
KiN-lederkreds, fredag d. 6. september kl. 9.00-14.00 
Aalborg Kulturskole, Nordkraft, niveau 7 

Pu
nk
ter 

 
Indhold Type Tid 

  
Morgenkaffe 

 
kl. 
9.00 

1 Mødeform
alia 

 Godkendelse af dagsorden  
 Godkendelse af seneste referat  
 Til stede: Christian, Lasse, Finn, Henrik, Kristian, Thomas, Tove, 

Ask, Morten, Palle og Sofie¨  

Beslutning 
Beslutning 

kl. 
9.00 

2 FU-
orienterer 

Opsamling på FUs forretningsorden (se vedhæftede) v. Christian  

 FU foreslår, at låneoptagelse på mere end 200.000,- kræver 
beslutning i plenum. Se svar på låneoptag fra Alan Schmidt - bilag 
1  

 Vi kan selvfølgelig regne med at juristens svar om lånoptagelse er 
korrekt. Juristens svar var klart og det lød på, at det er både 
lovligt og helt almindeligt for foreninger at kunne optage lån. Kin 
er ”en selvstændig juridisk person” og hæfter kun for sin egen 
formue. Derfor forpligter vi ikke kommunerne ved at optage lån i 
KiN. Det er på helt samme vis det fungerer i fx DMK eller ’musik 
og ungdom’, som kommunerne heller ikke belastes af 

 Der er i FU ikke konkrete planer om at optage lån (fx som en 
kassekredit), men vi skal overveje om muligheden skal være der - 
og det er den faktisk formelt set allerede, da KiN er en forening. 
Med mindre vi vælger i KiN at begrænse den ved at ændre i 
forretningsordenen. 

 Et evt lån kan være relevant hvis vi i årets løb opbruger vores 
likviditet. Det hænger bl.a. sammen med at nogle af vores 
indtægter er bagudrettede. Vores minimum likviditet over året er 
nu på 77.000, hvilket er meget lidt, når man tænker på vores 
cashflow. I år budgetteres tilmed med et underskud på 55.000 
OG der er projekter, der kommer til at belaste budgettet 
yderligere. Derfor skal der gøres noget. Lån eller noget andet… 

 Andre muligheder kunne være  

 at fremskynde kontingentindbetalingen, men det 
vanskeliggøres af at det ofte tager lang tid at indhente de 
nødvendige tal (der er folk der mangler at levere disse).  

 En anden mulighed kunne være at dele kontingentet op i 
to. 

 Tredje mulighed er ’smæk kassen i’  

Drøftelse 

 

 

Orienterin
g 

Orienterin
g 

Drøftelse/
beslutning 

kl. 
9.15 



 Ved sidste møde aftalte vi at FU arbejder videre med en ny 
styringsmodel som minimerer kassetrækket. Den kommer på 
bordet til mødet i november 

 For tryghedens skyld kan vi tilføje i vedtægterne: ”Foreningen 
hæfter udelukkende med sin egen formue” 

 Palle: finder ud af mere om udbetalinger til Urfuns projekt kan 
blive forlods, så det ikke belaster kins likviditet 

 Palle: mht at få pengene kradset ind kunne man måske indføre et 
aconto beløb så man ikke skal vente på at alle tal kommer ind. 

 Palle: kunne man forestille sig at alle skolerne bød ind med et 
ekstra udlæg for at undgå overtræk (efter fordelingstal), men 
Christian indvender at det kræver for meget administration 
(måske en enkelt skole kan gøre det for at spare på 
ekstraarbejdet?). Det handler dybest set om, at det vedtagne 
driftsbudget som udgangspunkt bør være i balance, og at vores 
likviditetsbehov bør tages alvorligt.  

 Finn: det er vigtigt at gøre klart hvad et evt lån vil skulle bruges til. 
Det gør en forskel om det er til at dække manglende likviditet 
eller om det er til et nyt projekt… Lad os undersøge hvad lignende 
foreninger gør med deres økonomi (biblioteksforeningen, 
sangens hus, Kunsten, Oslo filharmonikerne – kan vi se på deres 
modeller?) 

