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Mødereferat  
Tid: Fredag den 13. September 2013 
Sted: Det Jyske Musikkonservatorium, Musikkens Hus, Aalborg 
 
 

Kl. 9-12 – Kaffe og ordinært møde 
 
0. Kaffe og brø’   
 
1. Tilstede og afbud  

John Fuglsang, Elin Lundbye, Palle Vang, Thomas Albæk Jakobsen, Erik Randrup, Finn Svitt, 
Jørgen Lorentzen, Morten Lønborg Friis, Rikke Kamedula, Thomas Boe Mikkelsen, Malene 
Bonderup Wennerlin, Lisbeth Jagd. Jan Jacobsen, 
Christian Larsen (referent) 
 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 
3. Godkendelse af referatet fra seneste møde (21. juni 2013 i Skørping)  

Ingen indsigelser efter sidste udsendelse, så godkendt  
 
4. Orientering om ’NUS på Toppen 2013’ 

Vi har gentaget succesen fra sidste år – denne gang i Jetsmarkhallen, Pandrup. Sidste år i 
Skagen havde vi et tilskud fra DOF på 100 kkr fra DOF. Det havde vi ikke i år, men til gengæld 
havde vi lidt penge på kontoen.  
Det har meget stor værdi at have de unge mennesker en helt uge, og kombinationen med en 
super-proffessionel dirigent til at tage sidste del af forløbet fungerer rigtig godt (MFL havde 
første del af prøveforløbet hvorefter Henrik Vagn Christensen overtog).  
Koncerten ifm. Opera i Rebild var en stor succes – både kunstnerisk, i form af omtale (indslag i 
TV) og som et rigtig godt politisk signal. 
Der er opbakning til at vi gentager succesen i 2014. 
Stævnet har kostet brutto 160 kkr. hvoraf halleje samt udgifter til overnatning og mad udgør 
76 kkr. Efter fradrag af deltagerbetaling (41 kkr.) giver det en nettoudgift på 115 kkr. svarende 
til 2 ordinære stævner. Kunne evt. gøres billigere med lidt enklere indkvartering eller højere 
deltagerbetaling – sidstnævnte dog med den risiko at nogle holder sig væk. 
Overveje sponsor på mad/indkvartering, t-shirts…? Vi søger DOF igen, evt. også midler til at 
gennemføre den afsluttende koncert i Musikkens Hus. 
 

5. Orientering vedr. de fælles kursusdage  
De fleste kursusholdere/kontrakter er ved at være i hus.  
Det bliver et stærkt program. Katalog publiceres 21. oktober med tilmeldingsfrist 11/11. 
Den fælles pædagogiske dag (som foregår på UCN, Mylius Eriksens Vej, Aalborg) bliver med 
hjerneforsker  Ann E. Knudsen som oplægsholder. Forsøg på at handle prisen ned er ikke 
lykkedes, men til gengæld vil hun kunne indfri store forventninger. 
Enighed om at ledere som udgangspunkt ikke får honorar som kursusholdere udover sin 
normale løn. Anderledes med lærere. 
 

6. Aalborg Internationale Guitarfestival  

Både koncertprogram og det pædagogiske indhold er næsten på plads. 
FS efterspørger bud på musikere til anden del af åbningskoncerten 17/11. Det skulle gerne 
være rytmisk program og helst en lærer fra vores kreds. Tilsvarende mangler der indhold til 
koncerten 22/11 hos Klaverstemmeren (klaver/guitar). Der mangler også et navn til at holde en 
rytmisk clinic.  
Send idé/forslag inden onsdag 18/9 til FS.  
Send også mailliste med guitarlærere til FS. 
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Opfordring til at kulturskolerne støtter op om hele festivalen – kunne være i form af tilskud til 
eleverne for at deltage. Erfaringen er at det virkelig giver payoff og at det har stor positiv 
indflydelse på de lokale guitarmiljøer. 
FS overvejer desuden tilbud om billetter til fx 40 kr til uddeling på kulturskolerne (deles ud af 
guitarlærerne). 
 

7. Betaling vedr. Kulturskolernes Dag og den berammede høring  
FU har udsendt forslag (udarbejdet af HH) til betalingsmodel: 250 kr. pr skole pr. indslag på KD 
og lige deling af udgiften til høringen. 
Forslaget godkendt. 
 

