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Referat fra møde 23.09.11 , Nordkraft, niv 7

1. Til stede:
Lisbeth Joensen, Thomas Mikkelsen, Anders Vittrup, Thomas Albæk, John Fuglsang, Malene 
Bonderup, Steen Lindgaard, Jan Jacobsen, Elin Lundbye, Palle Vang, Henrik Hammer, Finn Svitt, 
Morten Friis, Christian Larsen, Mads Bak, Carsten Bilde, Jørgen Lorentzen.
Afbud:
Jens Nielsen, Susanne Laub, Lisbeth Baggesen, Erik Randrup, Jens Hostrup, Per Gregersen

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt med den kommentar at Talentweekenden forankres hos den arrangerende part i 
samarbejde med udvalget.

4. Kulturskolernes Dage
Det tilstræbes at arrangere noget i foråret 2013. Udvalget arbejder videre med projektet.

5. Talentklasseweekend 26.-27. Nov. 2012 i Kappelborg , Skagen
Det overvejes at lave ankomst fredag aften, pga. afstanden til Skagen. Der er hentet tilbud om 
overnatning og indkvartering for 300 kr. pr. deltager inklusiv mad (dog ikke aftensmad).
Der efterlyses overordnede - enten faglige mål med arrangementet så de lokale lærere kan være 
med i planlægningen og forberedelsen af – eller der lægges mere vægt på de sociale element.
Der skal være en klarhed arrangementet i forhold til at motiver og orientere eleverne.
Opfordring til at være opmærksom på mulighederne for at trække på lærere/studerende fra
konservatoriet. Fremadrettet bør arrangementet planlægges i foråret til afvikling i efteråret.

Den overordnede debat tages op på kommende møde. Talentklassekoordinatorerne bør inddrages 
i idé -fase og skabelse af træffene. Den generelle økonomi tages op på kommende møde.

Det blev accepteret at det max. må koste 500,- kr. at sende en elev af sted. 

6. Orientering fra DMKL
Overordnet: Se referater fra udvalgene på www.dmkl.dk

Der er foretaget fokusgruppesamtaler med musikskoleelever. DMKL´ s sekretær har sammenskrevet 
en rapport som fremlægges på landsmøde.  
Der er lavet nogle undersøgelser af - og forslag til - hvordan kulturskoler og erhverv kan arbejde 
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sammen.
Kulturskoleudvalget arbejder med at få vedtaget en lov som giver støtte til kulturskoledrift. Det 
forventes at have et længere tidsperspektiv. Der indkaldes til to temadage om emnet i januar
(internt) og februar (eksternt) 2012.

Kursus og efteruddannelsesudvalget arbejder på et kommissorium for udvalgets arbejde.

7. Valg til DMKL s bestyrelse

Jan Jacobsen og Mads Bak

8. Fællesansættelser som alternativ til nedslidte lærere
Der blev taget hul på debat. Punktet tages op på kommende møde, sammen med
overenskomstforhold i øvrigt. Oplæg ved FU.

9. Koordinering af opstartsdage og lignende aht. fælles lærere

Pædagogisk dage, kurser.  m.v
Thomas Albæk modtager start og slut tidspunkter for undervisningen fra alle i 
begyndelsen af uge 39. Kursusudvalget udarbejder oplæg til kommende møde.

10. Optag af elever fra nabokommuner – nye principper eller ny praksis siden sidst
Punktet udskudt til næste gang.

11. Instrumentindsamling

Nogle skoler er involveret i at donere gamle instrumenter til Afrika. Thomas Albæk er udpeget til 
samarbejdspartner for projektet. Kontakt Thomas hvis I har nogle instrumenter til projektet.

12. Orientering – Forum for musikundervisning i Nordjylland & evt. videns-café

11.11.12 forventes en café i Nordkraft mellem interessenterne og interesserede.
Har du erfaringer med tværgående projekter, opfordres til at rette henvendelse til 
Forum for Musikundervisning v/ mie.olesen1@hotmail.com

13. Orientering fra Styregruppen bag ”Børns møde med kunsten”- www.bmmk.dk
Steen Lindgaard besøger i øjeblikket, sammen med projektkoordinatoren, kulturskolerne for en 
dialog om projektet. Der meldes 4 temaaftener (nov/dec) ud inden længe i Thisted, Aalborg, 
Hjørring, Års.
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14. Orientering om status for hjemmeside, presse og nyhedsbreve m.v.

Lisbeth efterlyser brødtekst og historier fra udvalgene til nyhedsbreve der forventes udsendt to 
gange årligt. Nyhedsbrevene målrettes modtagergruppen. Der må gerne komme historier og cases 
fra lokale initiativer fra medlemsskaren.

15. Orientering om status for Teater - TALENT - nord (ansøgning til KAN) 

Se vedhæftede ansøgning. Der satses på den høje kvalitet i projektet, derfor den økonomisk
omfangsrige ansøgning. Der arbejdes med at lave en kobling fra det nuværende til det kommende
projekt. Efter svar fra KAN på ansøgning arbejder udvalget videre med projektet.