 Kristian: det hænger sammen med en diskussion om, hvor KiN 
skal hen.  

 Christian: vi vokser som organisation og det er derfor det er 
blevet aktuelt. Økonomien vokser. 

 Finn: foreningen vedtager et budget og vi må forvente at FU 
agerer inden for budgettet. 

 Christian: Det handler i høj grad også om at udvalgene handler 
inden for budgettet. Men dertil kommer nye projekter undervejs 
så vi kan aldrig helt KUN gå efter budgettet. Rettesnoren må være 
den sunde fornuft. Og så må det tages op i plenum (Finn: det vil 
være klogt med klare retningslinjer for proceduren her, også 
selvom de allerede står i Danske Lov) 

 Henrik: første punkt må være at afmontere den mistillid der er 
lige nu. Hernæst kan vi snakke om, hvordan vi gør det og hvor vi 
skal hen 

 Morten: diskussionen hører til efter et længere mudderbad på et 
internat. Desuden bør vi sætte kontingentet op, fordi vi har flere 
udgifter og aktiviteter. 

 Thomas’ opsamling: Vi skal tage diskussionerne ovenfor, 
afmontere utryghed og finde en fælles retning for KiN. FU 
planlægger et forløb for dette.  

 



Orientering om proces med kodeks/teamkontrakt v. Thomas  

 Jf nuværende diskussion skal vi overveje om timingen af arbejdet 
med teamkontrakten (sat til 24/1) er god… 

 

Orientering om ændring i kommunikationsnetværket v. Sofie 

 Vi kender nu hinanden men der har ikke været opbakning til de 
sidste par møder. Nogle af os mødtes i kompetencedagene og vi 
regner med flere af os ses i kursusugen også.  

 

Placering af internat jf. AiG  

 Internatet er placeret d. 19-20/3 2020, hvilket er 
sammenfaldende med AiG. Hvad gør vi?  

 Vi fastholder datoen 

 Sofie bestiller hotel og I hører mere 

 

Brev til politikere: 

 Thomas har sendt brev ud til de politiske ordførere i folketinget 
og har fået god respons fra rigtig mange af dem (ikke blot 
autosvar) 

 Thomas har også sendt til politikerne i kommunen. Hvordan er 
det gået i de andre kommuner? Der er flere der ikke må sende til 
dem. Forvaltningen bliver en stopklods… 

 Alternativt kan I sende de relevante mailadresser til Sofie som så 
kan sende brevet ud 

3 Lederdrøft
else - 
efterspil 
fra 
internatet 

Talentweekend - Hvad vil vi opnå? Hvordan ser vores individuelle 
talentprogrammer ud? Er tiden ved at løbe fra ’90’ernes 
talentbegreb? Hvordan vil vi have det fremover?  

 Morten: nøglerne ligger i usmun og urfun. Måske skal noget 
gentænkes? Men vi skal også acceptere at det kan gå i 
bølger… Er der noget i tidsånden der gør det sværere for de 
unge at forpligte sig til et flerårigt forløb? 

 Christian: vores elever vil gerne forpligte sig men vi skal køre 
rytmisk og klassiske elever sammen (som vi jo også gør til 
talentcampen) 

 Ask: Meget fine talentweekender. Måske gentager vi os selv 
for meget på talentweekenden. Der må gerne være mere 
afspejling af det lokale miljø 

 Kristian: er tallet for talentelever faldende? Vi skal tænke 
mere miljø og mindre i talent. Vi skal være bedre til at hjælpe 
hinanden, for det er en kæmpetjans at stå med 
talentweekenden. Kunne man låne mandetimer af hinanden? 
Kan vi tænke indhold før bemanding? Hvad vil vi med 

Drøftelse kl. 
10.0
0 



talentweekenden? Skal vi være mindre ekskluderende så 
flere kan være med. Dem der har lyst. 

 Palle: fokus på fællesskab og netværk. Kunne man spille mere 
på tværs (cross-over) og give dem nogle andre oplevelser end 
derhjemme? 

 Lasse: talentweekenden er noget eleverne glæder sig rigtig 
meget til.  

