
 

 

 

MØDEREFERAT 
 

KiN møde, onsdag den 10. Juni, kl. 09.00 – 15.00 på Vesthimmerlands Kulturskole, 

Østergade 5, 9670 Løgstør.  

 

 

 

Tilstede: 

Christian Larsen, Thomas Albæk Jacobsen, Finn Elias Svitt, Kasper Bonde, Lars 

Frandsen, Henrik Hammer, Susanne Laub, Palle Vang, Elin Lundbye, Jan Jacobsen,  

Morten Lønborg Friis, Anders Vittrup, Kristian Dalgaard, Malene Wennerlin 

 

Afbud: 

Mads Bak, Erik Randrup, Signe Wang Carlsen, Tove Kobberå, Carsten Baumann, John 

Fuglsang, Tove Terp, Per Gregersen, Mads Mølgaard, Rikke Kamedula, Hanne Skou 

 

Referent:  

Malene 

 

09.00            Goddaw, kaffe & brø’ 

  

09.15            ORDINÆRT KiN-MØDE 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (internat 19.-20. marts – følger snart fra 

Christian L. …) 

Godkendt 

3. Kursusuge  2016 – status mv. (Kursusudvalget) 

 

Oplæg fra Henrik Hammer: 

Udvalget er langt med at indhente kursusholdere.  

 

Den fællespædagogiske dag: 

Vidensmesse – det er arbejdstitlen. Forskellige messestande/caféer hvor skolerne kan byde ind 

med indhold. Man besøger standende/cafeerne i grupper og man når rundt til tre grupper, som 

man melder sig til på forhånd. Eksempel: 12 stande med forskellige emner – gerne emner som 

er lærerorienterede, f.eks. guitarstand.  

 

Man håber på at kunne imødekomme lærernes ønsker/interesseområder i forhold til 

evalueringen af kursusdagene i 2015. 

 

Lokalitet: Idrætscenter Vendsyssel. Gode faciliteter og gode lokaler. Cafeerne foregår i 

individuelle lokaler.  

 

Emner og overskrifter, og underpunkter, samt et godt spørgsmål. Oplægget skal vare ca. 15 

min, derefter dialog. Man kan godt deltage med flere emner pr. Skole. 

 

Dagen starter med et fælles oplæg, som skal lede op til dagen.  



 

Kommentarer: 

Christian.: Udfordringen kan være at få svar fra skolerne – men rigtig god idé. 

 

Morten: God opfølgning på sidste års kursusdage. Dem der får mest ud af det er nok 

oplægsholderne. Kunne det være en idé at involvere flere lærere omkring den enkelte gruppe? 

 

Christian: 30 min. til debat er for lidt, siger erfaringerne. Dokumentation af diskussionerne 

kunne være en idé – lederne kunne tage referat. Alle skal se, at de er blevet hørt. Det kræver 

en projektor. 

 

Elin: Det har været et ønske fra lærerne, at der er dialog og videndeling. Svært at sætte 

lærere sammen i grupper på tværs af Kulturskolerne. Rammen skal på plads inden 1. 

september.  

 

Kristian: Rigtig god ide. Vi skal øve os i at tale os selv op. Lærerne bliver rollemodel for andre. 

Kunne vi give håndslag på, at vi arbejder videre? 

 

Finn: Kunne vi ramme metaplanet? Coaching, it-inddragelse i undervisning, mere faglig 

sparring, m.v. John Hatting nævner 10 punkter – elev til elev coaching er effektiv. Og sparring 

mellem lærerne på kryds af faggrupper. Pre-learning – på forkant med undervisningen.  

 
Thomas: Vi byder ind – så er der nok nogle der rammer metaplanet  

 

Morten: Vi er nok nødt til at styre det derhen hvor vi gerne vil  

 

Henrik: Vi skal huske, at meningen er videndeling for medarbejdere – altså ikke ledernes 

idéer. Hvad ser lærerne som meningsgivende? 

 

Konsensus omkring idéen  - kursusudvalget går videre med planen. Hver skole melder ind, 

kursusudvalget sætter deadline. Kursusudvalget vælger ud, hvis der er for mange.  

 

Evt. Kommentarer sendes til sekretæren indenfor en uge. 

 

4. Kursusdage 2017 – en hel uge? / Finansiering? (Kursusudvalget) 

 

Alle pengene bruges formentligt ikke i 2016. Er man indstillet på, at ugen kører videre? Så må 

vi se om, der er økonomi til, at bruge en hel uge. Der er konsensus omkring, at bruge en hel 

uge på projektet.  

