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Nyeste viden inden for pædagogik når ud i hele regionen… 

 

 
 

Når eleverne i de nordjyske musik- og kulturskoler møder til undervisning i næste uge, vil de møde lærere, 

som er fagligt helt opdaterede. I denne uge er der nemlig kursusuge for de ansatte i alle de nordjyske 

musik- og kulturskoler. Alle undervisere mødes i Aalborg til et bredt udvalg af pædagogiske kurser, og på 

den måde når den nyeste viden ud til alle undervisere i alle dele af regionen, fra Mariager til Hanstholm, fra 

Mors til Skagen. Samtidig er kursusugen en kærkommen lejlighed for at møde kollegaer, studiekammerater 

og fagfæller, og der er godt gang i snakken i pauserne. Det er vigtigt for fællesskabet og den faglige 

sparring. 

 

Alle kurserne onsdag og torsdag er centralt placeret i Aalborg, så deltagerne får mulighed for at mødes med 

studiekammerater og fagfæller fra hele regionen. Line Møller er afdelingsleder på Aalborg Kulturskole og 



med i kursusudvalget: ”Vi har et rigtig godt samarbejde i regionen, som gør det muligt at lave en kursusuge 

med et stærkt kursusudbud. Det er en opgave vi ikke kunne løfte alene på den enkelte kulturskole. I år 

udbyder vi en række almene kurser, som er relevante for alle faggrupperne, og på den måde sikrer vi os at 

den nyeste forskning når ud til alle dele af regionen. Der er over 200 kulturskolelærere på kurserne onsdag 

og torsdag og de er garanter for, at alle regionens kulturskoleelever får glæde af denne viden.” 

 

Fredag mødes vi alle til en fællesdag på Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Temaet for fredagen er denne gang 

arbejdsglæde, og vi har inviteret et par spændende oplægsholdere på dagen. Første oplægsholder er Helle 

Hein, der vil fortælle om de forskellige tilgange, vi har til vores arbejdsliv og om, hvordan vi får den bedste 

arbejdsplads, når vi forstår hinanden. Efter et musikalsk indslag fra Dreamers’ Circus vil Thomas 

Grønnemark fortælle om arbejdsglæde. Ifølge Thomas er det faktisk de allermest enkle ting, der gør en 

forskel, når du skal have mere arbejdsglæde.   

 

 

Fakta 

• Læs mere om kursusugen her. 

• Læs om sidste års kursusuge her og find og download billeder her. 

• Kurserne onsdag og torsdag afholdes alle i Aalborg Kulturskoles lokaler på Nordkraft i Aalborg 

(niveau 7, Nordkraft, Kjellerups Torv, 9000 Aalborg) 

• Den fællespædagogiske dag afholdes fredag på Idrætscenter Vendsyssel i Vrå (Stadionvej 17) 

• Fredagens program – cirkatider: 

 

9:00 Kaffe og brød 

9:30 Velkomst og fællessang 

9:45 Orientering fra KiN udvalg 

10:00 Helle Hein om motivation på arbejdet 

11:15 Pause 

11:30 Musikalsk indslag: Dreamers’ Circus 

12:30 Frokost og netværk 

13:30 Thomas Grønnemark om arbejdsglæde 

14:45 Fælles afslutning 

 

• Kursusugen arrangeres af Kulturskoler i Nordjylland (KiN), som er et samråd for alle musik- og 

kulturskoler i region Nordjylland. Læs mere om KiN på hjemmesiden. 

• Ud over kursusugen samarbejder de nordjyske kulturskoler gennem KiN om blandt andet 

ungdomssymfoniorkesterstævner (NUS-stævner i daglig tale), efteruddannelse og talenttræf. Lær 

mere om KiN i denne video. 

• Man kan følge KiNs aktiviteter på Facebook og ved at tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden. 

https://kulturskolerinordjylland.dk/begivenheder/kins-kursusuge-2019/
https://kulturskolerinordjylland.dk/begivenheder/kins-kursusuge-2018/
https://photos.app.goo.gl/pbLsqqwScnlUPAR42
http://kulturskolerinordjylland.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=GihEfLWCpJA
https://www.facebook.com/kulturskolerinordjylland/?ref=bookmarks


 

Kontakt 

For yderligere informationer, kontakt medlem af kursusudvalget og afdelingsleder på Aalborg Kulturskole, 

Line Møller, på 2520 4143 