 Ask: vi har problemer med datoen hvert år pga gallafest på 
gymnasiet – kan weekenden flyttes (på længere sigt)? Det 
noterer Frederikshavn sig – de er på i 2021. 

 Morten: vi bør diskutere vores behov for projektet. Lad os se 
på urfun og den viden er der ved at blive bygget op her. Lad 
os også hive nogle af de unge mennesker ind til diskussionen. 
(Rebild kulturskole har brugt de unge mennesker som 
ekspertpanel og det var en øjenåbner) 

 Hvis vi lukker op for nye muligheder kan vi evt også få nye 
midler.  

 Tre-trins opgave: 

 Hvordan hjælper vi i Brønderslev (2020) 

 en god diskussion om talentweekend 

 En strategi der peger fremad 

 Måske kan vi blive inspireret af Klaverfabrikken i Hillerød  

 Christian: nyt udvalg?: Tonikin   (talenter og nørder i 
kulturskoler i nordjylland). Vi kan med fordel i mange tilfælde 
inddrage dem, der er i periferien af talentklasserne. Det skal i 
højere grad være den passionerede interesse der er 
afgørende for om man kan komme med som talent. Det nye 
udvalg skal gøre talentarbejdet bredere og mere agilt. Og skal 
man nørde er det nødvendigt at bruge hele regionen for at 
komme over ’kritisk masse’.  

 Finn: vi har et grunddilemma fordi vi skal dække både 
bredden og kunsten/talenterne. I Mariagerfjord har man 
oprettet en klasse på samme vis som idrætsklasser. De er 
både en del af et lille nørde-miljø og af hele kulturskolens 
miljø. ’Esbjerg-modellen’ som opretter ’interessefag’ (altså 
uden optagelsesprøve) men det giver talenter. Kort fortalt: 
hvordan skal vi tænke økonomi i det her? Se fx på korskolen i 
Herning (og i Mariagerfjord). 

 Thomas: snakken drejer sig om miljøer, og vi skal bruge den 
viden vi allerede har til at få forbedret talentweekenden og 
vores egne talenthold. Løsningen er ikke et nyt udvalg men 
tage snakken som en temadag for os alle sammen, gerne med 
deltagelse af unge mennesker. Kan man forestille sig at andre 
fag end musik deltager i talenttræf? 



 Tove: ja, sagtens, der er stævne for billedkunst og drama og 
musik (bgk, mgk, tgk) i Holstebro (november). Der findes som 
sådan ikke talenthold i billedkunst men i praksis er der. 

 Thomas’ opsamling: FU tænker over hvordan vi tager denne 
diskussion videre 

4 Pause Kaffe og korridorsnak 
 

kl. 
10.3
0 

5 KiN 
Lederlab - 
Globale 
faktorer 
(videndelin
g) og Det 
sociale/rel
ationelle 

I Frederikshavn er vi i gang med et serviceeftersyn på 
betalingsregulativet og de procedurer der følger med. 
Grundlæggende handler det om antal rater, udmelding og refusion. Vi 
ønsker kredsens erfaringer de respektive modeller, der findes på 
skolerne 

 Frederikshavn + Vesthimmerland: automatisk gentilmelding (kan 
give en smule bøvl, hvis de glemmer at melde fra), betalt i fire 
rater. an kan melde sig ud per rate, man kan også tilmelde sig i 
løbet af året 

 Refusion: hvad er smertegrænsen? 

 Mariagerfjord: man skal aktivt tilmelde sig ny sæson, nye elever 
har en prøvetid på 6 uger men ellers melder man sig til for hele 
året. Skal der åbnes op for tilmeldinger i løbet af året? 

