
Internat  - KiN, Rold Storkro den 17. og 18. marts 2016 

Referent:  

Malene 

Referat af torsdagens punkter 

10.00-12.00 møde OK16 

Udfordringer ved fastholdelse af overenskomstaftale vedr. den obligatoriske 

tilstedeværelse (oplæg Mors) 

12.30 -14.00 – Lærerbånd på to dage for de lærere, der har over 4/25. Fem lærere begge 

dage. Derudover opereres med forberedelse og egen øvning + koncerter arrangementer o.l.  

Lærerbåndet skal bruges til kollegasamarbejde, vidensdeling m.m. 

Der er modstand fra TR. Det er meget svært at komme i dialog om emnet.  

Bestyrelsen bakker lederen op. Der skal være individuellesamtaler med lærerne hen over 

foråret. Kredsen kommer med gode inputs til Lars. 

OBS på at TR’s rolle er ændret til at være høringsberettiget og ikke forhandlingsberettiget, 

som i den gamle overenskomst. Begge parter har ansvar for, at OK16 forhandles på plads 

konstruktivt.  

Dilemmaer vedr. flextid og hjemmearbejdspladser (oplæg ved Jan fra AK med 

udgangspunkt i AK) 

Dilemmaer - hvad var intentionerne? 

Vi skal huske, hvilken rolle vi som ledere og lærere er tiltænkt. Derfor - er man med eller er 

man ikke med. Rammerne er sat. Vores opgave er at formidle det overfor vores ansatte. Har vi 

det samme perspektiv som KL? Lokale vilkår, behov og modeller. Hvad vil vi bevare og hvad 

vil vi ændre.  

Fleksibilitet – gensidig fleksibilitet derunder fleksibel tilstedeværelse. Udgangspunktet er fuld 

tilstedeværelse – det skal vi huske. Fokus på opgaven – det kan hjælpe i mange 

sammenhænge. 

Ulempeydelser tager udgangspunkt i fast arbejdstid.  

0 dage? Er det nødvendigt med 0 dage – fare for at miste fleksibiliteten ved indførelse af 0 

dage.  

Kørsel/tid til transport – når en del af arbejdet ikke foregår på arbejdspladsen.  

Transport mellem hjem og arbejde t/r=1 x pr. dag. Det er en nødvendighed.  

Diskussioner om tredelt tjeneste. Hvad tæller med?  

Effektivisering – mere kerneydelse. Den tid vi har sammen med børnene.  



Forenklede regler 

Arbejdstid uden matematik 

Ledelse 

Lokalaftaler – at vinde mest muligt tilbage i forhold til den gamle OK. Men det er en ny 

virkelighed nu. 

Betalte pauser – opmærksomhed på pauserne. AK  - som udgangspunkt, en halv time betalt 

pause om dagen.  

Lærernes registrering af arbejdstid efter KISS-princippet (oplæg Palle fra AK) 

Gennemgang af KISS modellen. Den er tænkt som lederens mulighed for at følge med i 

lærerens arbejdstid – et skufferegnskab. Hvor meget undervisning er fair i forhold til de øvrige 

opgaver.  

Oplæg i forhold til SpeedAdmins registrering af tid. I AK får læreren rettigheden til at 

registrere sin egen tid i forhold til de konkrete arbejdsopgaver.  

 

Anvendelsen af meningsfyldt tid – perspektiv på ny virkelighed (Thomas fra 

Frederikshavn) 

Lederne skal bære fanen 

Inspiration kan hentes fra ”John P Kotter – Leading change”  

Til videre refleksion: 

 Hvilken arbejdskultur vil I have på jeres skole 

 Hvordan vil I anvende tiden meningsfyldt 

 Hvad vil I gøre for at modne medarbejderne 

 

Billedskolesamarbejde, Jammerbugt og Mariagerfjord 

Status: 

Der er lavet aftale med de to hovedundervisere, jesperolsen.dk og mariannethingholm.dk + to 

undervisere fra de respektive værtsskoler. Der er lavet PR materiale, som sendes ud så hurtigt 

som muligt. Kulturskolerne bedes hjælpe med at bringe materiale ud til målgruppen, 13 – 19 

år. Egne elever, folkeskoler, gymnasier og andre institutioner. Tilbuddet er for alle 

interesserede, men der er optagelsesprøve. Egenbetaling på 2500 kr.  

I uge 42 på Tranum Kunstcenter + efterfølgende en weekend i Hobro. Plads til 25 elever. Der 

er samarbejde med Kunsten og BGK. Holddannelseforventes klar inden sommerferien.  

Frederikshavn: 

New step – skandinavisk camp for scenekunst den første uge i august – Kulturskolerne 

opfordres til at reklamere. Info er sendt ud til skolerne.  



Kursusudvalget 

Regnskabet for 2016 – kursusudvalget sparer penge op. Der var overført 195.000 fra de øvrige 

år + 200.000 i indtægt. Der er i år brugt 270 – 280.000 kr. Der er  midler til overførsel, og der 

kan der afholdes 4 dages kursus + en fællesdag i 2017. 