8. Orientering og debat om strategi vedr. høringen den 23. september 
Der har været forberedende møde med Søren Wormslev (facilitator). FU er trygge. 
I øvrigt også ved det landspolitiske arbejde, som vore interesseorganisationer varetager. 
Formålet med denne høring er at åbne dørene hos folkeskolerne i vores egen region – ’presse 
på nedefra’ for det forpligtende samarbejde, der i den nye lov vil blive lagt op til.  
Kultur-/musikskolerne i Nordjylland er forankret forskelligt: 
Fritid og Kultur: Frederikshavn, Brønderslev, Mors, Vesthimmerland, Rebild, Mariager Fjord 
Skoleforvaltningen: Aalborg, Hjørring 
Udviklingsafdelingen: Jammerbugt 
Teknisk forvaltning: Thisted 

Der er tre oplægsholdere og i panelet sidder fem. Det skulle sikre en rimelig dialog med salen. 
Deltagerne sidder ved borde kommunevis.  
Der har været store udfordringer ift. at få politikere og forvaltninger til at komme. De vigtigste 
samarbejdspartnere bliver (folke)skolelederne, så evt. ubesatte poster må meget gerne gives 
videre til dem. 
FS efterlyste input til sit oplæg, og udspandt der sig en livlig og givende debat, som FS tog 
flittige noter af. Alle skoler sender et lille skriv til Finn om de ting der er i gang eller i 
støbeskeen i egen kommune. 

Der er ingen penge i den nye lov., men det bliver en ’skal’-opgave for kommunerne at fastsætte 
mål og rammer samarbejdet mellem folkeskoler og musik-/kulturskoler.  

 
9. Valg til DMKL’s bestyrelse (FU) [5 min] 

SL og JJ blev genvalgt.  
 
10. Evt. koordinering af aktivitetsugers kalenderbeliggenhed? 

Aht. fællesansatte lærere, kunne det være fint med noget videndeling. På dette møde var der 
kun tid til at udveksle datoer: 
Hjørring: Uge 15 
Brønderslev: Uge 41 
Aalborg: Uge 41. 

 
11. Eventuelt [15 min] 

 Jammerbugt er blevet præsenteret for en besparelse på 0,5 mio. 

 Iflg. den ny Bkg. er bestyrelser ikke længere en ’skal’-ting. Bestyrelsen bevares mange 
steder – alternative muligheder er et brugerråd eller et ’advisory board’ 

 Aalborg Ungdoms Symfoniorkester er lukket – orkestret ’FUSION’ er genopstået af asken. 
AaKS sender materiale ud omkring efterårsferien. Det bliver et åbent tilbud 

 TeaterTALENTnord har fået ½ mio. af KulturKANTEN  
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Kl. 11-12 – Dialogmøde med DJM 
Under punktet deltog også vicerektor Michael Bundgaard og leder af de klassiske uddannelser 
Claus Olesen fra DJM. 
 
Points fra dialog og debat: 

 Aalborg afdelingen har i den grad været i flytte-mode det sidste stykke tid. Bygningen bærer 
stadig præg af at være en byggeplads inklusive periodiske hjelmpåbud og strømsvigt. Men 
fremtiden tegner godt og man glæder sig  

 ALT skulle have været klar 1. august, men koncertsalene er forsinkede i færdiggørelsen.  

 Udover egne aktiviteter, rummer huset rummer også en del af DJM’s samarbejdsprojekter, fx 
Orkesterskolen, Sangkraft Nord mv. 

 Samarbejdet med bl.a. UCN om at udvikle en ny fælles (folkeskole)musiklæreruddannelse var i 
god gænge, men er sendt til ’hjørne’ ifm. den kommende folkeskolereform. Som alternativ 
arbejdes der på lave en styrket musiklærerprofil på seminariet i Aalborg. 

 Opfordring til at man også satser på udviklingen af musiklærerprofiler, der matcher de nye 
udfordringer i samarbejdet mellem musik-/kulturskoler og folkeskoler. En hurdle i den 
forbindelse er dog de meget stramme rammer for antallet af studerende. En mulighed kunne 
være korterevarende efteruddannelsesforløb, men der skal komme en efterspørgsel først. 

 Lørdagsskoler har været lagt lidt på hylden, men bliver nu taget på igen, men i mindre omfang. 
Bl.a. på baggrund af den meget succesfulde talentcamp (Musikalske Møder). Lørdagsskoler er 
åbne for alle – også for de, der (endnu) ikke går i talentklasser 

 Reminder om at Talentcamps har en indbygget forudsætning om medfinansiering (fx 
lærerlønninger) fra både KiN og DJM og en forventning om at det nu ER indarbejdet i 
budgetterne 

 Skoleturneer (som også er en del af Musikalske Møder) er ved at komme godt i gang. 

 Siden sidst har der også været to operaprojekter i Nordjylland, ’lille’ Mahagony og Askepot. 

