
Samrådet for Kulturskoler i Nordjylland.

Referat fra temamøde 051110 Hjallerup Kulturhus

Til stede: Jan Jacobsen, Palle Vang, Elin Lundbye, Steen Lindgaard, Malene Bonderup,
Thomas Jakobsen, Mads Bak, Carsten Bilde, Christian Larsen, Susanne Laub Elling 
(formiddag), Henrik Hammer, John Fuglsang (eftm.) Anders Vittrup og Thomas Mikkelsen 
(eftm.)
Afbud: Jørgen Lorenzen, Morten Friis, Jens Nielsen, Finn Svitt

1. Åbning – strategitænkning omkring udviklingstiltag.
Med baggrund i udsendte oplæg, drøftes muligheder for fælles tiltag individuelt mellem
nogle skoler og kollektivt i samrådet. Dagen er til inspiration og eftertanke. Beslutninger 
om handlinger tages på senere samrådsmøder.

2. Drama/Teater (Oplæg Elin Lundbye)
Arbejdsgruppen vil opfordre til at finde en vej til styrkelse dramaområdet i regionen.
med bredt funderet fødekæde og talentudvikling.
Aalborg startede dramaundervisningen op med kurser for interesserede lærere og
fik på den baggrund medarbejdere med udvidet kompetence og interesse for området.
Lotte Damsgaard (ÅK) har udarbejdet et oplæg til kursusforløb for interesserede 
medarbejdere på området. 
I Aalborg findes centrale faciliteter i Skolernes Dramacenter.
Enkelte erfaringerne med skuespillere til at undervise store hold fra 3.-4.klasse og opad er 
ikke optimale. I dette lag er der gode erfaringer med det efteruddannede personale.
Der er tilbagemeldinger om gode erfaringer med samarbejdet med de eksisterende
teatre og deres personale som undervisere.
Christian henleder opmærksomheden på samarbejdsmuligheder med amatørgrupper
i området . Hjørring har gode erfaringer med at samarbejde med nøglepersoner herfra
også i forbindelse med fødekæde-og talenthold. Opfordres til at ”kopiere” musiksuccesen
over i dramaverdenen. Malene påpeger vigtigheden af at de fysiske rammer er til stede.
Der findes i vores region skuespillere der er gearet til at undervise på alle niveauer i vores
verden – også fødekæden!
En personalemæssig strategi kunne være fællesansættelser af kompetencepersoner med
kvalitetsløft og fastholdelse som mål.
Jan peger på risikoen i en kannibalisering af musikområdet ved udvidelser til andre 
kulturfag.
Christian peger på at indføringen af området ikke nødvendigvis koster store summer i kraft
af store hold og en passende egenbetaling. Vi skal nødvendigvis ikke være afhængige af
budgetmæssige tilførsler i starten/etableringsfasen).
Steen efterlyser arbejdet for at opnå statsrefusion til øvrige kulturfag. Der er en udfordring
i at målgruppen(de fleste steder) er defineret som 0-25 årige.
Carsten peger på styrken i at Samrådets strategier – når de er endeligt udformede - 
præsenteres for Kulturaftale Nordjyllands styregrupper (embeds- og politisk lag).
Arbejdsgruppen udarbejder et konkret oplæg til samrådsmødet 19.11.10



