
Referat af KiN fællesmøde, Hobro 18. september 2015 
 

Til stede: 

Elin, Mads Bak, Thomas Jakobsen, Thomas Mikkelsen, Per Gregersen, Henrik Hammer, Susanne 

Laub, Rikke Skovsbo, Morten Friis, Finn Svitt, Palle Vang, Christian Larsen, Sofie Dahl Nordlund, 

Kasper Bonde, Jan Jacobsen, Line Møller, Lars Frandsen 

4 fra DJM: Astrid Elbæk, Robert Winther, Claus Olesen, Michael Bundgård,  

 

Afbud: Malene Wennerlin, Kristian Dalgaard, Tove Kobberå, Carsten Baumann, Tove Terp, Erik 

Randrup, Signe Wang Carlsen, Anders Vittrup 

 

Referent: Sofie 

 

  

Kl.9.00-9.30 

Kaffe og brød 
  

Kl. 9.30-10.30 Dialogmøde med DJM 
1. Samarbejde omkring efteruddannelse/kursusuge 

 

Claus Olesen:  

Håbet er at vi kan begynde at samtænke nogle ting, fx inden for musikpædagogik (se om 

konference nedenfor) 

 

Astrid E:  

samarbejde med UCN men nu også med VIA University College (Aarhus) om 

efteruddannelse (master): uddannelsen er en master, der skal forene kompetencer fra 

pædagogverdenen, folkeskoleverdenen og konservatoriet. Der er udvalg og fokusgruppe, der 

giver input til indhold. Snart skal Kulturministeriet kontaktes i fbm. kreditering. En af 

ideerne er at arbejde med de fælles udfordringer for alle dem, der arbejder med ”musik i 

det brede”, god ide at samle dem og se hinandens arbejdspladser.  

Tidsplan: start næste år er ønsket.  

Format: kombination af obligatoriske og valgfri moduler, så man kan supplere der, hvor 

man har brug for det, fx pædagogisk eller udøvende. Afsluttes med projekt. Masteren kan 

tages på op til 6 år i et meget fleksibelt format. Evt kan man nøjes med at tage enkelte 

moduler (som et efteruddannelseskursus), da det kan være svært ellers at få det til at gå op 

for den enkelte lærer/musiker.  

Pris: min 50-60.000 afhængigt af tilslutning.  

Geografi: Jylland – nærmere er uafklaret.  

Vil kontakte kulturskolerne senere for at få afklaring på formatet. 

Kan vi udnytte at I allerede har kontakter på folkeskolerne til at sælge uddannelsen der? 

 

Kommentarer hertil: 

Det er godt. Behovet er der, både hos os og i folkeskolerne. Især godt hvis det er fredag, 

hvor flere lærere har mulighed for at være med.  

Vær opmærksom på at folkeskolen er meget opmærksom på faggrænser – folkeskolen er 

folkeskolelærernes gebet (mener de). Der er flere interesser på spil. Udfordringen for 

folkeskolen er vikardækning – det er svært at få det op at stå og sende folk afsted. 



 

Kan man lægge et modul af kurset i KiNs kursusuge? Her har lærerne ingen undervisning… 

(uge 1). Det drejer sig om over 200 undervisere og vil være et godt sted at præsentere jeres 

masterduddannelse. 

 

Astrid: ja, det er en god mulighed at afholde et modul i kursusdagene.  

 

Michael B:  

Der er også et samarbejde med UCN om musikprofiluddannelsen. De studerende her mødes 

med konservatori-studerende og tager kurser sammen. Det kører fint nu på 2. år. 

 

 

2. Samarbejde om talentcamp – Kunne DJMs lørdagsskoler f.eks. kombineres med KiNs 

talentcamps? 

 

Claus Olesen: ja, det kunne man godt! Det behøver ikke være enten eller, begge kan 

eksistere side om side. Vi kan sende nogle undervisere op til Nordjylland til arrangementer 

der, for der er ikke mange nordjyder på lørdagsskolerne i Aarhus. Dialog om, hvilke 

undervisere, der kan sendes – skriv til mig om jeres behov! 

 

Morten: talentweekenden er vigtig men vi skal også tænke andre muligheder ind. Den 

pædagogiske del af uddannelsen på konservatoriet kan måske også godt bruge mere kontakt 

med virkeligheden til inspiration. Vi skal se bredere end blot talentweekend. 

