld tilstedeværelse – men at det er en mulighed, det får også opbakning fra 

TR. Arbejde vedr. Dialog - hvordan kommunikerer vi med hinanden. Lys for enden af tunnelen. 

 

Thisted: 

Helikopterperspektiv – hvor skal vi være om 5 år. MED-møde – refleksion over mødet på 

Comwell, TR og afdelingslederen synes, der skal ske så lidt som muligt, men der er også behov 

for udvikling. Flere elever er målet. Vi skal opfinde nogle nye ting – deadline i slutningen af 

februar. Kulturchefen og den konstituerede leder vil gerne være med. Men processen er endnu 

ikke planlagt. 

 

Vesthimmerland: 

Velfungerende MED-møde. Vi holder et månedligt medmøde fra nu af. Der afklarer vi skal tid 

og forberedelsesfaktor – vi skal turde italesætte det. Hvor meget tid bruges der reelt på 

forberedelse? Det skal gi mening. Værdirunde på lærermøder – Hvem er kulturskolen i 

Vesthimmerland – hvilke ressourcer kendetegner den enkelte medarbejder og hvilke bydes der 

ind med? Konsulenter kvalificerer arbejdet. Det skal ende op med et idekatalog. Lærerne får 

øje på deres egne ressourcer – på den måde bliver dialoge ligeværdig. 

                            

Aalborg: 

Ledelsen har været i Stockholm – inspiration også til arbejdstidsaftaler. Når vi snakker med 

lærerne taler vi opgaver og områder – regnearket ligger i skrivebordet. Snakken har fundet 

sted på lærermøder – der er ikke lagt skjul på, at der skal være mere tilstedeværelse. AK er 

blevet pålagt en besparelse på et forholdsvist stort beløb, svarende til 5 fuldtidsstillinger. 

Byrådet har inddraget effektiviseringsgevinsten som opstår ved, at lærerne kan underviser 

mere. Besparelsen er ca. 5 fultidsstillinger. Men alle fag skal naturligvis fortsat tilgodeses. 

Lærerarbejdspladser – der er lokaler i Nordkraft som kan bruges i forbindelse med udnyttelse 

af tid. TR vil vente med at byde ind.  

 

Hjørring: 

TR har markeret, at der ikke kan laves aftaler endnu. 

Effektivisering og større tilstedeværelse. Dialog bliver mellem nærmeste leder og 

medarbejderne.  

 

Opgørelse af tiden. KL anbefaler en model - en overodnet opgørelse med gensidig pligt til at 

holde det ajour. Timerne har nu samme værdi. 

 

Afspadsering kontra udbetaling – større ulempeydelser efter den nye OK. Ambition om 

lokalaftale inden den 1. april 

 

Effektivisering – lærerne underviser allerede mange flere elever for samme antal timer – det 

italesættes som effektivisering. 

 

Tilstedeværelse – i det omgang det giver mening. 

 

Betaversion af SpeedAdmin kan regne timerne minutiøst ud – men det vil vi ikke bruge. Fælles 

vision og dialog om en endnu bedre skole = et sjovere arbejdsliv.  

 

Normale MUS samtaler.  

 

 

 

 

 

 



• (15) Effektiviseringsgevinsten? – om? / hvor meget? / til hvad? 

 

 

 

Finn: 

Hvordan håndterer vi undervisernes rådighedsforpligtelse, hvis de er ansat flere forskellige 

steder og mere end fuld tid til sammen? 

 

Chr: 

Hvor stort vil problemet være med ansatte der arbejder flere steder  - ikke så stort et problem 

når det kommer til stykket.  

 

Hvordan håndterer vi de lærere der har mange ansættelsessteder? 

 

• (15) Tælletyranni eller tillid?  

 

Morten: 

Italesætte løfter om arbejdstidsmæssige forbedringer – bl.a. arbejdstelefon. Aftaler om 

hvornår tingene skal gøres. Et mere professionelt forhold til arbejdslivet. Hvordan bliver 

læreren bedre til at holde fri. Arbejdet foregår på arbejdspladsen som udgangspunkt. Vi skal 

finde de fysiske rammer. Hvem producerer du dit materiale for? Dig selv eller Kulturskolen? 

Behov for en anden måde at se arbejdslivet på. 

 

Signe: 

Ildsjælen skal ikke slukkes – fleksibliteten skal være til stede, så gnisten ikke slukkes.  

 

Kasper: 

Små ansættelser – specialistaftaler, vedkommende indgår ikke i alle opgaver. Svært at være 

kreativ på kommando. Hvor er det vi vil hen sammen med medarbejderne.  

 

Thomas: 

Mange forskellige medarbejdertyper – tillid eller kontrol. Nogle har brug for at have fri når de 

har fri. Andre vil hellere selv planlægge opgaver på andre tidspunkter end i den normale 

arbejdstid. 

 

John: 

Kreative sjæle kan være svært at placere i firkantede kasser- men skal alle behandles ens? 

Målet må være at få det optimale ud af medarbejderne. 