 Vesthimmerland: det formuleres på skrift hvad skolen forventer 
af lærerne i fht skemalægning – opgaven fremgår tydeligt af 
deres arbejdsopgaver. Kristian sender denne formulering rundt. 
Speedadmin flytter hele året over til det nye år engang i juni, og 
så bedes lærerne om at se igennem hvilke elever de har og om 
det cirka stemmer 

 Hjørring: (OBS: ifølge en jurist kan man ikke lave bindende 
tilmeldinger) løbende optag, gentilmelding og nye tilmeldinger 
hvert år, læreren følger op, man er kun bundet i den rate man er i 
(og derfor er der ingen prøveperiode), 10 rater, refunderer 
løbende (per rate) med mindre timen efterlæses. Hvis der 
kommer en ekstra plads fyldes op fra venteliste og alternativt 
annonceres på Facebook (hvilket giver god respons). Ansvaret for 
at tjekke porteføljerne er lærerens eget. Der sendes brev ud 
inden sommerferien om at man er optaget (altid lige inden 
sommerferien), skema først efter sommerferien 

 Aalborg: 4 rater (2+2+3+3 måneder), de første 2 måneder er 
prøveperiode, refusion med en bagatelgrænse på 2 aflysninger, 
refunderes løbende og samles op til sidst (nemmere at trække fra 
næste betaling end at give penge tilbage), gentilmelding og 
løbende tilmelding (typisk kommer de på venteliste, der oprettes 
ikke nye hold). Problemet med aktiv gentilmelding er, at flere 
elever kan komme til at gentilmelde sig forkert, hvis de fx plejer 
at gå på hold men melder til som solo. Så ryger de bag i køen. 

Videndelin
g 

 

 

 

Drøftelse 

kl. 
10.4
5 



Læreren kan sandsynligvis finde ud af dette ved at se listerne 
igennem. Der vil være noget opsamling uanset hvilken model 
man vælger. 

 Frederikshavn: kører med prøvetilbud: tre gange gratis inden man 
tilmelder sig, en konverteringsprocent på 27. Det gælder dog ikke 
de fag, hvor der er venteliste. Der ligger faste prøvetilbud i fbm 
musikskoledag i september, men i princippet er det muligt hele 
året (formuleret som en opfordring til at spørge efter hvilke 
tilbud der er lokalt pt) 

 Jammerbugt: noget lignende – hvis der mangler folk på hold er 
der gratis pladser de første par uger, først opkrævning efter 3. 
gang. 

 Mariagerfjord: tilbyder gratis undervisning på skoler men det 
kniber at få folk til at melde sig så snart det koster noget. 

 Skemalægning: kan det lade sig gøre før sommerferien? Næppe, 
da skolernes skemaer ikke er klar før i august 

 

Studietur - hvad vil vi opnå, hvilket output skal turen have for 
lederkredsen og hvor skal vi hen? 

 Klaverfabrikken i Hillerød med fokus på talentudvikling, Han er 
meget inspirerende, men OBS: er det blot et oplæg eller ser vi et 
reelt miljø. Det skal give mening at tage af sted frem for at få et 
oplæg her. 

 Jannick Hostrup – DM i tegning (?) 

 Haderslev – samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler, en 
afdeling af rumkraft, musiktalentklasser, 

 Hamburg – Europas måske største musikskole 

 Vänersborg i Sverige (nær Göteborg), et meget stærkt 
statsfinansieret talentmiljø, en meget lækker kulturskole, en ret 
lille by med et vildt musikmiljø og mange gode tanker om 
talentarbejde 

 Opsøge et andet samråd? 

 Hvis vi vil fokusere på talent skal vi besøge nogen der gør det helt 
anderledes end os, måske nogen inden for sporten, godsbanen i 
Aarhus og de værksteder de har der… noget der ikke er 
institutionelt 

 Hvad med os selv? Kan vi tage på turne hos hinanden? 

 Barcelona football academy  

 London community music – de har god kontakt med de unge, der 
ikke er interesserede i at gå i musikskole 

 FU samler op på det og stiller nogle forskellige scenarier op som 
kan drøftes til næste møde 



7 DMK/Lede
rdrøftelse 

Morten orienterer om arbejdet i bestyrelsen  

 Lotte Trangbæk er ny generalsekretær, og hun gør et godt 
arbejde 

 Sammen med formanden er hun ved at på styr på opgaverne, 
herunder Orkestermester 

