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Mødereferat  
Tid: Fredag den 24. januar 2014 
Sted: Vesthimmerlands Kulturskole, Byrådssalen, Torvegade 15, 9670 Løgstør 
 
 

Kl. 9.30-12 – Ordinært møde 
 
0. Kaffe og brø’ (smurte rundstykker!)   
 
1. Tilstede: Carsten Bilde, Christian Larsen, Elin Lundbye, Henrik Hammer, Jan Jacobsen, Mads 

Mølgaard, Malene Bonderup Wennerlin, Morten Lønborg Friis, Palle Vang, Rikke Kamedula 
Skovsbo (fra 10:30), Steen Lindgaard, Thomas Albæk Jakobsen, Thomas Boe Mikkelsen, 
Tove Kobberå 
Afbud: Carsten Baumann, Erik Randrup, Finn Elias Svit, John Fuglsang, Jørgen Lorentzen, 
Kristian Dalgaard, Lisbeth Baggesen, Mads Bak, Per Gregersen, Susanne Laub Elling, Tove 
Therp 
Fraværende uden afbud: Anders Vittrup 
Referent: Christian Larsen 
 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 
3. Godkendelse af referatet fra seneste møde (22/11-13 i Hobro)  

Ingen indsigelser efter sidste udsendelse, så godkendt  
 
4. Genbesættelse af koordinatorstilling  

– Herunder mulighed for udvidelse af stillingen mhp. fondsansøgninger, fx orkesterfestival 
Tidligere stillingsopslag var udsendt før mødet. 
Lisbeth Jagd er stoppet – afspadserer i januar, så hendes løn stopper 1/2.  
Koordinator er hidtil blevet brugt mest af FU og kursusudvalget og til at køre hjemmesiden. Har 
også lavet pressemateriale fx ifm. NUS stævner.  
Pt. er stillingen 20 %. Den ugentlige belastning varierer en del, og det har af og til været lidt 
presset. Særligt kursusugen kræver at vi kan trække på hjælp fra en sekretær/koordinator. 
En mulighed er at tilknytte studentermedhjælp eller en person i løntilskud fx til særlige 
projekter. Det er dog vigtigt at sikre kontinuiteten. 
En tredje mulighed er at tilknytte en fra lederkredsen – evt. gennem et internt opslag. Under 
alle omstændigheder er det en fordel med en person, der i forvejen er inde i området. 
Det gamle stillingsopslag er fint dækkende for vores ønsker/behov, men skal betragtes som en 
bruttoliste. Den faktiske opgavefordeling vil være afhængig af den valgte person. 
Vi udsætter besættelse af stillingen og FU udarbejder oplæg inden internat/generalforsamling. 
 

5. Fælles kursusdage  
– Evaluering  
Kursusudvalget havde udsendt evalueringsrapport inden mødet, som Mads M gennemgik. 
Evaluering af den fælles pædagogiske dag er overvejende positiv. Dog fungerede gruppe-
arbejdet ikke så godt – mest pga. manglende struktur og overblik. 
Også for kurserne om torsdagen er der overvejende positive tilbagemeldinger. For iPad kurset 
har det dog vist sig at være svært at finde det rigtige niveau/udgangspunkt. 
Flere af kurserne kunne godt have brugt en dag mere. 
Det fungerer godt at kurserne er fokuseret på kun tre geografiske steder. Det betyder at der er 
bedre mulighed for at møde kolleger i pauser osv. 
Evalueringen er en vigtig del, som kursusudvalget tager med i sin planlægning af næste 
omgang. 
– Beslutning om kursusdage 2015 og fremtidigt koncept 
Kursusudvalget havde fremsendt oplæg: 
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2015. Da der kun er en dag til rådighed i uge 1, foreslår kursusudvalget at vi planlægger og 
afholder en pædagogisk dag. Det foreslås også vi indbetaler det samme beløb pr. fuldtidsansat 
som vi plejer, så der på denne måde bliver en opsparing til kommende år. 
2016. Udvalget kan se mulighed for at lave et mønster af ugekurser – en- eller flerdagskurser 
Debat:  
Det er imponerende at der i år var 216 tilmeldte. Det viser at der er et behov, og dertil er 
indstillingen til kurserne overvejende positiv.  
Der er ikke økonomi til at alle faggrupper kan være lige godt dækket ind hvert år.  
Muligheden for at udvide med uge 2 i 2015 (eller dele deraf) bør overvejes. 
Det er helt essentielt at holde fast i det fælles fodslaw ift. årsplan og placering af dagene. 
I 2015 planlægger kursusudvalget yderligere kursusdage i august (uge 33), som er relevante 
for folkeskolereformen. Det sker i samarbejde med UCN. Dagene er holdt uden for den øvrige 
økonomi. 
Enighed om at 2014/15 bliver 3 x august + 1 dag i januar. 

