
 

 

Referat af KiN FU-møde, fredag d. 17. november, 2017 

 

 

Til stede: Thomas, Christian, Sofie og Malene 

 

Ref.: Malene 

 

Dagsorden: 

 

1)Tilmeldinger til kursusugen - kort orientering v. Sofie 

 

252 tilmeldte – fordelt udmærket på kurserne. Aalborg, Hjørring og Hobro. Alle får opfyldt 

første prioritet. Sofie sender besked ud dags dato. 

 
2)Samarbejdsmøde med DJM - kort orientering v. Malene 

 

Godt møde med kons., som er indstillet på et samarbejde. Se bilagene vedr. mødet. Malene 

laver oplæg på næste KiN-møde. Fokus på rammerne for samarbejdet og modellen vedr. 

kursus i supervision.  

 

Idé at få en oplægsholder ud til et KiN-møde eller internat vedr. praktikordningen. 

 

3)KiN projekter ift. strategisk niveau - opsamling v. Sofie 

 

Sofie skriver til Line vedr. opsamling på Orkesterskolen.  

 

Sofie opdaterer excel-arket.  

 

4)Kvalitative vurderinger af anbefalingerne fra rapporten - drøftelse 

 
5)Drøftelse af diskussionerne over rapporten til sidste KiN-møde 

 
A - Anbefalinger til den daglige praksis: Her undrer det mig lidt, at der ikke var større 

diskussionslyst. Det blev egentlig bare italesat som et ledelsesanliggende, hvilket det også er, 

men efter min vurdering ligger der her et kæmpe potentiale i udviklingen af kulturskolerne og 

dermed også en række ledelsesudfordringer.  

B - Ingen tvivl om at tal og data fylder meget, og her synes jeg vi er nogenlunde enige 

skolerne imellem. Jeg synes vi skal drøfte KiN rolle og position for hvad er vores opgave, hvad 

er DMKLs opgave og er vi ude i et projekt forhold til data og evaluering? 

 
6)Drøftelse af… 

a)Dialoger på det strategiske niveau m. udgangspunkt i erfaringerne fra sidste KiN-møde - 

hvordan går det og kan FU gøre noget for at fremme den strategiske tankegang? 

b)Fordele og ulemper ved KiNs organisationsform og hvordan vi agerer fra FUs side - hvordan 

skaber/italesætter vi fælles fodslaw mellem mange systemer og virkeligheder? 

c)Forberedelse og italesættelse af punkter fremover 

 

Punkterne har dannet grundlag for diskussion omkring det fremtidige samarbejde i KiN. Pt. 

fylder den nok ikke meget i bevidstheden længere. 

 
7)Læsning af det strategiske narrativ (SNG skriver det færdigt torsdag) 

a)Hvad mener vi om det og de næste skridt…. 



 

Revitalisering af værdigrundlaget 

 

SNG – Det videre arbejde 

Der skal udarbejdes en musketer-ed 

Kan SNG gruppen fortsætte arbejdet og arbejde med den videre implementering 

Sammenhængskraft imellem SNG gruppen og udvalgene 

 

Et eksternt og internt skriv 

Musketer-eden skal kunne underbygge den interne forståelse 

 

Tre ben:  

 

Et public narrativ 

Et praktisk grundlag 

Et intellektuelt narrativ 

 

Sofie giver et bud på en renskrivning af SNG-papiret.  

 

 
8)Børneattester jf. mail fra Jan - drøftelse 

 

9)Dagsorden KiN-møde d. 8. december, emner…. 

-DMKL besøg v. Anja Reiff 

-Børneattester, skal det med? 

-Møde med DJM 

 

Vi laver dagsordenen løbende med de øvrige punkter – Thomas laver dagsordenen. 

 

 

 

10)Sofies ansættelsesforhold, ac’er eller dmpf’er? - orientering v. Christian 

-Sofie deltager ikke under dette punkt  

 

Der er som udgangspunkt ikke problemer i det. Chr. går videre med sagen. Sofie ansættes 

som AC medarbejder hurtigst muligt.  

 

11)Evt. 

 
Næste møde, fredag d. 15. dec. 10.00 – 12.00 +  efterfølgende julefrokost!!  Sofie finder 

stedet! 

 

Dagsorden vedr. d. 15. dec 

 

 Opsamling på praktikordning 

 Opsamling vedr. orkesterskolen  

 Internat – sted? 

 