 

Claus: Jeg er i princippet enig men meget er sket de senere år. Vores undervisere kender 

allerede musikskolerne, da de selv underviser der ved siden af  de har fingeren på pulsen. 

 

Reaktioner 

Det er godt for eleverne at møde konservatorieunderviserne. Godt at eleverne ser 

muligheden for konservatoriuddannelse i Jylland, for vi har allerede nu problemer med at 

rekruttere lærere. 

Et mere formelt samarbejde er en gevinst på især to punkter 1) kursusuge og 2) talentcamp. 

 

Claus: vi har mange åbninger ved fx mange kurser men samarbejdet kan også foregå ved fx 

samarbejde om lærerudveksling. Vi skal stadig have de ’åbne’ tilbud med 

kurser/undervisning af bredere grupper (som ikke er talenter eller knyttet til 

musikskoleelever) 

 

3. Praktikordning for kons.-studerende – Der arbejdes på gensidigt forpligtende aftaler fra jan. 

2016  

 

Palle: Nu kan man ikke uddanne sig på klassiske instrumenter i Aalborg. Tættest på er 

Aarhus. Så vi får problemer med rekruttering af klassiske lærere fremover. Kan en 

praktikordning for Aarhus-studerende skabe interesse for det Nordjyske? 

 

Claus: Praktik skal helst tilbydes alle og være en integreret del af uddannelsen, men det er 

svært i praksis. Derfor er jeg meget optaget af denne ide, hvor de nordjyske kulturskoler 

kommer med forespørgsel på studerende (i praktikforløb) til konkrete projekter. 



Konservatoriet skal finde ud af, hvordan de studerende kan få merit for sådanne praktikker. 

Det bør ske! Det er vigtigt af flere grunde: den enkelte studerende lærer noget, der skabes 

gode historier om kulturskolerne  det ses i højere grad som en god karrieremulighed. Det 

kræver at der er et reelt behov, så det giver mening for alle. 

 

Astrid: vi arbejder på ’internships’, som er tænk sådan som Claus liner op, og det kunne 

godt være i samarbejde med musikskolerne. Men det kan også ske på initiativ fra en 

studerende. Lige nu er det primært sangskrivere men det kan sagtens udvides. Pointen er et 

tættere samarbejde mellem konservatorie/studerende og arbejdslivet. 

 

Claus: Vi skal passe på med at konstruere løsningen ud fra det behov, at der skal flere 

klassiske undervisere til Nordjylland. Det skal hellere ses som en række nye muligheder 

 

Elin: vi har samarbejde med Martin Granum og hans 3. års studerende. Erfaringer herfra 

skal inddrages. 

Morten: vi havde en i praktik og det var meget lærerigt for alle! Win-win 

Finn: vi er mange der godt kan byde ind med noget men det ville være rart med en helt 

tydelig ramme. Kan I give os nogle eksempler? Så vil vi net kunne få praktiske ideer… 

Claus: Det kan godt nås til januar med enkelte elever. Vi skal lige have erfaringerne samlet 

sammen før vi kan lave den ramme Finn efterspørger. Send gerne evt ideer. Det er vigtigt vi 

matcher med den rette studerende. rammen er ½ år, men vi må snakke sammen om hvordan 

det praktisk kan fungere (op til 30 ETCS), så der kan gives merit. 

Christian: Vi vil blive ved med at efterspørge specialisterne fra konservatoriet  

 

Opsamling: Meld endelig ideer ind i første omgang! 

 

4. Hvilke typer uddannelser efterspørges der rundt omkring i Kulturskolerne 

 

Jan: Vi får nogle rigtig gode kandidater fra konservatoriet. Det er virkelig gode! De har en 

god forståelse af arbejde på kulturskolen og samarbejder godt. 

Astrid: vi samarbejde med VIA om fælles moduler for kandidater om klasseledelse + ud og 

lave et projekt.  yderligere storholdskompetencer og teoretisk viden. Det kan være noget I 

kan være med i også?!  

Palle: der er tilfredshed med denne udvikling! 

