
Generalforsamling i Kulturskoler i Nordjylland (KiN) 2012
 Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter 

TranumStrand 22-23 marts. 

Holdopdeling:

Gul stue 
• Palle Vang (Aalborg Kulturskole)
• Christian Larsen (Hjørring Musiske skole)
• Malene Bonderup (Vesthimmerlands Kulturskole)
• Morten L. Friis (Rebild Kulturskole)

Lilla stue
• Jan Jacobsen (Aalborg Kulturskole)
• Jens Hostrup (Jammerbugt Kulturskole)
• Erik Randrup (Hjørring Musiske skole)
• Steen Lindgaard (Vesthimmerlands Kulturskole.)
• Susanne Laub (Brønderslev Musikskole)

Rød stue
• Carsten Bilde (Jammerbugt Kulturskole)
• Carsten Baumann (Aalborg Kulturskole)
• Lisbeth Baggesen (Hjørring Musiske skole)
• Thomas Aalbæk (Musikskolen i Frederikshavn.)
• Thomas Mikkelsen (Thisted Musikskole)

Blå stue 
• Henrik Hammer (Mariagerfjord Kulturskole.)
• Per Gregersen (Jammerbugt Kulturskole)
• Elin Lundbye (Aalborg Kulturskole)
• Mads Bak (Hjørring Musiske skole)
• John Fuglsang (Brønderslev Musikskole)

Torsdag 22. marts 2012 – 9.00 til 18.00 (referent Elin M. Zachariasen)

09.30 Velkomst med Palle Vang: 
Det er cirka to år siden vi sidst havde sådan et møde. FU vurderet og arbejdet ud fra at det er et behov for at  
samle op og kigge fremad. Dagen i dag bliver lidt anderledes end vi er vant til, mens det i morgen bliver 
mere almindelig generalforsamling - fx med konkrete punkter vi skal i gennem.  Desuden bliver der i morgen 
måske også behov for at vi samler op på nogle af tingene fra i dag. I dag bliver ikke et ” almindeligt møde”, 
men mere en kreativ tilgang, der måske kan flytte os alle sammen på en eller anden måde.

09.40 Intro med Henrik Hammer:  
Den anderledes form på dagen i dag, er ud fra en forestilling om at vi måske kommer et ”spadestik” dybere.  
Samarbejdet mellem os har skiftet form og derfor er det relevant at spørge, hvorfor er vi her? Før vi bliver  
konkrete omkring specifikke opgaver, er det måske nødvendigt at vi reflekterer over vores samarbejdsform? 
Fx, er vi på rigtig vej, skal vi justere lidt eller hvordan skal formen være? Hvad er det vi skal fremover?

09:50 til 11:00 Pia Lindkvist Act2learn
Overordnet om fx teori og forståelsesramme, arbejdsform i løbet af dagen samt indledende øvelser i grupper.

11:00 Gruppeopgave 1:   Hvad er professionalisme for jer?  

Lilla stue: 

Har sat begrebet i modsætning til amatørisme. Professionalisme er kontekstafhængig, det vil sige at den kun 
har en værdi i den rigtige kontekst – i den forkerte kontekst kompetencer ingen værdi. Den handler derfor  



altid  om  en  kontekst!  Dem  udenfor  professionen  opstille  forventninger  –  dvs.  professionalisme  er  et  
spørgsmål om at være i stand til at indfri omgivelsernes forventninger.  Desuden handler det om specifikke  
kompetencer, noget man/vi kan, som andre ikke kan. Desuden noget med at have en professionel rolle – og 
at man formår at træde ind i den professionelle rolle/rum i modsætning til det private rum - at kunne styre,  
hvornår er man professionel og hvornår ikke.

I  forhold  til  ”varen”,  så  er  den  afhængig  af  kunden,  hvilket  i  vores  tilfælde  vil  sige;  Forældre,  Barn,  
Samfundet – (og også Kulturskolerne i forhold til hinanden). 