3. Dans/ballet (Oplæg: Mads Bak)
Mads fortalte om tilblivelsen af Ballet Nord. Forudsætningen var en kompetent underviser
(fra DKB) og et tæt samarbejde og blåstempling herfra. Markedet og interessen er der 
mest fra piger. Der er hold fra 6 deltager og opad alt efter om der er indspillet musik eller 
levende musik. Der arbejdes op til 5 kvarter- alt efter alder og formåen - om ugen i 32 
uger. Projektet er indtægtsgivende.  Betaling pr. elev. 3200.-
I forbindelse med talentundervisningen i samarbejde med Det Kongelige Teater koster
hver plads ca. 20.000.- pr. år. Udgiften dækkes delvis af DKT – resten lokalt.
Projektet er stærkt afhængig af de kompetente undervisere der pt. er ansat.
Danseaction:  På baggrund af licitation (indtægtsdækket francise) er der en afdeling med
80 deltager med Dance Action som entreprenører. Projektet afkaster 12.5% til 
administration og 15 % til udviklingspulje . Projektet generer 30.000.- pr. år til adm. og udv.
pulje. Deltager betaling 3600.- kr. . Det er afgørende at finde den rigtige partner i 
forretningsmodellen. I forbindelse med projektets tilblivelse blev det juridiske aspekt 
afdækket omkring lovligheden af kommunalt engagement på det beskrevne.
Jan stiller opklarende spørgsmål omkring udlicitering af det pædagogiske ansvar. Christian
mener stadig de har det overordnede – og dermed det pædagogiske ansvar.
Projektet har skabt mulighed for at starte op med en stor volume fra starten – og på den 
lange bane udvikle et område til glæde og gavn for børn og unge i området.
Christian peger på muligheden for en lignende vej ved udviklingen af nye områder.
Steen peger på at vi også har en forpligtigelse til at præsentere dans som ”Kunst” udover
danseaction produkterne. Der bliver en national konference omkring dans 9. juni 2011 i 
Nordjyllands Mediecenter. 

4. Billedskole/BGK (Oplæg: Tove Kobberå/Jan Jacobsen)
Der henvises til oplægget fra Aalborg. Hovedparten af undervisning foregår decentralt
suppleret med centrale hold i gode faciliteter (2x170 kvm)  på Nordkraft. Personalet er 
overvejende kombinationsansatte. 1 . januar overtager ÅK  BGK i Nordjylland (16 
elever)med en udfordring omkring økonomien da staten forlods har sparet kurset væk. 
KAN har sikret kursets økonomi til og med 2012. 
Der peges igen på at det er vigtigt at de personer der udvikler og ansættes til området
er fagligt kompetente på området.
Der lægges op til at diskutere og overveje tværfaglighed mellem de forskellige kunstarter
- om og i givet fald hvordan det skal pågå. Steen gør opmærksom på – og anbefaler 
organisationen Børn, kunst og billeder. Medlemskab koster omkring 500kr pr. år.
En god idé at tænke de forskellige alderstrin og niveauer ind i alle de kunstarter vi 
etablerer. Det er oplagt at samrådet og /eller samarbejdende skoler anlægger en strategi 
omkring fællesansættelser og kompetenceudvikling for området.

5. Talentpleje på musikområdet (Oplæg: Steen Lindgaard)
Der henvises til oplægget. 
Steen peger på at ordet talent er lige så hæmmende som fremmede, idet det er forbundet
med den enkelte elevs evner og indstilling.  Det centrale er her at musikken er noget at det 
allervigtigste i elevens liv. Det handler om at skabe det rigtige miljø og skaffe de rigtige 
kompetencer til og rollemodeller omkring eleven.
Der er en problemstilling omkring progression og udvikling i vore musikskoler. Børnene 
kommer generelt for sent i gang med den tilbundsgående musikundervisning  i forhold til



at få instrumentet ind under huden og spille på et opkvalificeret niveau samtidig med at 
medtage de sociale elementer. 
I forhold til det beskrevne udviklingsprojekt i Vesthimmerland, er der stor fokus på at 
involvere forældrene i det daglige og det fremadrettede. Der gøres meget for at bevare
elevernes og forældrenes opmærksomhed på og engagement i projektet.
Man drøftede billedet på forældreengagement generelt på musikområdet. 

6. Forfatterskole( Skriftligt oplæg ved Inger Aarup-Kristensen/ Susanne Laub Elling)
Det beskrevne projekt er et sommerkursus i Brønderslev og et efterårskursus på Fanø.
Tovholder er kulturkonsulent Inger-Aarup Kristensen. Projektet afholdes udenfor kultur-
skolernes regi. 
Christian peger på at ildsjælsprojekter, kan være inspiration i forhold til at overgå som 
tilbudsfag og et driftsforløb på kulturskolerne. Jan efterlyser holdning til om vi skal /bør
samarbejde med bibliotekerne om forfatterskole. Der er kendskab til at kulturskolerne i 
Silkeborg og Esbjerg arbejder med området.

7. Andet
Christian sender en info ud om talentkonkurrence for unge klassiske musikere i 
Nordjylland. (Spil for livet) til samrådets medlemmer snarest muligt.


