
 

 

Referat 
 

 

KiN-lederkredsmøde fredag den 22. januar 2016 i Frederikshavn 

OBS: Mødet foregår i Byrådssalen, Rådhuset, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. 

 

Referent:  

Malene 

  

A) Ordinært møde (kl. 9-12) 

 0  Kaffe & brø’/siden sidst  

1. Tilstedeværende  

Palle Vang, Eva Østergaard, Line Møller, Kristian Dalgaard, Malene Wennerlin, 

Henrik Hammer, Per Gregersen, Mads Mølgaard, John Fuglsang, Susanne Laub, 

Christian Larsen, Erik Randrup, Signe Wang Carlsen, Thomas Jacobsen, Lars Frandsen 

 

Afbud: Jan Jacobsen, Tove Kobberå, Tove Terp, Hanne Skou, Morten Lønborg Friis, 

Rikke Kamedula Skovsbo, Kasper Bonde, Finn Svitt, Mads Bak, Carsten Baumann, 

Thomas Mikkelsen 

 

Præsentation af Eva Østergaard. Eva er ansat i Aalborg Kulturskole til varetagelse af 

folkeskolesamarbejdet.  

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt 

 

3. (5) Godkendelse af referat fra sidst (20. nov. 2015 i Fjerritslev – vedhæftet) 

Godkendt 

Obs  - referaterne ligger på loginsiden på www.kulturskolerinordjylland.dk 

 

4. (30) Evaluering af kursusugen – kursusudvalget 

 

Sofie: 

100 har besvaret. Lidt under halvdelen. Samlet evaluering – et stort 4 tal. Meget 

tilfredshed med rammerne. Billedkunstlærerne savner lidt flere kurser. Ellers meget 

pæne vurderinger og til fredshed. Der er dog kritiske kommentarer til vidensmodulerne. 

Der har været lidt udfordringer med tilmeldingen. 

 

Lærere efterspørger mulighed for at videndele i faggrupper. 

 

Chr.: 

Enkelte lærerreaktioner – oplysninger om, at lærerne er inde over planlægningen skal 

synliggøres. 

 

Thomas: 

Kursusbeskrivelsen - bedre forventningsafstemning med kursusholderen i løbet af ugen. 

Lidt tvivlhed om hvilke kurser man er kommet på. Udvalget tager kommunikationen op.  

 

Sofie: 

Vi skal ud i bedre tid – gerne november måned. Noget er røget i spambakken i år – 

lederne skal lave et tjek, om lærerne har modtaget mails. 

 

Palle: 
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Begejstring rundt i vidensmodulerne. Violinlærerne vil gerne have opfølgningskursus. 

 

Signe: 

Logistikken var rigtig god 

 

Christian: 

2017 

Hvad er der råd til? Der mangler pt. Et overblik over økonomien – der er detaljer der 

ikke er på plads. Kursusudvalget kigger på det. 

 

Beslutning: 

Vi holder fast i en kursusuge på 5 dage i 2017. Fra den 2. – 6. Januar.  

 

Palle: 

Kunne vi bruge vores egne lærere noget mere? Til heldagskurser.  

 

Thomas: 

Hvis det skal være en faggruppedag, kan man koble en facilitator på.  

 

Signe: 

To dage – første dag med kursusholder, dagen efter arbejder man selv videre i 

gruppen.  

 

Thomas: Skal der være en opfølgende dag for strygerlærerne – skal Kursusudvalget 

betale eller kulturskolerne. Pris 5000 kr. Billedkunstfaggruppen har en ekstra dag, som 

var aftalt fra starten.  

 

Sofie sender evalueringen rundt.  

 

Thomas Mikkelsen træder ud af udvalget - der skal vælges/udpeges to på 

generalforsamlingen. Kursusudvalget vælger, om man inviterer andre interesserede 

indenfor til evalueringen.  

 

5. (10) Orientering om NUS stævnet i Musikkens Hus 30. og 31. januar 

Line:  

Plan A – samarbejde med Orkester Norden. Der er både NUS stævne og stævne med 

Orkester Norden, hvor 16 nus elever deltager. Dirigent – Henrik Vagn Christensen. 