 

Chr: 

Forberedelse an være svært at lægge på præcise dag – det matcher ikke virkeligheden. 

Fleksibilitet er nødvendigt. Kun tilstedeværelse i det omfang det giver mening.  

 

Palle:  

Sekretærerne arbejder med fleks tid. Det kan også lade sig gøre i forhold til lærerne – 

forberedelsestiden kan lægges om formiddagen, men det kan efterfølgende aftales at den kan 

lægges på en anden tid = flekstid.  

 

Man må fastsætte primærarbejdstid, hvis der er flere ansættelser. Derefter kan arbejdstiden 

aftales i praksis.  

 

Chr: Nu undervises der også om formiddagen.  

 

Mads: 



Flere ansættelser -  det er ikke ledelsens opgave at løse problemet om, hvornår forberedelsen 

skal ligge.  

 

Chr.: 

Vi skal vide lærernes arbejdstider når der er tale om fællesansættelser: 

 

 

 

Morten: 

Svært at kombinere ildsjælsånden med præcise arbejdstider – det kan være svært for 

medarbejderen at styre. Der kan vi hjælpe dem. Hvis vi er for fleksible forhold til 

tilstedeværelsen, bliver det svært at holde fast i forandringen. Fællesansættelserne – der kan 

være uens ansættelsesforhold. Præcision af hvor mødeaktiviteten ligger, og hvor man 

undervise som specialist. 

 

SpeedAdmin - hvordan skal man håndtere arbejdstiden? En synlighed hvor lærerne skriver 

hvad de foretager sig. Kalenderfunktion som alle kan se.  

 

John: 

Ingen fordele ved fællesansættelser når der kan månedslønnes ned til to timer. Det giver de 

samme problematikker. 

 

Morten: 

Vi kan præge de lærere der er på fuld tid – hvis medarbejderne er ansat forskellige steder, kan 

der være forskellige forventninger – kørsel mellem kulturskolerne vil ikke være arbejdstid, hvis 

ikke der er tale om fællesansættelser.  

 

Mads:  

Vi har muligheden for nu at lave en planlægning for lærerne, hvis de er fællesansat. Ellers 

bliver det svært. Det er et overgangsfænomen med ildsjæledebatten – der kommer mere 

produktivitet.  

 

Tove: 

Stor opgave. Vi skal lave det her på en ordentlig måde. Ildsjælene skal ikke slukkes og vi skal 

ikke presse lærerne ned i kasser. Vi skal sammen finde fordelene. Vi skal vænne os til at være 

sammen med hinanden. Lærerne skal ikke tvinges til at sidde på musikskolen i 37 timer. Vigtig  

med glade medarbejdere.  

 

Kasper: 

Kerneogaven – der skal finde læring sted. Vi skal forventningsafstemme mål og resultater. Vi 

skal turde måle på resultater. 

 

Kristian:  

Hvad sker i mødet mellem lærer og elev – selvom der ikke sker meget forberedelse kan der 

godt være god undervisning. Men så er der andre ting læreren kan bruge tid på. 

 

Morten som svar: 

Som udgangspunkt skal vi ændre opfattelsen af tilstedeværelse – derefter dialog om hvor og 

hvordan forberedelsen skal placeres.  

 

Signe: 

Ildsjæle er ikke i modsætning til den professionelle opfattelse af læreren.  Ildsjælen er vores 

største aktiv.  

 

Per: 



Pas på at arbejdstiden ikke bliver stopur-orienteret.  

 

Chr. 

Man kan tillade adgang fra skole til skole i SpeedAdmin 

 

Finn:  

Opmærksomhedspunkt – hvis eleverne ikke møder/ er afsted på rejser. Synligøre, at læreren 

ikke har fri i dette tidsrum – man kan forberede sig. Hvordan gør vi det op? 

Tiden hvor eleverne har meldt afbud  - skal den registreres? 

Forståelsesrammen er ændres – der er altid arbejde i arbejdstiden 

 

Morten:  

Hvis eleven ikke dukker op – nogle lærere giver andre elever længere tid, andre holder fri. 

 

Per:  

Elever der udebliver er ikke et stort problem – man må snakke om, hvad tiden skal udfyldes 

med.  

 

Malene: 

Tillid til at underviserne bruger elevafbud til at løse arbejdsmæssige opgaver. Svare på mails 

o.l. 

 

Mads:  

Hvis der er afbud kan det også bruges som pauser – det er det der foregår nogle steder nu. 

 

John: 

Hvad er et korrekt varsel i forhold til andre arbejdsopgaver – hvis eleverne melder afbud? 

 

Kasper: 

Tillid til de ansatte – at de brugerne pauserne. 

 

Tove: Tillid til de ansatte er vigtigt.  

 

Kristian: 

Ledelsesopgaven øges ved hver opgave – hvor mange emner vil vi sætte op som ikke kan 

følges op? 

 

Merværdi for Kulturskolen – det er nøgleordet.  

 

Kasper: 

Rammesætte fællesskabet – skabe muligheder for at være sammen.  

 

Palle: Øget magtrum – hvordan arbejder vi med det? 

