
Referat fra samrådsmøde 
Fredag den 18.november 2011 kl. 9-12 på Hjørring Musiske Skole

Til stede: Mads Bak, Thomas Mikkelsen, Morten Friis, Henrik Hammer, Jan Jacobsen, Christian Larsen, Jens 
Nielsen, John Fuglsang, Lisbeth Baggesen, Lisbeth Joensen, Malene B. Wennerlin, Carsten Bilde, Elin 
Lundbye

Afbud: Thomas Albæk Jacobsen, Finn Svitt ,  Tove Terp, Jens Hostrup, Per Gregersen, Susanne Laub
Steen Lindgaard, Palle Vang .

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Godkendt

3. Nedsættelse af udvalg for talenttræf. 
Mads Bak, Thomas Albæk og en repræsentant fra MGK som udpeges internt.
Næste træf bliver i marts måned 2013 i Hjørring.
Udvalget barsler til mødet i januar 2012 med oplæg til overordnet målsætning og indhold samt
økonomi/budget

4. Diskussionspunkter

a. Fællesansættelser
Iflg. tilbagemelding fra KL kan man i ledelserne gennemføre fællesansættelser med den 
begrundelse i større fleksibilitet.
Fællesansættelser kan være et led i rekrutteringsstrategien omkring smalle instrumenter.

b. Koordinering af møder og af sæsonstart skolerne i mellem?
Forslag om at se på fælles holdning og forvaltning af omsorgsdage. Forslag om at lægge 
årsplanen ud på KIN -hjemmesiden til koordinering. Ønske om at informere hinanden uden 
at lave fælles regler. Forslag om at nedsætte et arbejdsudvalg der ser på regler  og 
administration af omsorgsdage og 6.ferieuge.

c. Fælles holdning til max antal lektioner pr. dag og til pauser? 
Som nu Individuelt på skolerne.

5. Forespørgsel: Er der interesse for at bruge et par hverdage på arbejdsinternat - eventuelt en 
weekend - i KiN-ledelsesregi til afklaring og strategisk tænkning m.v ? 
I så fald hvornår skal det ligge? Hvor? Budget, princip for betaling?
Støtte til idegrundlaget fra flere. Forslag om at få facilitator udefra til noget af indholdet. 
Uddannelsesaspektet kunne evt. inddrages i forløbet. Man opfordres til at sende forslag til 
facilitator til formanden. Forretningsudvalget sender doodle ud i forhold til at finde tidspunkt i 
marts 2012.

6. Kor – skal vi etablere formelt samarbejde på det område?
Forslag om – i samarbejde med JMK – at arrangere workshop med kulturskolernes børne - 
/ungdomskor og/eller solosangere.  Arbejdsudvalg : John Fuglsang (tovholder), Malene Bonderup, 



Henrik Hammer.   

7. Oplæg fra kursusudvalget om kursusuge, pædagogisk dag og opstarts/slutdato.
Stor tilslutning til at en fælles kursusuge midt på sæsonen for alle personalegrupper.
Den endelige beslutning tages på mødet i januar. Det er i den forbindelse afgørende at alle skoler 
til dette møde har taget stilling til spørgsmålet

8. Orienteringspunkt: Tilbagemelding fra særligt møde om overenskomstforhold.
Christian orienterede om den overordnede proces i forhandlingerne.

9. Orientering om status for TeaterTalentNord. 
Der er fortsat støtte til projektet fra KN – dog ikke til den store økonomi i første omgang.
Der kan ikke pt. findes økonomi til det store projekt.  Der arbejdes videre med at skabe grundlag for 
den store model.

10. Optag af elever fra nabokommuner - nye principper nye aftaler siden sidst?
Der er ingen interesse for at tage en fælles beslutning. Medlemmerne opfordres til - lokalt – at 
aftale hvilken praksis kommunen/bestyrelsen kan tiltræde.

11. Orientering om aftale med Erik Bach om dialogmøde med KiN. 
Ønsker fra mødet: Talentudvikling, MGK, Konservatorierne centraliserer, centralisering af 
talentarbejdet.

12. Orientering om status for NUBB.
KN er søgt om midler. Det er vanskeligt at få tilbagemeldinger fra kontaktperson/KN.
Det er pt. uklart hvilken økonomi projektet har fremadrettet.

13. Indtryk og efterdialog fra DMKL´s landskonference.
En god konference med godt indhold og udbytte på flere fronter. Paneldebatten blev desværre 
noget udvandet p.g.a af afbud og fragang fra panelet.

14. Evt.
Der kommer en regning på pædagogisk dag. 

Kasserede instrumenter: Man er velkommen til at aflevere evt. instrumenter på Hjørring Musiske 
inden 7. December.  

Steinway konkurrencen er flyttet til Aarhus.?? Der er lagt op til at hver skole laver sin egen 
lokalkonkurrence og derefter sender til hovedkonkurrencen.

Der afholdes for første gang International Korfestival i Blokhus i pinsen 2012. Der vil blive særlige 
tilbud til mere lokale kor. 

En henvendelse fra Rebild Spillemandslaug for at høre om interessen for en dag med
traditionel spillemandsmusik. 

BMMK har interessante muligheder for os i forhold til at eksperimentere. Der efterlyses flere 
projekter på tværs af kulturskole, institutioner og kunstnerne.

Referat: Carsten Bilde