Med afsæt i kundeperspektivet, så kan man sige at det handler om den positive fritidsinteresse dvs.:

 Oplevelse;

 Socialt samvær, 

 Læring, 

 Dannelse

 Livsoplevelse.  

Vores professionalisme afhængig således af, at vi kan udfylde forventninger.

Rød stue: 

Gruppen har fokuseret på at opstille nogle generelle ”pin”/træk fx;

 Kvalifikationer

 Værktøjer

 Opgaveløsning på et højt niveau

 Refleksion og overblik

 Sikker drift

 Nytænkende. 

Gruppen har diskuteret,  om alle træk skal være til  stede for at man er professionel? Desuden diskuteret  
nuancerne mellem at løse     en opgave og at være     professionel. Kan professionalisme hænges op på standarter? 
Buschauffør eksempel - er det nok at flytte folk fra et sted til et andet - at man løser opgaven, eller er der  
mere i der ligger i opgaven fx ifølge standarter – at være venlig, smilende, udvise trafiksikkerhed? 

Vi kommer fra forskellige kommuner, og har derfor forskellige politiske lag over os.  I nogen kommuner er 
det måske nok ikke at have underskud på budgettet, andre kommuner har måske krav om, at vi skal være  
nyskabende? Dem omkring os forventer jo også, at det er os, der er de professionelle på området. 



Gul stue:

Gruppen har startet  diskussionen sådan lidt  udefra og arbejdet  ind.  Påpeger ligesom de andre,  at  det  er 
afhængigt af konteksten og optikken – det vi synes er professionelt, er ikke nødvendigvis det andre mener, er 
professionelt. Også et spørgsmål om at kunne leve op til forventninger – hvis man melder ud at man vil gøre  
noget, så går man fra ud at det holdes – og dog, det kan også være professionelt at kunne have evnen til at se,  
hvornår man må bryde ”planen” (fx skadestue eksempel).

Desuden vigtigt at have evnen til at reflektere; at kunne lære af sine fejl. Det er en risiko for, at når man har 
lært et fag, så kan ens professionalisme fastholde en i fagets forståelsesramme og derved forhindre at man 
udvikler sig. 

Nødvendigt at kunne forholde sig til konteksten. Gruppen påpeger CMM modellen hvor det er samspillet 
mellem fx kultur, relation og situation, der bliver afgørende for hvor ”heldigt” man kommer ud af en specifik 
situation. Pointen er, at kommunikation er vigtig! Nogen gange er det som professionel nødvendigt at kunne 
træde ud af rollen – komme ”ud af busken”. Nogen gange er det også ok at have følelser med - men ikke at 
være i sine følelsers vold! Professionalisme begrebet er forskelligt i forskellige forums og vi har mulighed  
for at være professionelle på en anden måde end ”systemet” rundt om os – det er værd at tænke over. 

Blå stue

Gruppen startet overordnet med faktorer som; Job, Tjene penge osv. Professionalisme er også et spørgsmål 
om, at være i stand til at sætte rammerne for den profession man er i. Hvilket man kan gøre på en god måde. 
At have evne til at skelne mellem personligt og professionelt. Professionelt er desuden at være i stand til at  
have et solidt grundlag for de beslutninger man træffer. Kunne overskue hvordan man kommer helskindet i  
mål - og kan man overhoved det? Måske kunne man godt bruge et kort over området, planlægge sin rute? 

Spørgsmål; Kan man være kulturskoleleder, hvis man ikke er musiker? Diskussion omkring lederegenskaber,  
hvad der skal til, sætte rammer og bryde rammer, evnen til at se og få som mest ud af det man har.