Koncert den 31. Jan. Kl. 16.00 i Musikkens hus. 

 

90 Nus børn – de børn der ikke er med i Orkester Norden har også fuldt program.  

 

Sofie har lavet udkast til presse som er afsendt - det sendes ud til pressen. Program 

rundsendes til kredsen. 

 

Der er fri entre.  

 

6. (10) Orientering om Talentweekend, den 5.- 6.. Marts i Fjerritslev. 

 

Per: 

Budget uddelt  

 

100 tilmeldinger.  

De rytmiske sangere er fordelt i bands. 7 sammenspilsgrupper – Et hold er rent 

instrumenttalt. Sted, Fjerritslev gymnasium – måske skal det klassiske være i 

Tinghuset. 17 instruktører. Der kommer tre hjælpeinstruktører fra konservatoriet. 



Dialog med Michael Bundgaard om coach på sangerne. Oplægget fra Michael var at de 

studerende skulle gøre det gratis – det holder dog ikke helt. Forslag om et honorar om 

1800 kr. pr. studerende. Det blev godkendt.  

 

Debbies ansættelse – kan den udnyttes i dette regi? PT får Debbie 50 timer til opgaven 

– der tages stilling til dette fremadrettet.  

 

De 50 timer blev givet i 2015, da Debbie trådte til som koordinator i stedet for Birgitte 

Zielke. 

  

7. (10) Emner til internat 17. og 18. marts – forslag til fundraiserkonsulent 

 

Thomas: 

Hellere debat om forretningsforståelse på et strategisk niveau. 

 

Chr. 

Det er godt at få midler fra fonde b.la. I samarbejde med skolerne. Det at lære hvordan 

man gør. 

 

Kristian: 

Forslag om deltagelse fra en veletableret fond – hvordan ser det ud fra deres bord? 

 

Per:  

Gode og lærerige projekter som udgangspunkt for fundraising, så skal midlerne nok 

komme. 

 

Palle: 

Vi kommer til at bruge tid på OK16 

 

Henrik: 

Gerne tid til info om Billedkunst/Talentcamp 

 

Thomas: 

Indholdsmæssigt fra kursusugen – er der noget vi kan brug rent ledelsesmæssigt? 

Kursusugen genererer en masse viden. 

 

Lars: 

Kursus med iPad – mange kommuner uddeler iPads. Hvad bliver de brugt til? 

 

Signe: 

Lærere med vægt i ansættelsen har fået udleveret iPads. Vidensdeling lærerne imellem.  

 

Palle: 

Erfaringsdeling lederne imellem – små korte oplæg.  

 

Thomas: 

God ide med vidensdeling lederne imellem 

 

Beslutning: 

Forretningsudvalget indhenter forslag inden næste FU møde den 19. Feb. 

Tilmelding til internatet -  i slutningen af februar.  

 

8. (10) Orientering om Steinway og EPTA 

Hjørring kommune har købt et Steinway. Det står på Hjørring Gymnasium.  Dato – 

søndag den 3. April. Gradsprøver den 22. Maj. Opfordring til at så mange som muligt 
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deltager. Det er for alle elever op til 18 år på alle niveauer.  Der udsendes information 

til Kulturskolerne og til klaverlærerne. EPTA konkurrencen er hvert år og Steinway hver 

andet.  

 

9. (15) Billedkunst talentcamp med regional tilskud (Jammerbugt & 

Mariagerfjord) 

 

Henrik: 

Jammerbugt og Mariagerfjord har søgt regionens Kulturpulje. Der er et tilsagn på 

180.00. Kun midler til et år. Camp på Tranum kunstcenter i uge 42 og i Mariagerfjord 

en efterfølgende weekend – der er plads til 25 elever. 13 – 19 år. Optagelsesprøve. Der 

samarbejdes med BGK og evt. Film Maskinen samt et muligt samarbejde med Kunsten.  