 

5. Info om Musikpædagogisk konference i Århus, den 6., 7., og 8. november. 

https://www.musikkons.dk/index.php?id=3153 

 

Claus: ambitionen er konferencen skal omfatte al den læring der er i Danmark om 

undervisning i musik. Vi vil favne det hele. Konferencen vokser i år og skal gerne vokse 

yderligere… Grundtanken er at man kommer med udgangspunkt i sin egen baggrund i nogle 

faggrupper hvor man kan udveksle viden. Man bliver også sat sammen med andre 

faggrupper på strategisk vis. Endelig vil der være keynote-taler. Jeg vil meget opfordre jer 

til at deltage og reklamere for det så vi får et nationalt forum for musikpædagogik i 

Danmark. Vi vil stå stærkere som sektor hvis vi samarbejder. 

Thomas: et par af mine undervisere har været afsted og de elskede det! 

 

Claus: det er forbilledligt den måde I arbejder sammen på her! Tak! 

https://www.musikkons.dk/index.php?id=3153


  

Kl. 10.30-12.00 

Ordinært KiN-møde 

1. Tilstede/afbud 

Se ovenfor 

2. Godkendelse af dagsorden 

ok 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

ok 

4. Aftale om værtskab for KiN-mødet den 22/1-2016 

Frederikshavn på betingelse af atonal fødselsdagssang. Nærmere adresse kommer. 

 

5. DMKL – debat om vedtægtsændringsforslag og oplæg fra kulturskoleudvalget  

 

Palle: Der var kun en enkelt kommentar fra Thomas J. som Palle har sendt med retur. 

Noget med om man kommer med en eller to stemmer. 

Jan: der var møde forleden og der er lavet et forslag til vedtægtsændring, som ikke er 

væsensforskellig fra det udsendte.  

Morten: man har valgt forslag X 

Palle: afstemning til november. Vi er med i DMKL som enkeltskoler, ikke som samlet KiN-

flok. 

Finn: DMKL bør ikke opfordre til regionale råd, for det vil ikke være under dem. KiN er jo 

heller ikke DMKL-organ… 

Morten: man vil gerne styrke det regionale samarbejde. DMKL vil ikke have noget ansvar 

for evt regionale udvalg. Derfor ’kan’ ikke ’skal’ 

Palle: der er jo regioner hvor der allerede er DMKL-regionale samråd. (det kalder de det) 

Jan: DMKL er jo ikke toppen af et hierarki. Samarbejde med regionerne skal sikre at landet 

er bredt repræsenteret. Det er i praksis for sent at komme med ændringsforslag. 

Finn: DMKL mangler et klart mål. Vores håb er, at DMKL tager en beslutning om, hvad 

drømmen er… Kulturskoleudvalget savner fremtidsvisioner. Vi skal være forberedte på 

diskussionen når den kommer for at få indflydelse. Det vil kunne styrke kulturskoleområdet. 

Kulturskoleudvalget lægger en drøm frem til bestyrelsen. Det er vigtigt at turde at melde 

ideer ud. 

Jan: tak for engagementet – der vil være dialog om det til DMKL-konferencen. Det er vigtigt 

at balancere. Konsensus, så ingen forlader foreningen. Foreningen efterspørger 

kulturskolelov hos ministeren (ligestilling af fagene). Haarder kommer til Aalborg næste 

uge til nordisk kulturskolekonference. 

Morten: vi skal ikke være så bange for at tage diskussionen i foreningen (fx 

kulturskoletanken), og med tiden flytter man sig. Kulturskoleudvalget har debat på 

konferencen i næste uge. Det er meningen at DMKL skal stå bag kulturskoleudvalgets 

oplæg, også selvom der er enkelte skoler som det ikke gavner. Vi bliver nødt til at være med 

til at sætte dagsorden for, hvad kulturmidlerne i Danmark skal gå til. Vi kan komme til at 

spille en stor rolle, hvis vi tør, for der er brug for kompetencerne, ikke mindst i 

folkeskolerne.  

Christian: Vi har nogle velsmurte maskiner (=musikskolerne) og bør tage imod de andre 

kulturelle fag og ikke begrænses til musik. Vi står bedre ved at åbne op og ikke lukke os om 



os selv. (diskussionen står mellem de skoler der er rene musikskoler og dem der er 

kulturskoler og har flere fag). 