 
6. Valg til kursusudvalget  

Carsten Bi. stopper , Elin, Thomas M og Thomas A J er villige til genvalg 
– Forslag om ”rullende” udskiftning for at bevare knowhow’et i udvalget 
Henrik Hammer blev valgt som nyt medlem. 

 
7. Lærerkurser og efteruddannelse ift. skolereformssamarbejder  

Kursusudvalget & Steen L fremlagde aftaler og mulige samarbejder om kurser hos UCN 
Kursusudvalget planlægger 3 kursusdage i august (uge 33), som optakt til folkeskolereformen. 
Det sker i samarbejde med UCN og dagene skal betragtes som en slags intro til de 2 PD-
moduler, der er planlagt efterår/vinter. Dagene er holdt uden for den øvrige økonomi. 
7. maj afholdes der introduktionsmøde om de to moduler.  
Det er en forudsætning at der er opbakning til modulerne. Prisen bliver knap 10 kkr. pr. modul 
pr. deltager (dertil kørsel mv.), og målet er at 20-25 går i gang. Minimum er 12 deltagere. 
I forhold til evt. reduktion i undervisningstiden er vilkårene forskellige fra skole til skole. 
 

8. Talentcamp 2014  
Morten LF & udvalget orienterede 
Der er tilmeldt 27 klassiske og 93 rytmiske deltagere, og der bliver 12 rytmiske hhv. klassiske 
grupper.  
Idrætspsykolog Christoffer Henriksen kommer 8/3 kl. 13 og holder foredrag om talentudvikling. 
Udvalget opfordrer alle talentlærere til at prioritere weekenden – både foredraget og de 
planlagte fag-workshops. 
Indbydelser udsendes snarest 
I 2015 bliver talentcamp’en 7.-8. marts. 
Nyt udvalg sammensættes på generalforsamlingen. 
 

9. ’Tag fat om dansen’ 
Steen L orienterede 
Der er etableret en nordjysk alliance/koncensus  Den har resulteret i en ansøgning, som nu 
har givet pote: Vi nu har fået et ’Danse-fyrtårn’ – og vi er oven i købet blevet bedt om at skrue 
budgettet op. 
Vi arbejder med en model, der kan rumme en fuldtidsansættelse. 
Projektperioden er 5 år. Nordeafonden lægger 3,8 mio. mens BMMK lægger 0,9 mio. 
Der er tre typer danseforløb: Dans i skolen, Unge og Dans (etablering af et semiproff. 
dansemiljø) og Dans i Eventsammenhæng (skabe større synlighed). 
Vi går ikke ud med nyheden før økonomien og aftalerne er helt på plads. Dette sker netop i 
disse uger. 
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10. Ballet NORD 
Jan J, Elin & Chr orienterede/perspektiverede 
Ballet NORD udvider med aktiviteter i Aalborg. Udover almene hold bliver der et elitehold med 
3 undervisningsgange pr. uge. Der er givet tilskud fra KulturKANTEN og tilbuddet er åbent for 
hele regionen.  
I februar er der et introforløb i Aalborg og herefter et forløb på 12 uger frem til sommer. 
I juni er der optagelsesprøve til eliteholdet. Det er ikke en forudsætning at man har deltaget i 
den almene undervisning for at søge ind på eliteholdet. 
 

