
Referat fra møde fredag d. 20. januar 2012 på Jammerbugt Kulturskole

1. Tilstede: Palle Vang, Finn Svitt, Thomas Albæk, Christian Larsen, Malene Bonderup Wennerlin, Kristian Dalgaard, Steen 
Lindgaard, Thomas Mikkelsen, Susanne Laub Elling, Anders Vittrup, Carsten Baumann, Morten Friis, Jan Jacobsen, Henrik 
Hammer, Carsten Bilde 

Afbud: Per Gregersen, Jens Hostrup, Elin Lundbye, Jørgen Lorenzen, John Fuglsang

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

4. Fælles kurser (FU/Kursusudvalget)
a) Beslutning: Tilslutning fra alle.

      b) Beslutning: Hvornår skal det ligge?
          2.januar, 3,januar, 4. januar 2013. 
      c) Drøftelse: Økonomi
          Kursusudvalget laver oplæg med udgangspunkt i 1000.- kr. pr. årsværk til næste møde.
      d) Orientering fra kursusudvalget. 
          Indgik i drøftelserne.

          Ud fra konklusionerne vil kursusudvalget arbejde på en model og et budget før næste møde.
          Her skal udvalgets mandat vedtages.

5. Evaluering af talentklasse-weekenden i Skagen (Thomas Albæk Jakobsen)
   Generelt for sent ude. Kommunikationen arrangør og skoler imellem var lidt træg.
   Der var deltagere der rejste undervejs med forskellig begrundelse. 
   Eleverne skal fra starten være indstillet   på at man er med hele tiden
   Skal arrangementet udvides til at deltagerne ankommer fredag?
   Infrastrukturen bør have indflydelse på placering af stævnerne i fremtiden.
   Thomas havde om søndagen en runde med deltagerne om deres fremtidsbilleder omkring musik.
   Hvilken rolle skal talentweekenden have i det samlede talentudviklingsarbejde?

6. Næste talentklasseweekend. (Udvalget)
a) Orientering: Dato er fastsat til d. 2. marts 2013.
b) Beslutning:  Økonomi:  kr. 700,- + overnatning pr. elev incl. fortæring.

7.   Lederinternat. (FU)
      a) Tidspunkt bliver:
     Torsdag den 22. marts kl. 9 til fredag den 23. marts kl. 15.
      Fredag kl. 13-15 er afsat til generalforsamling (obs.: flyttet fra den 16. marts).
      b) Sted: Tranum Strand.
      c) Beslutning: Økonomi: Forventet under kr. 2.000 netto pr. deltager alt inklusive. (Mandat til FU). 
      d) Debat: Emne-indkredsning.
      FU fastsætter det endelige program på baggrund af inspiration fra kredsen:
      Hvordan kan vi udvikle samarbejdet i fremtiden. Udviklingsstrategi for KiN i de kommende år?  
      Kan/vil vi hente inspiration hos den 11. musikskole på Fyn?.



      Hvad vil vi med billedskole, dans, drama? Nytænkning på vores allerede etablerede samarbejde 
      og samarbejdsprojekter.
      Hvilken værdi har vi for fritidslivet/undervisningsmiljøet? Hvad er vores opgave. 
      Hvad er det for et relationsarbejde der skal gøres i lokalsamfundet for at sikre synlighed og opbakning?
      Fremtidens udbud og efterspørgsel på institutionerne. 
      Som forberedelse hertil kunne det være interessant at se statistisk materiale på søgning, 
      lønsum og   aktiviteter.
      En fremtidsforsker på banen. Steen henviser til at søge inspiration i bogen ”Betweenagere” 
      (forfatterne: Kirsten Grube og Søren Østergaard) om 3-5. klassernes hverdag.
      Fremadrettet strategi for at sikre rekruttering af deltagere på vore fællesprojekter
      Der må gerne sendes inspirationsmateriale til forretningsudvalget inden 31.januar.   
      e) Forslag til facilitator om torsdagen.
      En fremtidsforsker. Forfatteren til bogen Betweenagere
      Jens Ole Amstrup Frederikshavn. www.soulfighters.dk

8.   Orientering fra USMUN – Orientering om økonomi og aktiviteter.
      Finansiering er på plads frem til og med 2012.(kr. 365.000 pr. år) + kr.215.000 FRA 2010
      NUS Stævne 28-29 januar 2012. I Skallerup.(Hjørring) 
      NUS Stævne 14-15. april  2012 i Støvring
      Strygerdag i samarbejde med konservatoriet i Brønderslev 13.maj 2012.
      NUS weekend 9.-10.juni 2012 
      NUS tur til Haag 14.-17.juni 2012
      NUS sommerstævne i Skagen - NUS på toppen 6-10 august 2012

9.   Evt.

KiN anbefaler at så mange som muligt deltager ved DMKL´s seminar om kulturskoler onsdag d. 1. februar 2012. (se 
www.dmkl.dk)
DMKL konference 2012 i Aarhus 12-13.november
MGK har fået 400.000.- kr. tilført. 
Alle opfordres til at kontakte MGK, hvis de har projekter hvori MGK elever eller lærere kan indgå i et samarbejde med 
kulturskolens aktiviteter.
Princip på MGK: Eleven i centrum. Geografisk placering og lærervalg ved hovedfag og bifagsundervisning aftales i 
samarbejde med den enkelte elev.

http://www.dmkl.dk/