HVAD ER PROFESSIONALISME? (OPSAMLING)

SÆTTE RAMMER OG AGERE I RAMMEN  

KVALIFIKATIONER/KOMPETENCER

VÆRKTØJER

LØSE OPGAVER OG LÆRE

REFLEKSION/OVERBLIK/NYTÆNKE

SIKKER DRIFT/EFFEKTUERE I PRAKSIS

KONTEKST AFHÆNGIG/OPTIK



PROFESSIONALISME/AMATØRISME’

KOMMUNIKATION (CMM)

”VAREN/KUNDEN” DEN POSITIVE FRITIDSINTERESSE

13:10 Gruppeopgave 2:   Hvad forstår du ved en forretningstankegang?  

Gul stue
Forretningstankegang: 

• Er det at betragte os som aktør i et marked, hvor vi via transaktioner skaber profit => goodwill.

• Reaktiv/proaktiv rolle

• Som udgangspunkt giver vores aktiviteter underskud

• Modsætningen er institutions tankegang: Vi har en berettigelse i os selv.

Diskuteret spørgsmålet; Vi yder en service - kontra vi er en aktør i et marked. Profit er goodwill, især politisk 
goodwill!  Dilemma  er,  at  næsten alle  aktiviteter  giver  underskud,  betyder  det  så  at  man  skal  nedlægge 
aktiviteter? Vi rammes af besparelser samtidig med at det er forventningen om at vi skal yde et tilbud. 
En proaktiv tilgang vil sige, at det handler om at skabe mest mulig goodwill, for færres mulige ressourcer.  
Et centralt element er at tilfredsstille det politiske niveau, fx at komme i avisen, arrangementer o.l. Vi står  
overfor  forventninger  fra  forskellige  niveauer  fx  lokalpolitiker,  borger.  Derfor  er  kunde/interessent 
perspektivet meget vigtige for os, at vi formår at se os selv i den kontekst.
To måder at se det på; 1) At det er legitimt for sådan nogen som os at tage beslutninger, eller 2) At det er  
nødvendigt at arbejde sig igennem ”et slimet lag” af forvaltning. 

Hvis profit er goodwill, hvem skal vi så levere varen til? Lokalt, kommunalt, regionalt?

Lilla stue
Nogle  af  vanskelighederne  med  at  tænke  en  forretningstankegang  hænger  sammen  med  diskussionen 
omkring, hvad er vores produkt?  Hvad er det for en sammenhæng mellem ydelser/modydelser set i forhold  
til de tre segmenter fra før; Forældre, Elev, Samfund. Overfor kommunen fx, hvad er det vi leverer i forhold  
til  kommunen? Vi fordeler  desuden nogle subsidier  – fx et statstilskud som vi  omfordeler  til  ”kunder”. 
Tanken omkring at forholde sig til et produkt, forudsætter også at det er et marked, og derved at det er en  
efterspørgsel efter produktet => Ergo må vi stimulere efterspørgselen - grundlag for at vi er her!

Rød stue:
Kulturskoler er i en atypisk situation. For eksempel har de ”monopol”/ikke mange konkurrenter, og ser vi på 
kunden, så har vi barnet, der modtager ydelsen, forældrene, der betaler samt at det også er andre aktører, der 
betaler gennem tilskud – hvad er modydelsen til dem? 

Spørgsmål;  Hvorfor  skal  vi  have  kulturskoler,  hvorfor  skal  vi  undervise  i  musik?  Har  været  en  stor 
diskussion i Frederikshavn ved et arrangement, hvor man diskuterede netop det spørgsmål. Man kan se det i 
to spor. Et markedsspor elev/forældre og et servicespor som er kommune/stat.  Hvis vi  kun ser det som 
marked, så er det ikke sandsynligt at det er alle ”varer” der skal være på hylderne. Så ville virkeligheden se 
noget anderledes ud. Mange af de fællesopgaver vi bærer, afspejler at det ikke kun er marked fx orkestrene.



Indskudt  kommentar  fra  Gul  stue;  Vi  skal  huske  at  det  er  musikundervisningen,  ikke  musikken  vi  har  
monopol på! Det er vigtigt at vi går ud og spørger hvad skal til hvilke forventninger der er - vi er ikke kun til  
for os selv. 