Jan: De fleste kommuner vil sagtens kunne løfte undervisning i flere kulturfag inden for de 

rammer, der er. Bekymringen går på om de store byer render med det hele. Lige nu får 

København mindre en Hjørring… Vi får her i Nordjylland meget mere i fht befolkningen end 

andre dele – bliver det mon omfordelt? 

Finn: Jeg håber man fra KiNs side vil stemme for at DMKL får et tydeligere mål – en 

styrkelse af kulturskoleområdet ved at få en kulturskolelov. Det vil give mening! Det er 

ærgerligt at fagene lige nu ikke er sidestillede, for de andre fag kan også få en stor rolle i fx 

folkeskolen. 

 

6. DMKL – valg af to repræsentanter til bestyrelsen fra Region Nord (klar til årsmødet i 

november) 

Jan og Morten sidder nu. Begge genopstiller og vælges til endnu et år. 

 

 

7. OK15 – debat og vidensdeling 

KL har infodag i oktober sammen med FMM om hvordan man fortolker OK15 

 

Forskellige indlæg og kommmentarer: 

- vi har ikke tænkt os at fortsætte som vi plejer. Fornuft, tillid og dialog er kodeordene. 

Måske kan vi endda få en bedre kulturskole. Der er forskellige modeller i fht tillæg og 

afpsadsering….  

 

- Vi ser ud til at skulle bespare ved effektivisering. Lærerne skal undervise en større del af 

arbejdstiden. Udfordringen ligger i at formidle denne overenskomst til lærerne… 

 

- en fuldtidsmedarbejder har 1684 timer om året. Det giver 42 timer/uge i arbejdsugerne 

(42 uger/år). Måske skal undervisningsåret have en anden struktur? Fx længere 

undervisningsår med friuger lagt ind, der giver plads til andre opgaver. 

 

- De undervisningsfri perioder skal inddrages til arbejde! Det bliver en pædagogisk 

udfordring. 

 

- Det nye er at man for alle dele af jobbet får den reelle timeløn. Den største opgave er at 

formidle at der kan være fordele i det for alle.  

 

- al undervisning efter 17 er jo egentlig fredagens arbejde der er flyttet dertil. Der er efter 

folkeskolereformen mulighed for at mere undervisning foregår inden kl 17 og det 

medvirker en besparelse. Ledelsen fremlægger en færdig plan som bliver udgangspunkt 

for dialog. Der er ro på. 

 

- Overenskomstudvalg udsender en række formalia fx i fht opsigelser af gamle aftaler. Det 

væsentligste er at lærerne faktisk ikke selv bestemmer mere = et paradigmeskifte. 

 

- Der er nye muligheder for at uddele opgaver og udnytte medarbejdernes kompetencer, 

om det er undervisning eller koncerter. 

 



- Vi vil i første omgang snakke om hvordan vi skaber den bedst mulige musikskole, 

derefter kan vi snakke om rammerne.  

 

Forslag og beslutning om at vi laver et temamøde om dette ved næste møde. Her kan man 

medbringe modeller for hvordan det kan løses. Husk at indtænke de forskellige faser! 

  

Kl. 12.00-12.30 
Let frokost - og korridorsnak 

  

Kl. 12.30-14.00 
Ordinært KiN-møde (fortsat) 

1. Aktuelt fra Kursusudvalget 

Der er fire kursusdage med et bredt udvalg af kurser. Og så er der den fællespædagogiske 

dag i Vrå om fredagen. Her er der interne oplægsholdere (frem for tidligere års eksterne 

oplæg). Lene Tanggaard kommer med indlæg fredag om samarbejde og vidensdeling. Dertil 

tre vidensmoduler (vælg mellem en række udbudte) 

Tilmeldingslink sendes ud fredag 25 september. Frist for tilmelding er torsdag 22/10 og 

efter en opsamlingsrunde skal lærerne fordeles på kurserne samt fredagens vidensmoduler. 

 

2. Aktuelt fra USMUN 

Næste stævne i Støvring. I Aalborg i januar (30-31/1). På Mors 9-10/4 

Trin mod Toppen – der kom ingen tilmeldinger fra dansere, men alligevel blev det en succes 

med kombination af musik og dans. Rigtig god medieomtale. Det klappede. 

Vi må lige kontakte Kulturkanten fordi præmissen har ændret sig lidt (da bevillingen er 

givet for to år).  

