
 
 
 
Referat af møde i FU, fredag den 2. juni 2017, kl. 09.00 – 14.00 på AAK 
 
Tilstede: 
Thomas, Christian, Sofie og Malene 
 
 
 
Del 1: Udvikling kl. 9-12 
 
1)Opsamling på internat, herunder… 
 
a)Thomas orienterer fra telefonmøde med Jens 
Langt og fint telefonmøde.  
Fremadrettede opgaver: 
Strategiske narrativ – Vision og værdier. Der skal nedsættes et arbejdsudvalg – Kristian 
Dalggaard, Carsten Baumann, Henrik Hammer og Thomas – det var dem, der fremlagde 
modellerne på internatet. 
 
Det strategiske narrativ skal udmøntes i en vision.  
 
Indentitet, fællesskab, kompetencer og engagement – værdierne skal uddybes.  
 
Tre vigtige mål: 
 
Nye brugere 
Nye midler  
Nye projekter – udvikling af nye projekttyper 
 
Vores holdninger  - vores ”vi punkter” 
 
Handlinger: 
 
Vores samarbejdspartnere – formuler beslutningen fra KiN-møde på internatet. 
 
+ PR Plan 
Solidt overblik over projekterne – punktopstillet – FU tager opgaven. Indhente data fra 
udvalgene. Hvilke data har vi behov for? 
 

 Kursusudvalget – Henrik Hammer,  
 Talentweekend – Per Gregersen 
 NUS og Orkesterskolen – USMUN, Morten Lønborg Friis 

 
Sofie indsamler information 
 
Lederne og Sofie skal kunne fortælle den samme historie. 
 
Platforme og kanaler skal være klar.  
 
Opstil mål for ny kunder  
 
 
 



b)Evt. drøftelse af videoer/slides 
Arbejdsgruppen har opgaven.  
Rapporten fra Musikskoletænketanken skal tænkes ind i drøftelserne 
 
c)Drøftelse af skrivegruppe til den strategiske fortælling 
-Kristian, Carsten, Henrik og undertegnede har sagt ja til at forestå arbejdet, hvis FU giver 
grønt lys – og FU giver grønt lys! 
 
d)Udarbejdelse af grovskitse til KiNs fremtid og indhold på temamøderne 
FU’s opgave at sørge for at visionen bliver implementeret og udviklet i KiN. 
 
Indhold på KiN- temamøderne:  
 
22. september – SNG – orientering. Opsamling vedr. de eksisterende projekter v. FU.  
 
8. dec.- SNG fremlæggelse 
 
19. januar – Implementering – PR processen er forberedt. Udvalgene fremlægger forslag til 
projekt- og budgetforslag.  
 
22. og 23. marts (internat) – fokus på ejerskab? Hvordan har man gjort det i egen butik? 
Fokus på forskning – hvad skal der forskes på i egen butik?  
 
Intern notits: 
Fu skal være opmærksom på, at FU leder processen og skal arbejde på ejerskab hos alle 
skoler.  
 
2)Orientering fra IFVIK-møde  
a)Drøftelse af IFVIK-planer med universitetssamarbejdet 
 
Kristian har kontakt med Tatiana Chemi – der arbejdes på et konsortie. Man arbejder ud fra 
mål og indhold sammen med andre partnere – der kan indgåes samarbejder med andre 
konsortier. Der skal søges penge fra puljer – der er ingen penge i konsortierne.  
 
Skal kobles til KiNs narrative fortælling, sådan at vi ved hvad vi vil.  
 
Konsortiet kan favne mange ting – undersøgelse og hvordan vi kan bruge det fremadrettet 
forskningsmæssigt.  
 
OBS på skolernes mangfoldighed – skolernes egne ”forskningsfortællinger” skal kunne rummes 
i samarbejdet.  
 
 
b)Allokering af KiN-midler til forarbejdet 
Punktet sættes på KiN-mødet på fredag 
 
3)Frokost (udvikling af kroppen) 
 
Del 2: Drift kl. 12-14 
 
1)Drøftelse af svar fra Aalborg Kulturskole - se vedhæftede dok. fra Jan 
 
2)Forhåbentlig endelig form på Orkesterskolen 
Dokument tilrettet og sendt til Jan Jacobsen 
 



3)Drøftelse/afklaring på Debbies ansættelse 
Chr. Har snakket med Debbie og er indforstået med arbejdsopgaverne samt lønnedgangen. 
Chr. laver aftalen og Thomas skriver under 
 
4)Dagsorden til kommende KiN-møde 
 
Thomas skriver dagsordnenen i skabelon 
 
 
Følgende punkter er kommet ind:  

 Jan - Orientering om resultat af optagelsesprøver på MGK 2017 
 ?? - Orientering fra tænketanks-møde i Kbh. 
 Per - Guitarworkshop + koncert og clinic med Steffen Schackinger lørdag 4/11 2017 kl. 

12-22, KEC Åbybro Guitarworkshop for talentelever med Jens Chr. Kwella og 4 
studerende fra konservatoriet som instruktører. Steffen Schackinger holder clinic for 
alle deltagere 16.30-18.00!Workshop deltagerne spiller minikoncert som opvarmning til 
Steffen Schackinger koncerten som starter kl. 20. Deltagerbetaling kr. 250, max 20 
deltagere. 

 ER DER OPBAKNING TIL PROJEKTET OG KAN DET OPHØJES TIL ET KIN PROJEKT? 
 Claus Olesen: På DJM vil vi meget gerne i en tæt dialog med jer om skabelsen af en 

systematisk praktik for vores kandidatstuderende. Hvad tænker du om det? 
 Sofie vil gerne over på AK indkomst. FU har drøftet det. 
  

 

Næste FU-møder: 

1. sept. 9.00 – 12.00 

17. nov. FU – 09.00 – 12.00 

12. januar FU 09.00 – 12.00 

16. feb. 09.00 – 12.00 

 

 

 
 