Det forslås af kursusudvalget, at den eksisterende fordelingsnøgle til betaling fastholdes: 

Skolerne betaler solidarisk pr. årsværk. Det blev vedtaget af kredsen, at fordelingsnøglen 

fortsætter i 2017.  

Kursusudvalget, Thomas J: 

Thomas sidder i styregruppen for Konservatoriet som arbejder for den pædagogiske 

konference. Konservatoriet ønsker at lægge deres konference i uge 1 fremover. Det betyder, 

at det er muligt at sende lærerne ganske gratis til denne konference, som et led i kursusugen 

– der bliver fokus på strygere og blæsere i 2017. Der bakkes op til dette fra Kursusudvalget, 

hvis konferencen lægges onsdag og torsdag i uge 1. Konservatoriet er nu for alvor interesseret 

i at udvikle samarbejdet med Musik- og Kulturskolerne. Ønskerne fra lærerne, i forbindelse 

med evaluering af dagene vedr. blæs og stryg, tages med tilbage til styregruppen.  

Placering af kurser: 

Mandag og tirsdag – kurser på tværs af faggrupper 

Onsdag og torsdag – alle fra den samme faggruppe samles det samme sted, det er et 

ønskerfra lærerne 

Fredagen er åben. 

Den fysiskske placering vedr. fredag: 

Det kan give god mening af holde fast i de nuværende faciliteter, Idrætscenter Vendsyssel, 

bl.a. pga. prisen. Der er snakket om lærerinddragelse på forskellig vis. Der bred enighed om, 

at stedet er velvalgt – gode faciliteter.  

Der er opmærksomhed på, at kurserne i løbet af ugen kunne lægges mere mod vest, sådan at 

Mors tilgodeses i forhold til transporttid.  

Kursusudvalget, Kristian: 

Værdisæt er drøftet i kursusudvalget vedr. læring – fokus på læring i praksis – vi skaber fælles 

i praksis. Der er opmærksomhed på, at der bliver tid til at netværke om fredagen. Forslag om 

en korsession eller oplæg ved Kristoffer Henriksen. Også fokus på integration af faggrupperne. 

Fokus på, at børnene kommer i højsædet fra første undervisningsdag.  

Morten: 

Husk at alle faggrupper skal kunne rummes – også sekretærer. God ide med Kristoffer 

Henriksen – fokus på talentmiljøer.  

Music Mind Games (Morten, Rebild) 

Kompetenceudvikling af folkeskolelærere – midler fra Mærsk. Der er tilknyttet 3 

hovedundervisere til projektet. Projektet synliggør f.eks., hvordan det ser ud med 

musiklærersituationen på skolerne. Netværket med folkeskolerne styrkes. Faglighed indenfor 

musikfaget sætter dagsordenen ude på folkeskolerne. Kulturskolen ser, at eleverne begynder 



at have et fælles sprog (MMG) når de begynder i Kulturskolen. Nye praksisfællesskaber. 

Projektet af afsluttes i juni 2017. 

MMG konsulenterne vil gerne invitere til, at idéen kan udbredes. Er der opbakning til dette fra 

kredsen. Behov for konsulentydelser – genopfriskningskurser, skypemøder eller regionalt 

samlet kompetenceløft af lærerne. 

Tjek musicmindgames.dk – der er mulighed for at få nye idéer.  

Kristian: 

MMG er et praksisfællesskab med skolerne. Vi kan være med til at opgradere fagligheden på 

skolerne. Det kunne godt være et fællestema i KiN – det kunne være en historie, der kunne få 

politisk bevågenhed. Observation omkring, at MMG giver en god forforståelse for eleverne. 

Vesthimmerland, Aalborg og Rebild vil gerne arbejde videre med et idéerne vedr. et regionalt 

perspektiv og arbejde på en ansøgning.  

Forskningsperspektivet, samarbejdet imellem skoler og Kulturskoler, kunne kobles på et sådan 

projekt.  

Jan: 

MMG kunne måske bruges til at skubbe til opmærksomhed omkring fuld liniefagsdækning som 

skal være tilgængelig i 2020. Hvis MMG skal kunne noget mere, skal man måske se på den 

nuværende konstruktion.  

Lars: 

Matemusik – succes med samarbejde med folkeskolerne - 

http://skolemix.dk/projekter/matemusik/ 

Palle: 

AU er OBS på Kulturskolerne. MMG kunne præsentere den undervisningsform, hvor man ikke 

nødvendigvis skal kunne noder før man kan spille.  

Morten: 

OBS på udfordringer vedr. særlige faggrupper – vi får måske brug for medarbejdere, som også 

kan arbejde med projekter – som selv kan opdyrke et område.  

Thomas J: 

Fokus på kompetencer – det handler ikke længere kun om undervisning alene. 

Kristian: 

Fællesansættelse er en god ting. Også for at holde på personer, med disse kompetencer.  

Palle: 

Aftager for Orkesterskolen – lærere kan underviser på flere forskellige skoler. Der vil være 

flere instrumenter som vil blive udfordret.  

Den regionale sekretærforening holder 20 års jubilæum – der er ønske om at mødes og spise 

sammen.  

 

http://skolemix.dk/projekter/matemusik/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