11. Nyt fra DMKL (ud over skolereformen)  
Jan J, Steen L, Palle V 
 DMKL bestyrelsen holder snarest et strategiseminar 
 Næste uge er der møde med Marianne Jelved omkring en børnekulturpolitik. Send 

eventuelle inputs til Jan 
 Der er endnu ingen afklaring omkring spørgsmålet om statstilskud til undervisning i 

folkeskolerne 
 Lederkredsen omkring ’borgmesterbrevet’ mødes i slutningen af februar. Igen kan 

eventuelle inputs sendes til Jan 
 Jan og Chr er kommet med i DMKL’s OK-gruppe. En af opgaverne bliver at etablere en 

synligere og mere direkte relation til KL 
 Konference 6.-7. 2014 november bliver i Kolding 
 PK har været til et godt møde i Kbh. med konservatorierne. DJM glimrede med fravær af 

både rektor og prorektor – men Astrid Elbæk var der…. Københavnerkonservatorierne er 
noget længere fremme i skoene. PK viderebragte problematik omkring rekruttering af 
specielt klassiske lærere udenfor Aalborg. DMKL efterlyste flere konservatorieelever og –
lærere ude ’i virkeligheden’ – det kan være til gensidig nytte 

 El Sistema udvalget: Oversat de internationale kerneværdier. Vodendeling. Anden måde at 
bruge ressourcerne på. Forskningsprojekt –ambitiøst 

 
12. Eventuelt 

 MGK tilmeldingsfrist er 1. februar. Lige nu er der en vigende tendens – både her og på 
landsplan. Der er pt. 24 mod normalt ca. 50 

 6. april er der børne-/familiedag i Musikkens Hus med medvirken af både NUS og FUSION. 
Michael Bojesens korværk genopføres med Nordjysk Pigekor og Klarup Pigekor som 
grundstamme. Der er plads til flere sangere, som skal være rutinerede (der er fælles prøve 
22. marts) 

 NUS stævne 1.-2. februar i Mariagerfjord med fin tilmelding fra det meste af regionen  
Programmet for det store orkester gentages ved M&U Orkesterfestival i DR’s koncertsal i 
starten af marts 

 Opfordring til dialog med Aalborg Symfoniorkester omkring samarbejde med vores 
klassiske lærere – herunder rekruttering. Opfordring til at tage imod de indbydelser, der 
kommer. Kunne måske tænkes ind omkring kursusdage 

 Idéer til kommende temamøder:  
o Rekruttering af klassiske lærere – herunder fællesansættelser 
o Revitalisering af orkesterskole mv. 

  
 

 

Kl. 12-13 – Frokost 
Lækre sandwiches   
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Kl. 13-15 – Videndeling og sparring omkring folkeskolereformen 
Carsten Bilde, Henrik Hammer og Jan Jacobsen deltog ikke i denne del. 
 
Idé med temamødet: Udveksling af råd, gode ideer eller erfaringer som andre skoler vil kunne 
udnytte, primært om ting der peger ind i de konkrete aftaler med folkeskolerne og uddelegering til 
lærerne. Næste gang vi holder møde (20/3) er vi alle sandsynligvis i gang med meget konkrete 
forhandlinger med skoler og lærere. Eksempel på emner/vinkler: 
 Tænker I i en ekstra MUS-runde? 
 Hvad er vores omkostninger ift. folkeskolerne? 
 Hvilke samarbejdsmodeller, Hvor står vi ift. andre måder at arbejde på (fx teams)? 
 …. 
Form: Små oplæg af 5 min. og tid til debat om mange emner. 
 
Thisted har et orkesterprojekt på – og i samarbejde – med tre skoler. Det drives for eksterne midler 
og den første del af projekt perioden er gratis for eleverne. Efter sommerferien – og på sigt – er der 
en udfordring ang. økonomien 
 
Rebild. Der er mange usikkerheder ang. økonomi, hvad skolerne vil og kan osv. Og der mangler et 
’rum’ til at komme videre i diskussionerne. Kulturskolen føler lidt at de er sparket lidt ’til hjørne’, 
men har et enkelt nedslag på en skole med MMG. Mange skoler er interesserede i ’profilskole’-
tanken. Lærerne er meget interesseret i at komme rundt og samle inspiration. 
 
Vesthimmerland. Er langt fremme – har lavet aftale med fem skoler (ud af 17), der gerne vil 
arbejde videre med udvikling af samarbejdet med Kulturskolen. Har fået 200 kkr. til projekter i 
foråret – pengene er givet som lønkroner. Har samlet et lærerteam og skal arbejde med fem 
forskellige temaer. Til hvert tema er knyttet et blandet team med lærere og ledere fra begge 
verdener. Projekter starter i uge 6/7 og indeholder 8 uger á 2 timer. Danmarks Evalueringsinstitut 
er tilknyttet til at trække viden ud. På sigt er planen at etablere aktiviteterne som indtægtsdækket 
virksomhed. Men folkeskolerne er også ’kræmmere’ ;-) Det er vigtigt at projekterne understøtter 
folkeskolernes fælles mål. Der arbejdes med nedskrevne procesplaner. Det vil være andet end ’det 
vi plejer at gøre’ der er brug for i folkeskolerne. 
 