 

3. Status omkring Folkeskolesamarbejde (runde med statusopdatering) 

 

Mors:  

- samarbejde med 5.-6.klasse blæsere, 20 pladser per årgang. Skolen betaler i år, 

musikskolen står for instrumenter. På længere sigt: blæserorkester 

- Strygerprojekt: 1.-2-klasse (med undertid) 

- der er meget stor interesse for samarbejdet! 

 

Mariagerfjord: 

- en del projekter 

- har fået 200.000 til folkeskolekor 

- der er lavet en overordnet handlings- og strategiplan så der på hver skole er en 

’kulturabassadør’ 

- violin og cello på en skole, kor/dans mm på en anden (i 6-ugers moduler som eleverne 

kan vælge imellem inden for flere kunstarter.) Obel har betalt alle instrumenter. 

- kulturkuffertprojekt: rim/remser, billedkunst, skulptur… 

- Dialoger med flere skoler, så der er udsigt til endnu mere fremover (skoler kalder det 

fordybelsestid og det står i stedet for lektiecafe). Finn kan sende materiale om modellen 

– det er enkelt! 

 



Hjørring: 

- Vi laver også meget mere end sidste år, nu på 9 skoler med mere om mere omfattende 

samarbejde 

- Har bl.a. en korkonsulent som tager rundt på skolerne 

- Young Care udvides fra 20 til 30 elever 

- Tager på camps (Sistema norden) 

- Messing projekt, drumline, violin/cello og stor interesse. Der er ikke tilskud udefra men 

det er organisk vækst! Som udgangspunkt 50/50 finansiering. 

- Førskoleprojekt under forberedelse (dagplejere, sistema-projekt) 

 

 

Jammerbugt: 

- God dialog men mindre velvilje når det kommer til penge 

- På en del skoler er det musikskolelærerne der underviser i obligatorisk musik. Det giver 

god kontakt til skolerne. 

- En del ledere vågner først op nu! Forhåbning om at der sker mere… 

- Vi sælger mere undervisning nu 

- Christian: husk 1 ½ % af folkeskolens budget skal bruges på eksterne/andre aktører, så 

der er nogle beløb her som skolerne har til rådighed til dette samarbejde. Lad os 

ideudveksle. Vi kommer gerne og fortæller om vores projekter 

  

 

Rebild: 

- Mærsk-midler til projekt med Music Mind Games – alle folkeskolelærere skal 

opkvalificeres til dette af en kulturskolelærer  folkeskolemusiklærernetværk er opstået 

+ kulturskolerne ses i højere grad som ny mulighed og ressource.  

- en del af understøttende undervisning på en folkeskole. Dog her forældrebetalt. Det 

giver positivt, nyt liv på skolen og giver synlighed. 

- står for folkeskolemusikundervisning i større eller mindre grad rundt omkring. 

 

 

Brønderslev: 

- kompagnonundervisning i 0.klasse. Der er mere på vej… bl.a. i modtageklasse (hvor 

eleverne ikke kan dansk!) 

- musikvalghold på et par skoler 

- blæserklasser (og mere samarbejde på vej) 

- der er en smule mere end sidste år, men flere af skolerne er lidt sene til at melde ud. 

- Morten: nogle lærere kan få aflyst den almindelige undervisning for så til gengæld at 

indtræde i samarbejde i den pågældende uge. 

 

 

Thisted: 

- er på alle 16 folkeskoler i kommunen. Samarbejder med folkeskolens musiklærere. Kører 

i tre moduler per besøg og afsluttes med projekt. Det er en succes men vi mangler en 

måde at få eleverne videre til musikskolen. 

- hvad kan vi gøre for at få et mere permanent orkester? Team nedsat. 

 

 



Frederikshavn 

-  kæmpe omstrukturering giver udfordringer 

- de travle ledere siger bare ja! 

- folkeskoler og musikskole deler udgifter, bla blæserskoler 

- sælger også folkeskolemusikundervisning. 

- Inklusionsprojekt i samarbejde med musikkens hus. 

- Musikkarussel som en slags PR-projekt. 

- Næste projekt: dagtilbudene. Dialog om konkrete ønsker og behov. Musikskolen betaler. 

- Skolerne er meget åbne over for samarbejde 

- Der sker meget mere end sidste år. 