 DJM’s violinprofessor er stoppet. Der bliver ikke ansat en ny, men i stedet et antal violinister, 
som skal fungere som et team. Dolatko, Tue Lautrup, Mo Yi, Zapolski 

 Orkesteruddannelsen er blevet set efter i sømmene og samarbejdet med symfoniorkestre og 
ensembler er blevet sat mere i system 

 Bortset fra violinområdet er det de sidste 3 år gået stille og roligt fremad for søgningen til de 
klassiske uddannelser – stigningen skyldes dog primært udenlandske studerende. 
Resultaterne har også været stigende 

 DJM kunne meget vel tænkes ind i KiN’s kursusdage, men der er ikke nogen puljer til (gratis) 
efteruddannelse. 

 
 

Kl. 12-13 - Frokost 
Dejlige sandwiches fra madsted i Nordkraft :-) 
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Kl. 13-15 – Temamøde 
Kan korsang blæse døren til den reformerede folkeskole op for kulturskolerne? 
 
Under mødet deltog – foruden Heidi Kudahl – Jørgen, Elin, Erik, Chr, Palle, Thomas A, Thomas B, 
Malene, Finn, Morten, Lisbeth J, Carsten Baumann og Elisabeth Brink. 
 
Der var udsendt oplæg til mødet: 
 
Heidi Kudahl er inviteret til at fortælle om erfaringer fra Den Jyske Sangskole og 
Sangkraftprojektet, som Heidi er projektleder på. Heidis oplæg vil blive brugt som udgangspunkt 
for en debat om, hvad vi i kredsen har af perspektiver, erfaringer, drømme og forventninger til 
området med en ny folkeskolereform lige om hjørnet. 
 
”En del af trade-off’et er det vi kalder sangkredsløbet som består i at vi, understøtter bredden (og 
dermed skaber flere talenter) som vi så for lov at lave programmer for, så de kan påvirke kulturen 
på skolen og selv med tiden blive gode lærere som kan arbejde med bredden…” (Heidi Kudahl) 
 
Fagområdet ”korsang” kan i vores lokale regi sagtens være noget ganske andet – blæseorkester – 
ballet/dans (så er man jo også fysisk aktiv…) - landskabskunst eller noget helt andet, der giver 
mening for begge lokale samarbejdspartnere. 
 
Heidi oplæg kunne være svarene på disse spørgsmål (med forbehold): 

 Hvilke resultater opnår man? 

 Hvilke rekrutteringsmetoder benyttes? 

 Når man ud over alt? 

 Er der tilbud til alle børn? 

 Hvilken ekstra økonomi kræves for at oprette kor? 

 Er det samme metoder overalt, og hvis der er forskelle, hvordan kommer de så til udtryk? 

 Hvordan er sangskolens erfaringer med konsulentfunktioner i forhold til folkeskolens 
undervisere? 

 Hvordan håndteres eventuelle kringlede kultursammenstød på lærer-niveau?  
 
Lederkredsens refleksion og debat kunne berøre: 

 Er det vigtigt at nå så mange elever som muligt eller mere vigtigere at lave effektiv selektion i 
forhold til talentudvikling? 

 Hvordan er den politiske vægtning af disse to mål? 

 Hvordan ser brugerne på det? 

 Hvordan kan de pædagogiske erfaringer som sangskolen har gjort sig omkring rekruttering, 
synlighed og interaktion med folkeskolens undervisere være nyttige for Kulturskolerne i forhold 
til implementering af den nye folkeskolereform? 

 
Heidi Kudahl er uddannet operasanger fra DJM og arbejder som projektleder på Den Jyske 
Sangskole. 
 
DJS ligger i Herning og er i vækst på mange områder. Et af projekterne er ’Sangkraft’, som rulles 
ud over hele landet. I alt 22 ansatte (17 fuldtidsstillinger), 220 børn, omsætning 8 mio.  
 
Fokus er sangen – det sociale er også med, men ikke for det sociales skyld.  
 

 Rekruttering: Alle børn i 3. klasse høres af DJS (1000 pr. år). ’Optagelsesprøven’ foregår 
meget uformelt. Ca, 100 spottes, heraf starter 17 drenge og 43 piger (2013). Efter 1 år er der 
ca. 5-6 drenge og 25 piger tilbage 

 Byskoler giver mere end landskoler 

 Deltagerbetaling: spirer 600 kr. (inden 3. klasse), piger ca. 2000 kr./år + rejser, drenge betaler 
via kirkens drengekor men betaler selv for klaverundervisning. 
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 Indhold (den elitære del) 
o Eliteforløb – ikke tilbud men mulighed 
o Forløb på 10 år 
o 3 års obligatorisk hørelære med årsprøver 
o 3 års obligatorisk klaver med årsprøver (i FOF regi – pris ca. 3800 kr/år) 
o Sangundervisning for alle medlemmer af korene (trin prøver, A B C – engelsk system) 
o Drengene aktive ca. 250 dg/år – piger ca. 225 dg/år 
o MUS samtaler med alle sangere (status, vision, handleplan – forældre deltager for 

elever under 18). Dirigent varetager samtalerne. Det ordinære skolearbejde inddrages 
også  

o FC Midtjyllands fodboldakademi fungerer på nogenlunde samme måde…! 
o Drengekor 50 år gammelt. Ca. 60 sangere – mange fortsætter med en musikalsk 

karriere 
o Vigtig at der er en tydelig struktur og et hyggeligt mødested. Skaber identitet og attraktiv 

social dimension 

 En væsentlig del af gevinsten er en kulturel dannelse – en forståelse af de kulturelle koder. 
Hjælper ved videre færd i livet – også fx ift. gennemførelse af en universitetsuddannelse 