 

 

5. Orientering/Debat/ Talentweekend – erfaringer, økonomisk resultat og 

resurserne fra 2017 og frem?  (Afgående og kommende Talentweekendudvalg) 

 

Fin weekend – der holdes møde på fredag i Jammerbugt. Fjerritslev Gymnasium den 5/6 marts 

2016. Der er blevet givet 100.000 hvert år fra Det Obelske. Tilskuddet gives til og med 2016. 

Der er arbejdet på at skabe overskud.  

 

Elin: Man kunne holde fast i de 800 kr. Pr elev, sådan at der genereres et overskud. Der er 

blevet sparet i 2015. Der har ikke været så mange instruktører inde over. Aalborg mener ikke 

det går ud over kvaliteten.  

 

Morten: Vi skal være sikker på, at vi får brugt de Obelske midler. Hvad koster det reelt pr. 

Elev? Mulighed for at betale det fulde beløb, i stedet for at spare op.  

 



Christian: Der er ingen betingelse fra Det Obelskes side om medfinansiering.  

 

Thomas: Hvordan skal talentområdet finansieres fremadrettet? Skal der søges midler eller skal 

vi selv finansiere? OBS: Talentpuljen fra staten omlægges, jf. den nye musikhandlingsplan fra 

Kulturministeren. 

 

Palle: Kunne vi prøve at søge Obel igen? FU + Sofie er obs på muligheden for at søge. 

 

Christian: Konservatoriet er aftalemæssigt forpligtet til at samarbejde om talentudvikling – 

men har aldrig puttet midler i. Det har været et punkt på årsmødet med konservatoriet. Der er 

pt. Ikke nok dokumentation om aftalen. Er der krav til konservatoriet fra ministeriet om et 

samarbejde?  

 

Elin: 

Konservatoriet har ikke betalt med kroner og ører, men har lagt lokaler til.  

 

Palle:  

Dialogmøde med konservatoriet i efteråret – der skal vi huske dette punkt.  

Der skal være et formøde, hvor vi får afstemt disse ting – FU er obs på dette.  

 

Hvor mange elever er der i de Nordjyske Talentklasser: 

Mariagerfjord – 10 – 12 stykker 

 

Hjørring: 

21 stk. En vigende tendens på det klassiske område. 12 er gengangere 

 

Frederikshavn: 

Der er optaget 2 – i alt 21.  

 

Rebild: 

Der er 6 elever + et spireforløb. 

 

Jammerbugt: 

10 

 

Brønderslev: 

Er i gang med at få en Talentklasse op at stå – 6 stk. 

 

Mors: 

4 stk.  

 

Vesthimmerland: 

Fald fra 16 til 12 elever. Måske skal alderen sættes ned? Stor aldersspredning. 

 

Thisted:  

12 elever. Fald fra 18 elever.  

 

Aalborg: 

20 elever. Ansøgerantallet har været lavere. Men god ansøgning til spireforløb Plus. Gymnasiet 

er en dårlig kobling sammen med talentklassen. Talent plus – de der er på venteliste til MGK. 

Der er etableret et band, samt ekstra undervisning i hovedfag.  

 

FU – obs på et evt. Temamøde omkring hvordan vi organiserer Talentudvikling.  

 

Jan:  



Hvad forstår vi ved de forskellige grupperinger? Talentspirer, talentplus osv. Diskussion af 

talentområdet i forhold til OK15 

 

Christian.: De der har tidsmæssige problemer optages i Talentplus. Kan de tænkes mere 

integreret i MGK? 

 

 

Konklusion - hvad skal regningen lyde på? Der opkræves 800 kr. pr. elev, det er ikke den 

faktuelle pris, men så er der et overskud.  

 

 

6. Kort drøftelse -  Vil KiN indgå i et samarbejde med JazzDanmark omkring Jazz 

for piger eller samme projekt tilpasset vores virkelighed? (Thomas AJ) 

 

JazzDanmark leder efter bæredygtigt model. Ikke specifik Jazz for piger – der udbydes 

undervisningsmateriale for børn – improvisation for børn. Kan man være interesseret i at 

udvikle dette materiale? Skolerne skal oprette nogle hold, som skal arbejde med materialet.  

 

Kristian: Det lyder spændende – men vi skal kende konditionerne. Lærerne skal på banen.  

 

Christian: Interessant - men hvordan skal det implementeres. Det er afgørende, at lærerne på 

den enkelte skole involveres. God idé at tænke regionalt.  

 

Palle: Det skal være et samarbejde på Kulturskolernes præmisser – Thomas vender tilbage til 

Jazz Danmark med inputs. 

 

 

7. Orientering -  Nyt fra DMKL 

 

Bestyrelsesseminar – regionsformænd og kulturskoleudvalget. Vedtægter der skal rettes til 

samt samarbejder. Opgave: Komme med et forslag til ændrede vedtægter. Hvem er 

medlemmer? Kommuner? Skoler? O.l. Der er mange holdninger og stærke brydninger. 

