
KiN-møde 22/1-21 
Break-out room Thomas 
Deltagere: Line, Eva, Martin, Thomas, Ask, Bent, Kristian Christian 
 
Pitch (Thomas) 

• Fysisk undervisning kan ikke overføres 1:1 

• Der er flere kontekster inkl. hybrid (sammenblanding) 
o Fjernundervisning / Fysisk / Online 

• Stiller vi de rigtige spørgsmål…? 

• Hvad definerer den ’rigtige’ undervisning 
o For elever/forældre 
o For kommunen 
o For kulturskolen 

• Behov for at afstemme forventninger 

• Ydelsesmæssig ctr Faglig tilgang 

• Succeskriterier afhænger 
o Alder/niveau 
o Instrument 
o Lærers kompetencer 

• Hvordan løser vi her-og-nu-opgaven 

• Kulturskolen i fremtiden - kommer vi nogensinde tilbage til ’de gode gamle dage’ 

 
Points 

• Sammenspil/kor er en særlig udfordring 

• Fokus på: Hvilken rolle har vi i de unges læring 

• Spændende/udfordrende tid  

• Mange forventninger at navigere i (elever/forældre, egne, kommunens) 
o Vi mangler udmeldinger - bliver mange gange slet ikke nævnt 

• Støtte op om lærerne, som SKAL kunne leve i den nye virkelighed 
o Teknik 
o Arbejdsmiljø 
o …. Hvornår er det godt nok 
o Vi skal have alle med 
o Vi har indtil nu kun set en flig af de digitale undervisningsmuligheder 
o Skal det med i en OK-forhandling 

• Kaos er lige så stille aftagende 

• Coronaen er et ’kærligt los i røven’ 

• Hvad vil vi nu - Hvad vil vi i fremtiden 

• Soloundervisning er håndterbart - bedst til tekniske færdigheder, sværere med klang/udtryk 

• Holdundervisning og de yngste er særligt udfordrende 

• Vigtigt at gøre noget og holde kontakt til eleverne 

• … Men kan man kalde det undervisning…? 

• Den digitale undervisning har også benefits 
o Eleverne øver sig mere 
o Fleksibilitet - mulighed for mindre rigid opdeling af undervisningstiden 
o Fx ugentlige ’åbne konsultationer’ 
o Mere demokratisk 
o Lærerne bruger hinanden mere 

• Videoer/tutorials funger godt 

• Flere muligheder for at sætte sammen ’på tværs’ 

• Digitale analfabeter vs. Superstjerner 
o ’Ugens tekniske kursus’ 
o Medarbejdernes forskellighed træder tydeligere frem 

• Idé: Fælles/tværgående aktionslæring på alle de nye muligheder (i KiN-regi) 

• Hvordan bruger vi al den tid, eleven IKKE er på musikskolen…? 

• Øvefaciliteter hjemme…? 

• Fremtidens musikundervisning BØR være en hybrid/kombination 

• Lærerne kan stadig undervise selvom de er i karantæne 

• Nogle elever ønsker at fortsætte med fjernundervisning 
o Særligt de store elever får dækket deres behov - og kan vurdere det ret specifikt 

• Brug for at bryde med den rigide tidsopdeling 

• Kig på det holistiske ved at spille sammen (instrumet/sammenspil/koncerter/det sociale) 
 