16. Evt. 
FU arbejder på at få et møde i stand med Erik Bach

Oplæg til ny overenskomst. Drøftes på kommende  møde. Der er lagt op til et paradigmeskift i 
forhold til arbejdstidsaftalen.  Christian Larsen sender forslag ud til et møde om emnet.

Ungdoms Bigband: Der er indsendt en ansøgning om kr. 70.000 til fortsættelse af projektet. Der er 
måske midler til et enkelt stævne, da der er lidt overskud fra sidste bevilling.

Mariagerfjord holder Gospeldag d. 12.  November. Alle sangelever er velkomne. Tilmelding og INFO 
på www.mariagerfjordkulturskole.dk

Orientering om forhold og tiltag i DAMUSA.

Der er fra CWO bevilget 100.000.- kr. til sommerstævne til NUS.  Tilmelding til stævner foregår
fremadrettet på www.kulturskoleinordjylland.dk

NOTE til pkt. 4:
Vedr. Kulturskolernes Dage
Konklusionen vedr. Jespershus Resort var at vi ikke ville lægge arrangementet dér (mest pga. 
entréen for publikum). Hjallerup Marked er nævnt, men en det viste sig hurtigt, at der ikke vil 
kunne skabes konsensus omkring ideen. Derfor har plan-A været i Musikkens Hus i foråret 2013 
(forhåbentlig med tilskud fra DOF Musikkens Hus-pulje). Det har i mellemtiden vist sig, at 
byggeriet - indtil videre - er omkring et halvt år forsinket, med planlagt åbning i september 2013. 
Dvs. at foråret 2014 nok snarere er aktuel. Skal vi satse på foråret 2013 et andet sted eller 
vente til 2014? (PV) 

NOTE til pkt. 6:
Orientering vedr. DMKL :
Regionens repræsentanter har deltaget i bestyrelsesmøder i årets løb samt 2 DMKL arbejdsgrupper. 
’Kultur og erhverv’ (Mads) og Markedsføring (Jan). 
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Der har været afholdt dialogmøde med samarbejdspartnere (Kunststyrelsen, FMM, musikudvalget, 
damusa. PV deltog).
Her blev selvsagt snakket om at bringe kulturen på bane som emne i den verserende valgkamp. Det 
nye kunst- og musikudvalg blev debatteret (den nye formand for musikudvalget Erik Bach har vi 
efterfølgende inviteret til dialogmøde med os i KiN). 
Det bemærkedes at – måske inspireret af det aktuelle forum – hr. formanden fra DMpF meldte ud, at 
i næste OK-forhandling vil FMM arbejde for løft at ledernes løn...

Jan har deltaget i arbejdet i forretningsudvalget.
Der er arbejdet med planlægning af årets DMKL konference / årsmøde 3. – 4. november. HUSK 
TILMELDING !
DMKLs formand Ulla Voss Gjesing (Silkeborg) genopstiller ikke til generalforsamlingen. 
En enig bestyrelse forslår valg af Lena Schnack Metz (Musikskoleleder i Faxe).
Foreningens økonomi er fortsat en udfordring. (PV & JJ)

NOTE til pkt. 7:
Valg af to regionsrepræsentanter og suppleanter til DMKLs bestyrelse på kommende DMKL årsmøde.
På valg er Mads Bak (Hjørring) og Jan Jacobsen (Aalborg). Begge er villige til genvalg.

NOTE til pkt. 11:
Instrumentindsamling til støtte for musikskoler og unge musikere 
i udviklingslande og konfliktområder (Music Fund, Vintageandrare). 
Er det noget vi skal deltage i? I har sikkert alle fået en mail om projektet....
(Thomas Albæk Jakobsen)

NOTE til pkt. 12:
Forum for musikundervisning i Nordjylland: 
Fra referatet fra sidste KiN-møde:
TJ fortæller at der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet.
Der tages fra dette forum initiativ til videncafé i november 2011.

NOTE til pkt. 14:
Orientering om status for hjemmeside og nyhedsbreve.
- Hjemmeside:

• Alle medlemmer er oprettet som brugere

• Debbie er instrueret i at oprette arrangementer m. tilhørende formularer .

• Pressesite er under udarbejdelse. Her afventes bla. kommende NUS arr., hvor der skal tages 
pressefotos mv.

- Nyhedsbreve:
• FU har drøftet indhold til nyhedsbrev med udsendelse i uge 41: 
Hovedhistorie om TeaterTALENTnord (aktualitet i forhold til vores ansøgning hos KAN), 
historie om bigbandet (Er der et stævne på vej?), foromtale af kommende NUS-stævne i Aars, 
foromtale af Talentklassetræf?
• Opfordring til alle udvalg!
Overvej hvad der skal være leder/hovedhistorie i det næste nyhedsbrev i 1. kvartal 2012...
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Møderække
18.11.11 kl. 09.00-12.00 (Jammerbugt- Pandrup)
20.01.12 kl. 09.00 12.00 (Hjørring)
16.03.12 kl. 09.00-12.00 Generalforsamling (Hjallerup)

Forretningsudvalget
18.11.11 kl. 13.00-14.30 (Jammerbugt, Pandrup)
06.01.12 kl. 09.00-12.00 (Nordkraft)
20.01.12 kl. 13.00-14.30 (Sted?)
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