 Bestyrelsen stemte ikke for at hæve kontingentet i denne 
omgang 

 Kunne man udvide medlemsskaren til de selv-ejede skoler? 
Det var der ikke stemning for i denne omgang, men måske på 
længere sigt 

 I bestyrelsen sidder nu også to brugere, en politiker og en 
forældre 

 Der er kig på muligheden for internationalt samarbejde 

 Det er en god ting, at man nu kan tale med en stemme over 
for politikere 

 Generalsekretæren tager en runde til de enkelte samråd 

 OBS 6-7/11 konference (ved vejle) 

 Næste bestyrelsesmøde 23/10 – sig til Jan og Morten hvis de 
skal tage noget med 

 

Samråd Syd (MKRS) har vedtaget at arbejde for et alternativ til 
Speedadmin. Med udgangspunkt i mail fra Jens Bloch drøfter vi 
holdningerne i KiN - bilag 2  

 Thomas: der er for lille en brugerflade – vi ved ikke hvordan 
det bliver, men det bliver nok dyrt… DMK vil ikke stå for en 
udbudsrunde 

 I KiN genkender man ikke det negative billede af Speedadmin, 
og i det store hele er der tilfredshed 

 Speedadmin laver en ny databasestruktur og det bør der ikke 
være problemer i 

 Ask: det er ikke godt at have monopollignende tilstande så 
det er fint hvis der er nogen der ser andre steder hen, fx til 
udlandet. Der skal være alternativer, og det er der ikke nu. 
Det er vigtigt hvordan de leverer data – deres fortolkning af 
data er meget afgørende, tænk på tænketanksrapporten. 
Speedadmin er super primitivt uden hot keys mv. 

 Palle: når vi er 98 skoler har vi god mulighed for at præge 
speedadmin både i fht indhold og pris, men det er fedt, hvis 
der er nogen der starter med at udvikle et alternativ – men 
hvem? Og hvem betaler? Er der ønsker til Speedadmin, så giv 
besked til Palle som kan tage det med videre. De lytter og 
reagerer på det. 

Orienterin
g 

Drøftelse/
beslutning 

kl. 
11.3
0 



 Kristian: kan godt lide speedadmin, de har monopol, men vi 
er også monopolbrugere – de har kun os, og det kan vi bruge 
til at presse dem, fx til bedre løsninger i fht brugerflader og 
mails (der ikke kan skrive ’ud af systemet’). Lad os komme 
med forslag til forbedringer og gå videre med dem evt via 
DMK 

 Thomas: det med mails kan ikke løses, men man kan løse det 
med en app 

 Finn: er der nogen i resten af EU som har en løsning vi kan 
bruge? Det kunne være en opgave for DMK at undersøge. Så 
skal der ikke nyudvikles. Man kunne måske også kigge på 
idrætsverdenen, fx har Hobrogarden noget der er udviklet af 
DGI… 

 Palle: kan vi opfordre DMK’s bestyrelse til at undersøge om 
der er systemer derude allerede (sport, europa), der kan 
komme i spil, så der ikke er monopol 

 Thomas: jeg skriver en opsamling og sender til Jens Bloch 
(tilføjelse: se mail fra Thomas 19/9 2019) 

8 Frokost Mad og korridorsnak 
 

kl. 
12.0
0 

9 Orienterin
g fra 
udvalgene 

Opsamling på kompetencedage v. Sofie  

 Tilfredshed generelt set 

 Nogle lærere tror stadig at det er som kursusugen og 
forventer stort udvalg af kurser med undervisere udefra 

 Vi skal være skarpe i kommunikationen om at konceptet er 
anderledes. Det skal nævnes skriftligt, ved kursusugen samt 
på lokale lærermøder 

 

Status på praktiksamarbejde v. Pink  (mail fra Signe) 

 Vi har inden sommerferien fået sat de studerende og 
praktiklærerne sammen efter vores praktik-match-møde i 
april. Sammen med konservatoriet har vi fundet 3 uger i løbet 
af undervisningsåret, hvor det er muligt for de studerende at 
komme i praktik: uge 45, 46 og 2 

 Vi har aftalt et ultra-kompakt vejlederkursus-forløb på 3 
gange fordelt sådan, at det er muligt at inddrage og følge op 
på vejledernes erfaringer fra første praktikuge i 
kursusforløbet. Vi har købt kurset hos UCN (det er i øvrigt 
meget billigt), og det bliver afholdt af Per Munch. Den første 
kursusgang var d. 15/8, og det var rigtig godt, der var stor 
tilfredshed blandt lærerne. 

