
 

 

 

Referat, KiN-møde, d. 3. juni. Kl. 09.00 – 13.45. Thisted 

 

 

09.00 Ankomst og morgenkaffe  
 

Til stede: 

Lasse Bohmann, Lasse Baggenæs, Claus Olesen, Sofie Dahl Nordlund, Kristian Dalgaard, Palle 

Vang, Bent Hjorth, Thomas Jakobsen, Morten L. Friis, Christian Larsen, Henrik Hammer, 

Malene Wennerlin, Martin Bruun.  

 

Referent: 

Malene 

09.15 Mødeformalia 
Velkomst 

Godkendelse af referater (Godkendelse af referat fra GF og KiN -møde 17/3 (Norge)) 

Godkendt 

Oplæg fra Musikkorps – FU følger op.  

Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

09.20 Valg til DMK 
Morten er på valg. Potentielle afløsere kan melde deres kandidatur til formanden.  Thomas 

Jakobsen stiller op. Morten trækker sig og Thomas vælges.  

Tak til Morten 😊 

09.35 Efterbrænder og refleksioner fra studieturen 
Med afsæt i studieturen til Norge i marts, vil vi forsøge at blive klogere på udbyttet, 

fremtidige muligheder, behov og ønsker.  

Referat: 

Morten: Lang og dyr tur, men gode input. Opsamling omkring de faglige input kunne være 

godt. Investering af tid til at samle op. 

Internater indenlands og udenlands på skift.  

Christian: En god organisering af korpsene – det var inspirerende. Ros til turplanlægningen.  

Kristian: God tur – godt at være sammen. Turen var for lang.  

Efteruddannelse online – det var spændende. Konservatorie og universitet udbyder sammen 

onlineuddannelser - også for vores undervisere i DK.  Vi kan forsvare at bruge økonomi på 



det, hvis vi ved hvorfor vi gør det. I Vesthimmerland er det ikke et problem at bruge tid på 

internater – det forventes at ledere inspireres. GF bør dog placeres, så alle kan være med.  

Thomas: Samarbejde mellem kons. , universitet og Kulturskolen. Sikrer fagligheden.  

Palle: Udbytte omkring dans. Inspireret af korpstanken. Godt med god tid til korridorsnak. 

God ide at prioritere disse studieture.  

Lass Bohmann: Vi kan forsvare at bruge midlerne – vi gør nye ting sammen. En løsning 

kunne være hver anden eller tredje år. Visionær ledelse.  

Bent: KiN kan gøre det sammen – det er vigtigt at stå op for vores valg. GF kunne trækkes ud 

og placeres på et andet tidspunkt. Videnso psamling på internatet bør prioriteres. Temaer 

bør præsenteres så man kan byde ind. 

Thomas: Ingen fast kadence for internater men relevans bør styre.  

Beslutning: 

Kristian og Christian mødes om online uddannels en vedr. direktion – oplæg til næste møde 

i september.  

FU samler op og temasætter.  

10.30 Statistik (Kristian) 
Den nye måde hvorpå vi skal anskue og indberette vores aktiviteter kan give nye 

strategiske muligheder. Kristian vil lave en kort indflyvning ti l en debat.  

Hvad gør vi nu?  

Referat: 

Vesthimmerland: Vi bruger regnearkene. Dagsordenssat på personalemøder. Lærerne skal 

også på banen og melde ind med publikum.  

Mors: Ny sekretær. Mors er i process.  

Frederikshavn: Den nye indberetning er en gave. Hvordan får vi tydeliggjort det hele? 

Systematisering med den nye statistik. Antagelsen holder stik – Frederikshavn er i kontakt 

med mange borgere. Hvor meget skal lægges ud til lærerne?  

Aalborg: Det er svært at få ændret kulturen – at få underviserne til  at melde ind med 

arrangementer.  

Jammerbugt: Måske gør det ikke noget, at første år ikke er helt retvisende – der er en 

opgave i at forklare politisk, hvordan vi tæller op.  

Thisted: Thisted er vant til at registrere. En dialog i dagligdagen om kvalitet i 

undervisningen. Et mere realistisk overblik over eleverne – tallene bliver retvisende.  

Hjørring: En sekretæropgave – som nok ikke er kommet rigtig i gang.  



Rebild: En sekretæropgave  - Palle Kjeldgaard har trukket det store læs  i DMK. Vi kan bruge 

det rigtigt meget fremadrettet – vi skal have vores undervisere med, så de kan se at de 

løfter opgaven.  

Hvordan kan vi bruge det visionært?  

Kristian:  

De nye muligheder - hvilke nye produkter kan vi synliggøre? Hvordan kan vi udvikle de 

produkter?  

Samarbejder med BMMK og UMMK. Både Musikskoleloven og folkeoplysningloven skal 

eksekveres. Er der områder der ikke kan tælles med?  

Hvis Kulturskolerne har været afgørende for at aktiviteten kan ske, må oplysningerne kunne 

tælles med. Hvis der er et lønforhold, må eleverne kunne tælles med.  

Morten: Hvordan ’lukker’ vi politikerne ind i statistik -rummet. Narrativer er ikke længere 
nok. Skarpe på argumenterne hvorfor vi gør det vi gør?  
 
Christian: Politikerne skal have indflydelse , men vi har dårlige erfaringer med, hvis de går 
for tæt på de konkrete prioriteringer  
 
Thomas: Hvad vil politikerne – hvordan taler vi ind i deres virkelighed?  

Martin: Talentmiljøerne – vi skal være obs på også at varetage den opgave også.  

11.15 Pause 

11.30 KOBALIN - ledersparring/fælles refleksion (TAJ) 
I Frederikshavn og omegn, startede vi præ-Corona en forandringsproces på vores 

talentklasse. Midlerne til talentudvikling fra staten var væk og der var fra lærernes side et 

ønske om at se på den pædagogiske tilgang samt at få forventningsafstemt, hvilke opga ver 

der ligger hos solofagslærerne og hvilke der ligger hos fællesfagslærerne.  

For at gøre en lang historie kort, så har vi kaldt vores nye tilbud Fordybelsesfag, men vi 

oplever at begreberne talent og talentklasse er meget svære at slippe af med. Tilmed 

vækker begreberne en lang række faglige forforståelser, der har gjort det svært at ændre på 

tingene, der ofte tænkes ind i den samme gamle, men ikke længere mulige ramme.   

Kigger vi ud over det nordjyske landskab finder vi både talentklasser, 

talentklassekoordinator og talentweekend, men også fokusklasser og fordybelsesfag. Alle 

terminologier vi anvender som fagprofessionelle, men hvordan ser det egentlig ud fra 

borgerne eller lokalpolitikernes perspektiv?  

Som bekendt skaber den måde vi taler om tingene på d en forståelsesramme vi bevæger os i, 

og med det som baggrund inviteres til en fælles refleksion.  12.00 Evt. 

Referat:  

Punktet blev diskuteret  og Thomas fik feedback. 



Obs på Talentmiljøet hele vejen rundt – hvordan ser det ud på skolerne.  

 

Evt. 
Kompetencedagene i august – det er pt ingen tilmeldte.  

Kommende KinMøder 

 

23/9 – Vesthimmerland 

25/11 – Aalborg 

20/1 - Frederikshavn 

 

12.15 Frokost 

13.15 NUS planlægningsmøde 
Møde for kommende NUS-værter og NUS-arbejdsgruppen. Der er planlagt følgende stævner:  

NUS på Toppen (31/7-5/8) og Open Days (10/9-11/9), Vesthimmerland (11-13/11), Thisted 

og Brønderslev i 2023. 

  
 

 