 

Tidsplan: 

Fastlæggelse af indhold pt –  

Marts – der udsendes info 

Maj/juni – screening af elevernes værker 

 

De ydre rammer er på plads – nu skal indholdet på plads. Forstadie til at søge ind på 

BGK.  

 

Udfordringen bliver at finde eleverne – folkeskoler og ungdomsuddannelser er 

målgruppen. Kulturskolerne bedes sprede budskabet. Et nogenlunde homogent niveau.  

 

Pris 2500 kr. pr elev.  

 

Hvis der er nogle der har bud på undervisere – meld tilbage til Henrik.  

 

John: 

Godt initiativ. Når man screener bør man være obs på tilbagemeldingen til eleven, hvis 

ikke barnet bliver optaget.  

 

Christian: 

Vigtigt at profilere KiN – selvom det ikke pt. er forankret i KiN.  

 

Henrik: 

KiN har et godt ry i regionen – på sigt vil det være en mulighed at forankre projektet i 

KiN-regi. 

 

Palle: Fint at lade KiN være synlig i processen.  

 

 

 

    10. Evt. (15 

          Lærerplaner – Spørgsmål fra Thomas, hvor er skolerne? 

 

 Aalborg er i process – der er ikke formuleret noget endnu.                                  

Hjørring har udarbejdet planer – men det lever ikke i praksis. Hvad er en begynderelev 

– det kan der være mange definitioner af 

 

 Signe: 

Hvis alle skal se sig selv i lærerplanerne, er det svært at blive enige.  

 

 Mads: 

   Der har været gang i en proces – måske  er der nok for lærerne er tage fat  på nu? 



 

           

Thomas: 

Koncert med DR bigband i Frederikshavn – der er blæserelever med. Tirsdag den 18. 

Feb.  

 

  

B) Temamøde (kl. ca.11-15 inkl. frokost) 

OK15/ny arbejdstidsberegning – videndeling (part 2) 

 

 

Underemner: 

 

 Opgavebeskrivelser 

 

Palle: 

Opsamling fra Odense 

Aalborg – opgaveportefølje til den enkelte lærer men uden tid. Heller ikke 

undervisningstiden. Der tildeles et antal elever. Forskelle i undervisningsopgaverne vil 

afgøre, hvor mange elever der skal undervises, der tænkes på forberedelse til 

henholdsvis begyndere og øvede. 

 

Kl anbefaler også, at opgavebeskrivelsen ikke tidssættes.  

 

Thomas: 

Samme holdning. Det er afstemt opadtil. Folkeskolerne har været vant til at  

tidssætte. Måske skal der være et excelark i skuffen – det med retfærdigheden. Som 

udgangspunkt ingen tal på bordet.  

 

De ydre rammer. Arbejdstiden skal afgrænses. SpedAdmin bruges til at fastansætte 

tiden. Hvis  man ikke er bundet af møder af undervisning kan der flexes. Der arbejdes 

med fuld tilstedeværelse, og så arbejdes der ud fra det. 

 

Opgaveoversigt – en god ide snuppet fra Kristian. Lærerne har fået opgaven om en 

mindmap – det har givet gode input fra lærerne.  

 

Meningsfyldt tid – fagligt fællesskab,  

 

 

John: 

Flere grupperinger af tid: 

 

Undervisning 

Forberedelse 

Mødetid 

Flextid (hvad vil det sige – det skal rammesættes og der skal samles op. Lederen er 

forpligtet på det) 

Buffertid 

 

Til orienteringsmøderne skal man huske, at tale til alle – man skal passe på 

misforståelser.  

 

 

År 0 – 2 – reformen vil tage tid.  

En decentral musikskole skal fungere med tillid under ansvar.  



 

 

Lars: 

Meget dårlig dialog og mistillid fra TR og lærere. Lars har selv lavet en model. Der 

undervises mandag og tirsdag. Obligatorisk tilstedeværelse fra 12.30 til 14.00 for dem 

der har 5 lektioner eller mere.  Der skal undervises i samme normtal som tidligere.  