Vi har en samfundsmæssig forpligtigelse. Man kan se det som en kæde – nogle af de elever vi har skal videre  
til konservatorium og kommer så ind til os igen. Hvis vi ikke løser opgaven knækker kæden. Det er noget  
som vi  må få politikerne til  at  se,  er vigtigt.   Nogle gange kan vi  blive tvunget  til  at  ændre tankegang  
omkring berettigelse (eksempel fra Jammerbugt vedr. hvornår en ydelse er en kerneydelse?)

Kulturskolernes dilemma; Jo flere kunder, desto større udgifter.

Kommentar fra Gul stue: Måske er vores tankegang under stærkt pres for tiden (”kasseforestillingen” om de  
der 20-25 min.) Særligt ude på landet er vi under pres. Forudsætter at vi lave alliancer med andre aktører.  
En af vores begrænsning er, at dem, der svarer på om musikskoler er berettiget, er selv musikskolelærer. Vi  
er nødt til at se på fx litteratur, dans, foto m.m. som ”ydelser”.  Kan vi levere varen om x antal år, hvis vi  
ikke får de andre fag ind? Set i den optik løfter vi ikke opgaven i dag.

I  interessentanalysen  mangler  resten  af  verden?  Hvordan bidrager  vi  i  forhold  til  det  billede,  det  store  
perspektiv?  Det er en rolle, som vi også kunne spille.

Vi har i gruppen sat spørgsmålet ”Hvis vi ikke fandtes, ville vi så blive opfundet, og i så fald, i hvilken  
form?”

Blå stue
Enige med det meste der er sagt – gruppen har også haft fokus på problemet omkring forretning kontra  
service. 

HVAD ER FORRETNINGSGANGE? (OPSAMLING)

CENTRALE PUNKTER/OVERVEJELSER GRUPPERNE PÅPEGER:

 HVEM ER KUNDEN

 HVEM ER VORES INTERESSENTER 

 HVAD ER VORES YDELSE

 HVAD ER VORES PROFIT 

 HVAD ER VORES MARKED

 FLERE ELEVER – STØRRE UDGIFT

 HVAD ER VORES MODYDELSE

 HVAD ER VORES BERETTIGELSE SOM INSTITUTION

15:00 Gruppeopgave 3: Hvad forstår I egentlig ved præmisser for et samarbejde
Kun diskussion i grupper uden efterfølgende opsamling



15:15 Gruppeopgave 4 ”walk and talk”: 

• Skal vi overhovedet samarbejde? 

• Hvor og om hvad? 

• Hvorfor

Gul stue: 

Gruppen pointerer at samarbejde er vigtig – men også at samarbejde betyder ikke nødvendigvis alle!

Konkrete ideer;

 Samarbejde omkring videndeling. Trække på erfaringer fra andre kulturfag fx dans, drama, litteratur og 
videndele med dem, der har kompetencer på området. 

 Andre  former  for  lærerstillinger,  hvor  indholdet  er  andet  end  blot  undervisning  (FX  Hjørring  og 
Frederikshavn  har  samarbejdet  omkring  undervisning)  Fx  stillinger,  der  indeholder  koordinering 
eventuelt  fællesansansættelser.  Hvordan gør vi stillinger attraktive? – Forudsætter at vi tænker ud af  
”boksen”.

 Anderledes undervisningsformer (Det er noget man gør allerede fx med stryger => solo, hold, MMG) 
Ikke at tænke undervisning i minutpakker men tænke den som samlede pakker der fx også indeholder  
kammeratskab m.m..

 Udvide  kerneydelsen  fx  større  samarbejder  med  folkeskolen.  Følge  tanken  med  hvordan  ser 
kulturskolerne ud i fremtiden? Vi skal prøve at tænke mere systematisk i et forsøg med at udvide vores  
kerneydelser.

 Udvikle basislaget fx få drama op at stå – det praktiske arbejde hver især, men videndele omkring det. 