Jammerbugt. Har lavet idékatalog, som er sendt til alle folkeskoler, som lige nu dog er optaget af 
en masse andet. Mål om at samarbejde med en skole om forsøg med integrering af musikskolen i 
den folkeskolens almindelige undervisning suppleret med indsatser ift. instrumentalundervisning. 
Desuden idé om at etablere tema/profil på en skoles overbygning samt musikprojekt på to andre 
netop sammenlagte skoler, som skal binde dem sammen (måske efter el Sistema modellen). 
Målsætning om at være på 5 ud af 12 skolecentre. 
 
Aalborg. Både en fordel og en ulempe at være stor. Den tætte kontakt til de mange skoler kan 
være svær. Har gennem de sidste 6-7 år har man arbejdet på en større dialog og integration med 
folkeskolen. Pt. tre små projekter omkring sang, bevægelse (indskoling) og billedkunst/musik. En 
fjerde skole kører et profilskoleprojekt. Et fremtidigt scenarie kunne være gratis musisk tilbud på 
alle skoler via ekstra midler, men en forventet (stor) pulje svæver lidt. Kulturskolens lærere 
foretrækker kun at arbejde med mindre hold. Vores indsatser bør værdisættes på andet end den 
rene økonomi. Der mangler rammesætning ovenfra for egentlig at kunne komme videre. 
 
Frederikshavn. Involveret i fire kommissionsarbejder sammen med alle de andre ’tredieparts 
aktører’. Skal udmunde i nogle anbefalinger. Har også henvendt sig direkte til de enkelte skoler – 
snak om idéer og beskrivelse af nuværende ’liv’. 
Idéer om valghold, profilskoler, understøttende undervisning mv. Også interesse for kor og sang. 
Ligeledes projekter. Lige nu erklæringer om gode hensigter. Ift. økonomi har byrådet vedtaget at 
eksterne aktører får pædagogløn. Går efter at skolerne betaler så meget som muligt ;-) 
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Hjørring.  
Pt. etableret undervisning på alle skoler i forskellig grad. Forskole alle steder 
’Stor model’ Ex Hirtshals, Lundergård, Holmegård, Lendum, Tårs, Bindslev 
Undervisning i løbet af skoledagen (formiddag), El sistema, kompagnon, profilskoler 
Fælles praksis + klar vision/strategi, der understøtter gensidighed 
Koordinatorer (kontaktlærere): 10-20 basistimer + 0,25 pr elev. 
Nedskrevne aftaler 3 på skoler.  
Etableret 3-lags koordinering/dialog på flere skoler (strategisk, taktisk og operationelt niveau) 
Katalog med otte billeder: Både nyt OG gammelt. Punkt/længere forløb/hele sæsoner, store/små 
hold, m/u betaling 
5 temagrupper omkring reformen. HMS deltager i de 3. 
Internt er der brugt meget tid på møder og på at arbejde ind i billeder 
Ekstra afvikles MUS i januar/februar  
Fokus på forsyningskæden – hvad er overhovedet muligt…? Ønsker, ressourcer/kompetencer 
Mål 40 % partnerskabsaftale 
Udgangspunktet for aftaler med folkeskolerne er ’fælles værdiskabelse’. Herunder reformens mål 
om • bedre læring • større trivsel • mindske betydningen af sociale forskelle 
Baseret på de samarbejder, etableret gennem de sidste 3-4 år + Jens N 
Økonomi: Går efter 50/50 (+/-) finansiering. Dertil afsættes kommunal pulje til forsøg 
Vigtigt med indblik i FS’ernes læringsprocesser – ellers bliver det svært at realisere fælles nytte 
Også vigtigt at kunne rumme lærere, der ikke deltager i integration med FS 
 
 
Undervejs og efter de forskellige præsentationer var der en spændende og livlig debat, som det 
ikke har været mulig at referere her…. 
 
 
 

Kommende møder 
Fr 28/2 930-1130: FU 
To 20/3 Internat  
Fr 21/3 Internat + GENERALFORSAMLING 
 