 

Kristian: 

Forholdet imellem ledelse og TR – TR har ikke den rolle som tidligere. Kristian anbefaler 

én til én møder med hver ansatte. Fokus på opgaveoversigt i Vesthimmerland.  

 

 

 Lærere der er ansat flere steder 

 Skemalægning af øvrig tid 

 Lærernes registrering af tid 

 SpeedAdmin, version 2,0 

 

Palle: 

SpeedAdmin påtænker, at lærerne får en starttid og en sluttid. Indenfor dette interval 

vil der ligge ”kasser” med undervisning, transport, pause, skemalægning, flextid, 

tilstedeværelse o.l. 

 

Skal lærerne selv flytte rundt? Vi tildeler selv rettigheder. Der er ønsker til SpeedAdmin 

om, at SpeedAmin kan håndtere buffertimer 

 

Chr.: 

Der står at tiden skal opgøres ikke registreres. Grib de gode muligheder. Det skal 

fremover give mening. Der må ikke gives køb på tilliden. Ugentlige fremmødetider og 

en buffer.  Stimuler engagementet.  

 

Undervisning 

Tilstedeværelse  

Flextid 

 

Pulje af tid til fri afbenyttelse i forhold til arbejdet. 

 

Der skal være mere undervisning. Fleksibilitet i elevtallet. Mere teamsamarbejde. Der 

har ikke været modstand hos lærerne.  

 

 

 KiN-honorarer og løn/arbejdstid på hjemskole* 

 

 

Kristian: 

Vi skal kun snakke tid, hvis den opgavebeskrivelse læreren har ikke giver mening. Men 

det er ok, at snakke om hvad tiden skal bruges til også ud over undervisning 

 

John: 

Vi er jo nødt til at lægge timerne ind – men de skal registreres ved at følge op.  

 

Mads: 

Hvad er holdningen til tiden med eleverne  - hvordan skal det være fremadrettet? 

 

Aalborg: Et gennemsnit på 7 procent mere undervisning pr. lærer. Lærere med 

reduktioner tæller stadigvæk med i forståelsen fremover. 



 

Hjørring: Gennemsnit på 10 procent mere undervisning pr. lærer 

 

Jammerbugt: Umiddelbart ikke tanker om at hæve niveauet. Der er ikke krav om det. 

 

Vesthimmerland: Normen er den samme 

 

Brønderslev: Sæsonen forlænges fra 36 til 38 uger 

 

Mors: I udgangspunktet den samme normering. Men det kan blive ændret afhængig af 

økonomi. 

 

 Frederikshavn: Effektivisering. Mere for det samme. Ikke mere undervisning. Men mere 

tid sammen med børnene. Faggruppeprojekterne lægges oven i undervisnngspuljen  - 

der undervises stadigvæk 36 gange i forhold til den enkelte elev. 

 

 

Chr.: 

Hvis der opstår overarbejde skal det håndteres. Det skal opgøres på forhånd Chr. 

Ledelsen kan bestemme, at undervisning efter 17 på weekend kan afspadseres, det kan 

planlægges fra starten, sådan at der ikke opstår overarbejde. 

 

Merarbejde, overarbejde og weekendgodtgørelse – det kan ledelsen bestemme 

over i forhold til afspadsering.  

 

Ulempegodtgørelse - skal udbetales hvis lærerne ønsker det, men det kan indregnes 

hvis man indgår en aftale med en enkelte underviser 

 

 

Palle: 

Undervisning efter 17 kan reducere den reelle arbejdstid. 

Diskussion af forholdet imellem opgaver – er undervisningstimerne det samme som de 

andre opgaver i oversigten? Kan man afspadsere flextid? Er det ikke mere rimeligt at 

afspadsere undervisningstid? Hvis der skal kunne afspadseres i den øvrige tid, skal man 

være obs på, at så skal der ligge en beskrivelse af den øvrige tid.  

 

Thomas: 

Nul-dagene ligger forskelligt for hver medarbejderne. Pulje 17-6 tillæggene puljes 

sådan, at der kan holdes fri imellem jul og nytår. Alle timer er lige vigtige. Vi sidder i 

forskellige kommuner – vi kan ikke hugge fra hinanden, vi har forskellige virkeligheder.  