 Regionalt talentniveau. Der er det nødvendigt med samarbejdsaktiviteter, fordi det ikke er nok kun at 
videndele på det område.

Lilla stue:

 Samarbejde ud fra tanken; Det er nogen, der har noget, vi andre ikke har.

 Samarbejde på ledelsesplan (fx omkring ledelsesemner, hvordan vi udøver ledelse?)

Blå stue:

Vigtigt at vi holder fast i tanken om at 2 + 2 = 5.  Samarbejder skal give mere end kun summen!

 USMUN =>  at vi sammen gør noget, hvor vi udvikler os.

 Ledersparring. 

 Kompetenceudvikling indenfor lærer/underviser.

Rød stue: 



 Videndeling (udvidet) – dokumentere resultaterne, skabe en fælles vidensbank.  

 Delte  stillinger,  andre  former  for  stillinger  –  musiker/underviser.  Lave  basisensembler,  der  kan 
synliggøre kulturskolerne.

 Gæstelærerordning (udvides til hele regionen) Fx i forhold til en særlig undervisningsgren for derved at  
”booste” fx forskole eller stryger - mest fokus på lærere. Når vi kan tilbyde det bredt i regionen, så kan  
vi også tiltrække stærke ”typer”.

 I stedet for altid at ”samarbejde” så heller være entreprenører (Så kan man købe sig ind hos andre - det  
er tungt at være koordinator for alle)

 Sætte tid af til diskussion af ”varme sager” på lederniveau. Når vi har de der tre timers møder, så afsætte  
15 min til ”varme sager”. Give plads for at diskutere ting udenfor referat og dagsorden. 

 Facebook lignende forum, hvor de ”unge” ledere kan trække på erfaringer fra de ”gamle”. Skabe en  
fleksibel platform hvor vi kan diskutere ledelsesproblematikker.

KONKRETE FORSLAG TIL SAMARBEJDE (OPSAMLING)

1. VIDENDELING - INKL. DOKUMENTATION OG FORSKNING. (BLÅ GRUPPE ARBEJDER VIDERE MED 
EMNET)2. ANDRE FORMER FOR LÆRERSTILLINGER3. ANDERLEDES UNDERVISNINGSFORMER – ANDRE TANKEGANGE (GUL GRUPPE ARBEJDER VIDERE 
MED EMNET)4. UDVIDE KERNEYDELSEN –  UDVIKLE SYSTEMATISK (LILLA GRUPPE ARBEJDER VIDERE MED 
EMNET)

5. REGIONAL TALENTUDVIKLING6. USMUM HOLDE FAST I AT 2+2=5

7. SAMARBEJDE PÅ LEDELSESNIVEAU I FORHOLD TIL UDØVELSE AF LEDELSE – LÆGGE TID IND TIL 
”VARME SAGER”

8. KOMPETENCEUDVIKLING I FORHOLD TIL FX LÆRER9. GÆSTELÆRER/INSPIRATOR OG FX BOOSTE BESTEMTE OMRÅDER (RØD GRUPPE ARBEJDER VIDERE 
MED EMNET)10.NOGLE ER ENTREPRENØRER =>  ANDRE KAN KØBE SIG I IND (FX HJØRRING OG BALLET)

16:30 Gruppeopgave 5: Grupperne vælger et af forslagene til samarbejde og skriver en drejebog til 
deres forslag. 



1) Videndeling (Blå stue)

− Lave en oversigt over de aktuelle fag på hver enkelt kulturskole.

