
 

DIALOGMØDE med Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær, DAMUSA 
og KiN, den 10. juni, 2015 
 
Ref.: Malene 

 

DAMUSA:  

Hvad optager DAMUSA? Og hvad optager jer? Otte skoler er medlemmer i Nordjylland. Som 

medlem af sammenslutningen virker Kultur- og Musikskolerne.  

 

Det er blevet italesat, at DAMUSA er bestyrelsernes organisation. Men det er skolerne, som er 

medlemmer. Bestyrelsens sammensætning består af en hovedvægt af brugerrepræsentanter. 

Det kan også være politikere, som er foreslået af Kultur- og Musikskolerne. En 

vedtægtsændring på sidste generalforsamling medfører, at den ene lederrepræsentant er 

udpeget af DMKL. Det er pt. Jens Ole Petersen fra Herlev. Diskussionerne omkring Damusa 

skal også foregå lokalt. DAMUSA ønsker at styrke forbindelsen ud til de respektive bestyrelser 

og brugerråd og ønsker direkte kontakt. Der arbejdes på at genopfinde bestyrelseskurserne – 

flere foreninger har gode erfaringer i at styrke det lokale arbejde. Damusa påbegyndte 

processen ved konferencen i marts.  

 

Generalsekretæren bor i Vartov sammen med DMKl’s sekretær, Benedicte Christiansen.  

 

Generalsekretæren bruger meget tid på projekter, prisuddeling, indsamling af instrumenter og  

ekstern kommunikation. Det internationale samarbejde fylder også meget. DK er medlem af 

EMU. DAMUSA og DMKL tager afsted sammen. DAMUSA og DMKL optræder som 

forvaltningsorgan i forbindelse med konferencen i Aalborg til september.  

 

Christian - Hjørring:  

Christian tilkendegiver, at det er ærgerligt at Hjørring meldte sig ud men undrer sig over, at 

der ikke er sket en sammensmeltning af DMKL og DAMUSA. Der skulle spares i Hjørring, og 

der blev peget på DAMUSA. Procentsats ud af statstilskuddet som kontingent undrede 

bestyrelsen. Der er automatik i den måde at beregne på. Der var tre områder at spare på: 

DAMUSA, DMKL og KiN. DMKL er mere synlig, KiN er meget vedkommende og nærværende – 

derfor faldt valget på DAMUSA.  

 

Nina: Kontingentet blev sat ned i 2010. Man har valgt at det var en procentsats for at fordele 

kontingenterne jævnt.  

 

Aalborg har aldrig været medlem – sandsynligvis pga. prisen.  

 

Vesthimmerland: 

DMKL har udviklet sig til at være ledernes og Kulturskolernes vidensorgan. Hvordan skal 

Kulturskolerne udvikle sig fremover? DAMUSA kunne være et rådgivende organ til 

Kulturskolerne? Forældreinddragelse – hvordan gør vi det? Hvordan kan Kulturskolerne se en 

interesse i at støtte dette arbejde. Talerør for omverdenen til DAMUSA, netværk for råd og 

bestyrelse.  

 

Nina: 

Styrke i at have en bred organisation – hos de kulturpolitiske ordførere spiller DAMUSA en 

rolle. Damusa kan være vagthund, det kan DMKL ikke nødvendigvis. DAMUSA repræsenterer 

børnene og bredden.  

 

 

 



Finn: 

Hvad er Musik- og Kulturskolerne i dag, nu hvor det er en skal-ting? Oplevelse omkring 

DAMUSA – det er noget med en mail eller et hæfte. DMKL er fremme på beatet. DAMUSA når 

ikke ud til brugerne. Der skal være mere fokus på de ting, der berører børnene.  

 

Christian.: 

Sammenlægning er en god idé  – goodwill skal bevares. Hvordan kan Kulturskolerne udvikles? 

Kan man stjæle nogle idéer? 

 

Morten:  

Folkeskolereformen er et resultat af samarbejdet imellem de to organisationer. Der kunne godt 

kobles en brugerorganisation på. Vi bruger vores bestyrelse på en anden måde i dag. Kan 

forældrene engageres på en anden måde end i bestyrelsesarbejdet. Der kunne etableres 

brugerundersøgelser. Ny fremtid med andre øjne.  

 

Thomas: 

Det bliver en forplumret organisation, hvis man tænker organisationerne, sammen. Hvordan vil 

man så stå i forhold til at kommunikere til hvem? Det vil være forskellige pondus og forvirring 

om, hvem der siger hvad.   

 

Jan:  

Interesseorganisation - hvad vil det sige? Brugerne kan være en vinkel, lederne kan være en 

anden, samt lærerne kan være en helt tredje? Hvad er kvalitet? Hvor er der fællesnævnere? 

Nogen interesser lader sig nemmere forene end andre.  Kvalitet i undervisningen - men hvad 

er kvalitet? Kvalitet er afhængig af, hvilke interesser der på spil. Der er forskellige vinkler på 

interesserne.  

 

Palle:  

Spørgsmålet er, om det vil være bedre, hvis DAMUSA var en ren brugerorganisation? Skaber 

det forvirring, med forskellige interesser?  

 

Nina:  

DAMUSA mener f.eks. ikke noget om overenskomsten. Hvis OK15 påvirker antallet af 

undervisningslektioner kan Damusa mene noget om det. Det kan være svært at have mange 

interessenter.  

 

DAMUSA kan være den kanin, der kan hives op ad hatten – hvis den ikke er død? (!) DMKL har 

godt fat i lederne, derfor møder lederne talstærk op.  

 

Finn: 

Danmarks Biblioteksforening: To søjler: Institutionen og det personlige medlemsskab.  

 

Hvad tager DAMSUSA sig af og hvad tager DMKL sig af – præcision. Der er sket et skred i den 

politiske kontekst. Hvem taler ad hvilke kanaler?  Der skal manpower til. Hvilke projekter kan 

have blivende karakter? Gå ad nye veje, f.eks. integrationspolitikken – her kan DAMUSA 

bidrage.  

 

Christian.: Strategisk overvejelse: Lidt farligt at kigge til de andre organisationer. Vi bør 

erkende, at vi er et lille område, og tale via én stemme. De interne forskelligheder skal 

medieres internt. Opgaverne med integration kan tages lokalt. Det er ikke nødvendigt at 

angribe området fra et overordnet politisk felt. 

 

Kristian:  

Brugertalerør – er det afgørende? Vi vil gerne undersøge om Vesthimmerlands Kulturskoles 

brugerråd vil være sparringspartner for DAMUSA. Dialog med brugerne vil gavne 



rganisationen.  