Dialogmøde i juni måned er blevet aflyst. Nordisk konference i Aalborg i september – DK har 

formandskabet i Nordisk råd. Konferencen er ikke for Kulturskoleledere!!  

 

112 tilmeldt til OK-dag den 18. Juni.  

 

Årlig konference i november med fokus på OK15  

 

Lena og Jan deltager i Folkemødet på Bornholm – Politikerne melder fra, så der er plads til at 

komme til orde. 

 

8. MGK Nord / MGK Danmark (Jan J.) 

 

Elever er optagede. Der har tidligere været et lige stort rytmisk og klassisk område. Men i år 

har der ikke været så stort et klassisk ansøgningsfelt. 12 rytmiske og 5 klassiske. Gode 

rytmiske ansøgere. Ansøgere med 7 og 10 er blevet afvist. 40 pladser.  

I indeværende år, er der ikke så mange MGK-elever der er stoppet.  

 

Der tænkes synergi imellem TGK og BGK. Det betyder noget socialt. 

 

Landsplan: Det er det samme billede på landsplan. Ansøgertallet er faldet fra 800 til 700.  

 

Konservatoriet: Elever der optages med dansk MGK baggrund udgør ca. halvdelen. Det er 

opadgående.  



 

MGK repræsentantskabsmøde på tirsdag, den 16.juni. 

 

9. Eventuelt 

Palle: Dialogmøde med SpeedAdmin på fredag den 12. juni... og sekretærer der ved rigtig 

meget om speed!  

Hvordan bliver OK15 implementeret i systemet? Gruppen mødes halvårligt. Der samles 

informationer ind fra skolerne.  

 

Chr.: Der savnes et koordinatorperspektiv – Palle er obs på det.  

 

Finn: Guitarfestival – der bliver ingen i 2015, men der forventes en festival i 2016.  

 

Morten: Mariagerfjord, Hedensted, Rebild har forpligtet sig på at købe instrumenter hos 

4sound. Det gælder hele kommunen. Snævert udvalg. 

 

Chr.: 

Skolen betaler lærerne når der tages på turné. KLF og KL kører en voldgiftssag. Der aflønnes 

med 5 lektioner pr. dag +  tillæg lørdag søndag.  

  

11.00            DIALOGMØDE med Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær, DAMUSA 

 

Se særskilt referat 

 

12.00            FROKOST 

  

13.00-15.00  KULTURMØDET på Mors – Aftaler vedr. og konkret indhold 

 

Indslag til Kulturmødet på Mors 2015 (vides ved udsendelse af dagordenen) 

Vesthimmerland deltager med Himmelstrygerne, Kulturskolens strygerensemble. / 

Malene Wennerlin 

Mariagerfjord bidrager med Teatertalentlinjen på Limfjordsteatret (fælles 

drama/teatertalentlinje for flere kommuner). 

Tårnby skoleorkester og Vendsyssel marimbasteelband 

 

Lars samarbejder med Nils Otto omkring praktiske ting. Lars tager kontakt til Nils Otto og 

undersøger muligheden for, om man fra styregruppen i nærmeste fremtid kan organisere, at 

Kulturskolerne får aftaler på plads her i juni. Det er et problem ,at fristen er for sen og først 

ligger i august.  

 

Aftalen vedr. Teatrene er på plads.  

 

FU er opmærksomme på, at vi næste år kan deltage i debatter o.l., i samarbejde med DAMUSA 

og DMKL, men i år tror vi det er vigtigt at observere. Vi kan deltage i nogle eksisterende 

debatter, hvis vi finder det relevant.  

 

En debat der er planlagt: Videnskab og Lidenskab – om talentpleje.   

 

Der er en proces i gang i Aalborg – ingen aftaler endnu. Det skal organiseres ordenligt fra 

styregruppen (Nils Otto) før det giver mening. Vi er interesseret i synlighed – det er meddelt 

styregruppen.  

 

Indslaget vedr. Teatrene sker på Limfjordsteatret.  

 

x-apple-data-detectors://25/


Fint hvis DAMUSA og DMKL kunne påtage sig dialogen med Mors i evalueringsøjemed. På den 

måde vil vores område stå styrket. Vi skal kunne definere vores virkelighed, hvad kan vi 

levere. Hvor hører vores indslag hjemme? Vi skal klæde styregruppen på. 

 

Kommunikationen er træg.  

 

Vigtigt at kommunikere både de bløde og mere hardcore værdier på den politiske dagsorden.  

 

Hvordan med evaluering? Er der en samlet evaluering af mødet?  

 

Kunne vi efterfølgende påvirke indslagene på de respektive scener og debatter ved at iagttage 

tingene i år? 

 

Hvad er dagsordenen, missionen for Kulturmødet?  