 

 

Chr: 

Lærere der er ansatte flere steder: 

Goodwill konto i forhold til mødeaktiviteter hos hinanden.  

 

Palle: 

Det må være lærerens ansvar, at arbejdstiden ikke overlapper.  Det er læreren der 

kender sit skema. Men der er lærere, der har mere end fuldtidsarbejde – det giver 

udfordringer.  

 

Thomas: 

Fleksibilitet i fællesansættelse er en god ide. Fællesansatte lærere – i dette tilfælde har 

den ansættende skole overblikket over ressourcerne i  Speedadmin. 

 



Arbejdsmiljømøssigt kan man tale om overtiden – hvis det bliver et problem for den 

ansatte at have flere jobs/overtid. 

 

Per: 

Vigtig med indbyrdes forståelse. Nogle lærere har overtid – hvor meget energi skal vi 

bruge på det? Hvis vi er ude i god tid med årets planlægning, bliver det nemmere at 

koordinere og samarbejde om det. Det er individuelt om den enkelte ansatte kan klare 

det.  

 

Chr. 

Funktionærloven – man må gerne have arbejde ud over et arbejdssted, hvis det er 

foreneligt med arbejdspladsen.  

 

Obs på betalt kørsel imellem arbejdsgiverne hvis ikke der er tale om fællesansættelse. 

 

 

Signe: 

Fællesansættelser – vil det blive ved med at være en god ide? 

 

 

 *) Hvordan tackler vi honorering af opgaver i KiN regi, der ligger inden for 

den normale arbejdstid? 

Eks. i uge 31 (første uge af august) er der NUS stævneuge, hvor flere af vores 

ansatte oppebærer honorar for at medvirke. Samtidig er det en hel normal 

arbejdsuge i egen andedam, så skal timerne omlægges eller skal NUS 

stævnerne indregnes i deres årsnorm?  / Thomas AJ 

 

 

Ugen kan indregnes som 0 dage – og så kan der udbetales honorar – alternativt skal 

medarbejderen trækeks i løn? 

 

Signe: 

Medarbejderen har hidtil også lagt timerne på et andet tidspunkt efter den eksisterende 

norm – eller? Derfor er 0 dage en god ide. 

 

 

 Opsamlingssamtaler 

 

Palle: 

Passer arbejdsopgaven med tiden – derfor skal der være opsamlingssamtaler. Vi skal 

have tæt dialog med den enkelte lærer – det kan være en god rutine der kommer til at 

fylde mere.  

 

Hvor ofte skal man have disse samtaler? Hyppigere end vi har været vant til.  

 

Thomas: 

Der har været dialog om hver 3. mdr. sammen med opfølgning af flekstidsordningen.  

Fast tilrettelagt arbejdstid – tirsdag fra 9.00 – 12.00 – der holdes der møder.  

 

Kristian: 

Alle skal kunne gå trygge på sommerferien – tilrettelæggelsen skal ske på baggrund af 

året der er gået. Det formelle ligger i den nye ledelsesopgave – det er et plus at vi skal 

være på forkant. 

 

 



 Lærernes identitet 

 

Mors er et godt eksempel – forståelsen flytter sig hos lærerne i forhold til deres egen 

identitet.  

 

Chr.  

Man bliver ikke automatisk lønarbejder. Men læreren har mistet et privilegium i forhold 

ti lat kunne bestemme over halvdelen af arbejdstiden. Nu er det lederen der kan 

disponere over tiden.  

 

Eva 

Tillid er vigtigt – at lærerne ikke oplever kontrol.  

 

Thomas: 

Lærerne går fra at være undervisere til medarbejdere.  

 

Mads: 

Lad være med at lave for mange skriftlige aftaler/lokalaftaler 

 

Kristian: 

Vesthimmerland arbejder med en klimaaftale – en hensigtserklæring.  

 

Thomas: 

Forståelsesaftale – hvad indebærer de forskellige roller fremadrettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


