
 
 
Referat af KiN-FU møde, tirsdag den 4. Nov. 2015 
 
Tilstede: 
Palle, Christian, Sofie og Malene 
 
Referent: 
Malene 
 

1. Aktuelt vedr. Sofies opgaver – tilmelding til kursusuge/fondssøgning/andet 
Tilmelding til kursusuge – ca 170 tilmeldinger pr. Deadline. Efterfølgende 40 tilmeldinger. 
Pt. Fordeles ønsker på prioriteter.  
Udvalget holder møde på mandag.  
Der er beslutninger som Sofie ikke kan tage – det gør at processen kan gå lidt i stå.  
 
Projekt med klassik musik i Børnehaver – Sofie er på opgaven med at søge penge. Der er 
søgt penge hos BMMK – tilskud er betinget af at tilbuddet kan udbredes til Regionen.  
 
Kurset med Malene Horsfeldt i kursusugen: 
Sofie undersøger, om antallet af tilmeldinger er nok til at kurset kan gennemføres – på den 
måde udbredes kendskabet til undervisere i regionen.  
 
PR: 
 
NUS - Ultimo januar og primo februar – AK er vært. Samarbejde med orkester Norden. 
Koncert i den store sal i Musikkens Hus.  
 
Folder/flyer om NUS som eleverne kan få med hjem. Beregnet til nye elever som skal have 
kendskab til NUS. 
 
Akut: 
Liste over de lærere der var med på den fællespædagogiske dag i 2014.  
 
Funktionaliteten på NUS tilmelding – er det muligt at gøre det på den måde, at man først 
kan forlade tilmeldingen før der er betalt? Pt. skal der gøres opmærksom på, at man ikke er 
tilmeldt før der er betalt – med fed skrift... og en evt. anden farve..! :-) 
 
Steinway – formular omkring krav. Kan det indsættes som formular? Med tre forskellige 
felter. Den 3. April afholdes festivalen. 
 
Info kunne tages med i Nyhedsbrev  - Christian sender info.  
 
Oprydning på hjemmeside.  

 



2. Planlægning af ordinært KiN-møde den 20/11 i Fjerritslev 
 

Dagsorden: 
Kl. 09.00 – 12.00 
0. Kaffe og Brø’/siden sidst 
1. Tilstedeværende/afbud 
2. Godkendelse af dagsordenen 
3. Godkendelse af referat fra sidst (18. Sept. 2015 i Hobro) Revideret referat vedhæftet 
4. (Orientering 5) Den fælles pædagogiske dag i januar 
5. Nyt fra USMUN og fra Line vedr. det næste NUS stævne i januar i Aalborg.  
6. Indkomne punkter 
7. Evt.  
 
Hvis ikke der kommer flere punkter rykkes temamødet frem.  
 
 
3. Planlægning af temamøde om OK15 samme dag 
Kl.13.00 – 15.00 
 

 Skal vi vælge nogle undertemaer til debatten – udgangspunkt i refleksionsspørgsmål. 
Palle orienterer sig i spørgsmålene. 

 Form 

 Oplæg – Palle skriver rundt til lederkredsen – er der nogle der vil lave et oplæg? Samlet 
set 30 minutter til oplæggene.  
 
Ellers 3 minutter pr. Skole – hvad er der sket indtil videre, hvilke udfordringer ser I frem 
over? 
 
Speedadmin – ny opgørelse af arbejdstid. Der er Betaversioner til rådighed.  

 
 

4. Evt.  