 Breddeindsatsen bygger på behov for 
o Tilhørsforhold 
o Nære fællesskaber 
o Modvægt til forbrugerismen 
o Blive dygtig til noget 
o Fordybelse 
o Aktiv deltagelse 
o Meningsfuldhed 
o + We love Singing! 
o Visionen: 

 Mål: Udvikling af sangkultur blandt børn og unge 
 Forudsætninger: 

 Kompetencer (lærerne) 

 Omverdenen (anerkendelse og opbakning) 

 Motivation (børnene) 

 Skolen (sangkultur) 
o Projekter: 

 ’Find din stemme’ (fokus på lærerkompetencer – personlig sangkonsulent mv). 
Gratis tilbud til lærere. Fx ugentligt i 18 uger. KUM bevilling + 
regionen/kommunerne. I alt 1,7 mio./3 år, i alt 80 deltagere/år 

 Børn møder kunst (= sang) 
 Sangløft – udvikling af hele skolens sangkultur  

o Grundlæggende musikalsk fundament (for alle uanset sang/instrument og genre): Puls, 
periode, rytme, (egen stemme), melodi, klang, intonation 

o ALLE kan LÆRE at synge 

 SANGLØFT 
o Opstart 

 Kontakt til skoler 
 Evt. formøde med ledelse 
 Præsentation af projekt for ledelse og bestyrelse 
 Valg af tovholdere og kontaktpersoner 

o Udvikling og lokal forankring 
 Pædagogisk dag for skolens ansatte 
 Formulering af skolens sangmål 
 Refleksioner 
 Sangbånd ’The local way’ 

o Implementering 
 ….. 

o Evaluering 
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 Følg op på de satte mål 
o Videreførelse 

 Fremadrettet planlægning 

 Der er stor forskel på om vores aktiviteter bliver betragtet som et tilbud/rettighed eller en 
mulighed/chance 

 Opfølgningen på den enkelte – gradsprøver, samtaler osv. – er med til at fastholde elevens 
engagement/commitment/motivation 

 Organisering af forældrearbejdet/-opbakningen er vigtig 

 Det er MEGET sværere at arbejde med et børnekor i 1. klasse end med et veltrimmet pigekor, 
der står foran en vigtig koncert 

 Status for Sangkraft Nord er at der er  
o Dannet en bestyrelse  
o Etableret solosang 
o Det lille drengekor er blevet udvidet betydeligt gennem rekruttering på 10 skoler 
o Lavet tilbud om EUD til lærere på 10 skoler 
o Elisabeth sidder 8 timer om ugen (tirsdag formiddag) i Nørregade 22, 

elisabeth@sangkraftnord.dk, 6092 5534 
o Finansieringen er efter 1:1 princippet for de rare 6 mio. fra DOF 

 EUD af skolelærere ligger formelt hos University Colleges 

 Der er en pulje på 44 mio. til EUD af 3000 lærere 

 Kom i øjenhøjde og vis respekt for hinandens kompetencer, når I møder folkeskolelærerne 

 Husk at tilgodese både klassisk og rytmisk sang i sang, på en måde der ikke skaber en kløft 
mellem miljøerne 

 Kenneth Robinson – søg på ’motivation’ 

 Vigtigt at mål og vision sættes af elev og lærer i fællesskab (ref. DGI anbefaling om 
talentudvikling – ”Aldersrelateret træning”) 

 Forventningskraftsteorien blev afslutningsvist gennemgået af FS 

  
 
 
 
 
 

Kl. 13-15 – Rundvisning i Musikkens Hus 
 

 
 
 
 

Kommende møder 
Ma 23/9 Høring vedr. folkeskolereform.  
Fr 25/10 930-1130: FU 
[7-8/11 DMKL landskonference] 
Fr 22/11 930-12: Samrådsmøde, Sted: Hobro 

13-15: Evt. temamøde 
To 19/12 10-12: FU (+ frokost!) 
Fr 24/1 930-12: Samrådsmøde Sted: ? 

13-15: Evt. temamøde 
Fr 28/2 930-1130: FU 
To 20/3 Internat  
Fr 21/3 Internat + GENERALFORSAMLING 
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