 

 

Aalborg: 

- mange projekter: korprojekter: skolens egne lærere står for det men kulturskolen 

hjælper dem med kurser mv 

- nyt: samarbejde med pædagog til musikundervisning i de små klasser – det har fået en 

meget fin start.  

- Kulturskolens lærere bliver også købt ind i UU, fx i 0. klasse. Lærerne er efterhånden 

klædt på til klasseledelse. 

- Med obligatorisk lektiecafe er placering af kulturskolens undervisning mere kompliceret. 

Det er forskelligt hvordan det går på skolerne. Forældre tager nogle steder fat. P en 

skole er der endda klaverundervisning om formiddagen (men det er et stort arbejde!) 

- Skolen betaler, vi medfinancierer ikke. Der er mange tilmeldinger og ventelister… 

Skolerne har fået mange penge til eksterne aktører.  

- Finn: mange dialoger kan man også tage med bestyrelserne, ikke kun skolelederne. Det 

har de indført i Mariagerfjord. En potentiel alliance for os, der kan være til vores fordel. 

 

 

4. Evaluering af Kulturmødet på Mors 2015 (og debat om 2016) 

 

Vi havde overvejet at deltage med debat men valgte i stedet for at snuse i første omgang. 

Palle: det er ikke så afgørende hvem der står for en debat. Fint med musikalske indslag, 

hvor musikskolerne viser flaget. 

Morten: måske vi skal kontakte det lokale udvalg for hvad og hvem man kan have med… 

Lars: der er nok ændringer på vej næste år så ansvaret for arrangementerne deles ud på 

flere personer. Og det er godt.  

Palle: der er mange medier, så vi må overveje om det er et forum vi vil være repræsenteret i 

fremover. Nogle oplæg giver dog ikke ligefrem mulighed for, at man kommer ud til et større 

publikum, da det er en lille lukket kreds. 

Morten: forslag – at man på internatet diskuterer hvordan vi på meningsfuld måde kan være 

til stede til Kulturmødet fremover. 

 

 

5. Eventuelt 

 

Elin: Music Mind Games 



møde sidste fredag om Music Mind Games. Der er tre certificerede unit 1 og 2 instruktører. 

Snak om udviklingsperspektivet. Mødet var mellem Morten, Kristian og Elin – men det er 

ikke en lukket kreds! Prøver at få det med til NUS-stævnerne til de små elever.  

Morten: det giver et fagligt løft og vi har gode erfaringer med det i Rebild. Det er en effektiv 

pakke, der kan smides ind – folkeskolelærerne er meget glade! Og eleverne! Det smitter 

også af på kulturskolerne. 

Elin og Morten: næste møde herom er i Rebild: fredag 27/11 kl 10 – alle er velkomne. 

Palle: online music mind games i Kabul! 

 

Elin: stopper på Aalborg Kulturskole i efteråret! Afslutningshalløj 22/10! 

 

Finn: guitarfestival 

ingen i år. Hvis Aalborg kommune vil give tilskud sker det i stedet for 28/3-3/4 2016. 

Statsmidler er overført og ansøgning til kommunen er afsendt. Efter 19 år og mange gode 

koncerter undrer det at kommunen ikke virker mere interesseret… 

 

Palle: Ny Kulturaftale 

 Var 8/9 til møde vedrørende ny kulturaftale (som kin repræsentant). Fint at være med. Der 

er nedsat advisory board som palle er med i sammen med Erik Randrup fra Hjørring om 

børnemusik. Møde 6/10.  

 

Palle: Det levende orkester  

Projektet fik desværre ikke Obel-midler. Kan det mon laves i mindre målestok? Men 

kursusudvalget har valgt at holde fast i kursus om projektet og dets sange. Der er noder og 

man håber på at finde penge til en indspilning. 

 

Thomas: Jazzcamp for piger 

Der bliver evt to steder næste år. Konceptet er lidt anderledes, hvor vi skal betale delvist for 

lærerne. JazzDanmark vil gerne vide, om projektet er bæredygtigt. OBS: der er to 

improvisationskurser i kursusugen.  

Palle: vi lægger gerne lokaler til men vil ikke bidrage med lærere. Er det tidspunktet, der 

står i vejen for flere tilmeldinger? 