− Fælles kursusdage (udvidet med eventuel netværksdannelse)

− Være opmærksomme på de ”små” fag

− Invitere andre kulturskoler til kurser

− Forskning med afsæt i udviklingsarbejde fx i samarbejde med universitetet/seminarium 

Gruppen vil senere præsentere deres nyudviklede DLL – model => management by fear!!!  ;-)

2) Udvide kerneydelsen (Lilla stue)

Skabe en ”KIN – Youtube kanal” omkring fx- Sådan stemmer du din guitar osv. - Spil der understøtter indlæring- NUS minus ONE osv.- Standardrepertoire til støtte for øvning- Sammenspilsmuligheder

Etablere en øvecafe/klub
− Lærerstyret
− Studentermedhjælperstyret
− Selvstyret sammenspil

Visuelle medier som fag

Give mulighed for at eleven køber en ”pakke undervisning” i stedet for 22,5 minut.3) Anderledes undervisningsformer (Gul stue) 

Udgangspunkt i USMUN. Og skabe ”KIN Forskning og Udvikling”

− Opstille et strategisk plan

− Opstille vision (forum kulturskoleledere + eventuelt medarbejder) 

− Definer indsats områder. Tanken er at vi er ligeværdige autonome samarbejdspartnere, men opstille  
indsatsområder hvor der er frit udbud. Det kunne fx være at styrke orkester.

− Web baseret forummer – beslægtede projekter kan videndele på disse forum – fx føre log over aktivitet  
(Når man melder til er man forpligtet til at dele viden!) 



− På den måde kan vi optimere og gøre projekter flyvedygtige. 

Kompetenceudvikling ved at bruge fx Balanced Scorecard model. 

Oplagt at vi beslutter det i morgen og sætter det på dagsorden til pædagogiske dage.

4) Gæstelærer /inspirator (Rød stue) 

Formålet med gæstelærer er at give et pæd/did. indspark til regionen/lærere

Mål

− lærerne

− Elever

− Fag

− musikskoler (Booste på udvalgte områder/opkvalificere)

 Årligt fokus (1 år Sammenspil fx - nødvendigt at afdække behovet)

Kampagnelærer, kursus, supervision workshops, projekter.

Der nedsættes en koordineringsgruppe, der er relevante m.h.t. emnet

Koordinering for gruppen - muligvis også medarbejdere. Gruppen er ansvarlig for ansættelse, afvikling og  
planlægning.

Der tilknyttes dokumentation og forskning, som kan omsættes til gavn for kommende praksis

Økonomi bæres af de implicerede parter/fonde evnt. Kulturaftaler (Skal være muligt for skoler at ”byde ind” 
når det er et fag de er interesserede i)

18.00 Gruppeopgave 6: Reflektere over dagen (10 min)

− Henrik og Carsten: Positive ”overraskede” over at vi faktisk tænker i samme retning. Er ikke så 
forskellige

− Elin og Thomas: Reflekteret lidt over mangfoldighed og teori. Vi er monofaglige betyder det at vi 
er videnskonserverende => har vi brug for at bringe andre viden ind?

− Mads og Morten: Positivt overraskende over hvor meget vi har flyttet os. Arbejde videre fra dette, 
styrke os og gå et skridt længere, investere tid i dette. Huske vi er en NGO organisation.

− John og Malene: Har savnet at have tid til at reflektere - vi har været for formelle, vigtigt at være  
sammen og i dialog.

− Carsten og Christian: Faktisk har vi været gode til at udvikle ting uden at skrive ned, fortsætte det  
uformelle samarbejde. Der er kommet nogle overraskende ting på banen i dag – positivt.



− Lisbeth og Steen: Vi tænker meget musik, mangler måske de andre ting? Hvad er en Kulturskole og 
hvad er  det  vi  skal  kunne overfor barnet? Mangler måske  at  få tilført  ”blod” fra de andre ting.  
Kvalitet er høj,  men det  afspejler  også en vanetænkning – en konservativ tænkning i  forhold til 
udfordringer vi står overfor.  Havde håbet på at få et billede af, hvad Kulturskolen er og skal kunne i 
fremtiden ... og hvorfor og hvordan?

− Thomas og Susanne: God oplevelse – måske bedst at fokusere på en enkelt eller to idéer i første 
omgang

− Jan, Palle og Erik: Glædelig overraskelse, har afspejlet en vilje til at lave noget sammen. 