 

Christian: Man skal kunne følge op på de mål der sættes. Dialog omkring arbejdstid er et 

udspil fra KL – det kan bruges.  

 

Når arbejdstiden italesættes kommer der en rimelighedsbetragtning ind over. Hvor lang tid er 

det rimeligt at bruge på en opgave? 

 

Mads: 

Der er en forventning om, at der kommer et større output ud af det her. De undervisningsfri 

uger kommer i spil. Tillid er vigtig, men det skal synliggøres at der nu skal arbejdes 37 timer 

om ugen.  

 



Tove: 

Det er vigtigt at medarbejderne er med på det. 

 

Finn:  

Hvordan fastholder vi at være gode dialogbaserede ledere i et øget magtrum? Det 

psykologiske felt – medarbejderen skal tilslutte sig arbejdspladsen og ikke omvendt.  

 

Lars:  

Forhandlinger med den enkelte lærer – hvordan forholder vi os til egen øvning og 

forberedelse? 

 

Palle:  

Hvis man procentvis angiver forberedelsen , låser vi modellen lidt fast – det er ikke det der er 

lagt på til fra KL. 

 

Christian: 

Vi slipper ikke udenom at opgøre tiden – vi laver regneark så sent som muligt, kræver dialog. 

Man kan tage udgangspunkt i regnearket fr Comwell. Arbejdsbelastningen kan være forskellig. 

En belastningsbetragtning pr uge.  

 

Finn:  

Hvad kan vi gøre med de undervisningsfri uger – vi får lidt ud af dem i dag. Dialogproblemer 

Kulturskolerne imellem. 

 

Morten:  

Hvad er det vi gerne vil forandre? At gå fra oplevet tid til reel tid – det er lærerens opgave at 

bevise, at den faktisk bliver brugt. Kvalitetsforbedring af vores arbejde  - eleven er målet. 

Hvad skal ændre sig – lærerne skal indse, at de skal være sammen med eleverne – det skal 

række ud over de 20 minutters undervisning. Bruge mere tid med kollegerne og vi som ledere 

har brug for fleksibilitet i lærernes ansættelser til at tilrettelægge arbejdsopgaver i løbet af 

året.  

 

Per:  

Forberedelsestiden er det springende punkt – nogle medarbejdere forbereder sig ikke. Men det 

kan ikke pt. italesættes. Andre medarbejdere bruger meget tid. Det skal vi turde italesætte i 

hver enkelt situation.  

 

Thomas:  

Hvorfor har vi ikke aktiviteter udover hele sæson – spørgsmål fra kommunen.. 

Lederne vurderer selv, hvornår der skal bruges tid på opgaverne – det kunne overføres til 

lærerne. Nogle uger kræver mere forberedelse end andre.  

 

Mads:  

Forberedelsesfaktorerne – at turde italesætte hvor meget der reelt bliver brugt. At få lærerne 

til at se en fordel i at skulle arbejde mere sammen og på tværs – man er ikke kun sig selv 

længere. Vores produkt skal fornyes – vi får færre elever. Lærerne skal komme med idéerne. 

Det kan blive en succes. 

 

Finn:  

Hvad er det rigtige for institutionen – vi er ikke vant til fællesskab. Hvad er den rigtige 

mængde fællesskab? Der vil være en forskel. Private mailadresser – medarbejderne skal have 

arbejdsmail, og aftalte arbejdstider i forhold til hvornår der tjekkes mails.  

 

Morten: 

Reduktioner er pr. princip afskaffet – vær obs på, at lokale kutymer skal opsiges. 



 

Christian: 

Det er nævnt på MED udvalget i Hjørring, at kutymer påtænkes opsagt.  

 

Kristian: 

Vi ville skulle lave mange ting om efter 1. august. Det skal give lokal mening – det er det 

vigtigste men også forpligtende. 

 

 

• (15) Udbetaling / afspadsering? – konsekvenser heraf?  

 

Morten: 

Udfordringen er, at ledere og medarbejdere skal have overblik over den tid der bliver brugt – 

om den matcher opgaven.  

 

Kasper:  

Bringe spørgsmålet til høring i MED kan være en vigtig pointe.  

 

Chr.: 

Det er ikke en individuel ret at udbetale de ekstra 50 % – lederen kan bestemme over de 50 

% ekstra i weekenden, om det skal afspadseres – der kan laves lokalaftale om det. 

 

Mads:  

Hvis der tale om udbetaling kan man italesætte det som afspadsering (for at kunne holde fri i 

de undervisningsfri uger)eller undgå, at der undervises meget efter kl. 17.00. 

 

 

 

 

• (15) Typer af lærere? – forskellige vægtning af arbejdsopgaver? 

 

• (15) Lærernes forståelse? – Hvordan arbejde vi med den? 

 

 

• (15) Lokalaftaler? 

 

• (15) Opgaveoversigten og normperioden? 

 

 

• Hvilke emner skal vi gå dybere ind i på næste møde (22/1)? – Debatten 

 fortsætter på næste møde 

 