 De andre datoer er 24/10 og 26/11 

Drøftelse kl. 
13.0
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 Vores næste træk er snarest at få lavet de konkrete aftaler 
om praktik (fag, tid, sted) med kons.  

 

Kursusudvalget 

 Ugen 2020 er stort set på skinner, torsdag med ca 8 kurser 
(brede) i Aalborg, fredag med oplæg og musik i Vrå 

 Vi har tidligere vedtaget at hæve betalingen fra 1000 til 1500 

 Der mangler stadig afklaring på, hvilke dage der skal holdes 
kursus i de kommende år (hvor der er flere ’lange’ uger i uge 
1 som kan skubbe undervisningen). OBS: punktet skal på 
dagsorden ved næste møde. Der foreligger et 
gennemarbejdet forslag fra kursusudvalget (Henrik skal huske 
at sende det igen) 

 Kursusudvalget er inviteret til møde i region midt, som gerne 
vil høre om vores udvalgs arbejde. Henrik tager afsted fredag 
13/9 

 Thomas: vi skal være opmærksomme på kommunikationen i 
fht. de brede kurser, for nogle lærere har ikke forstået 
konceptet 

 

Status på Talentweekend 2020 v. Lasse 

 Udvalget består af Kristian, Lasse og Brønderslev, som snart 
skal samles. Der er nok brug for at vi hjælper hinanden noget 
mere. 

 Kristian: vigtigt med forventningsafstemning over for 
instruktørerne 

 Christian: på det klassiske område savnede dem der ikke er 
pianister noget der minder om det pianisterne prøvede, lidt a 
la masterclass, noget de har øvet sig på 

 

Guitarfestival v. Finn 

 Datoer meldt ud 15-22/3 2020 

 Både koncerter, kurser og konkurrencer 

 I 2021 er der 25-års jubilæum 

 Det gik godt i år og det ser godt ud fremad. Det har givet 
større søgning at der nu også er konkurrence 

 Der er givet store EU-midler til at støtte de 17 store 
guitarfestivaler og AIG står på spring til at få del i dette. Der 
er også Nordisk Fond… 

 

Ifvik v. Kristian 



 Universitetet kæmper lidt med manglende ressourcer, så det 
er lidt forsinket fra deres side 

 Obel har ikke længere kontor i Aalborg så arbejdsgangen er 
besværliggjort. Gitte Bjerre skriver ansøgning på baggrund af 
synopsen, der blev sendt ud tidligere. Alternativt kan andre 
store fonde søges 

 Hvis vi får pengene skal vi have engageret nogle lærere 

 Kin står som ejere i projektet, hvilket er vores fordel (uni er 
leverandør) 

 Hvis det store projekt ikke kommer igennem vil udvalget gå 
videre med det i en mindre målestok 

 Hjørring: projekt med neuropædagogik + Aalborg: 
projektmedarbejder med data 

 Ifvik tager til symposium i musikskoleforskning i Wien i 
oktober (Thomas, Kristian og Henrik Boll) – det er meget 
inspirerende at lytte til, hvad der debatteres i de andre lande 

 

urfun v. Palle 

 havde møde i august (kompetencedagene) med stort set alle 
involverede lærere. Der blev sammensat et program 

 der er nu lagt et endeligt program for weekenden 9-10/11 
med udgangspunkt i e-musik, sangskrivning og improvisation 
+ bagefter skal der laves hold på tværs men det sættes 
sammen undervejs afhængigt af de konkrete deltagere 

 Tilmelding sættes op om ca 2 uger og der vil være 
tilmeldingsfrist midt i oktober. I hører mere. 

 ud over weekenden er der flere datoer i spil henover året i 
samarbejde med spillestederne 

 der skal ses på om man kan købe noget grej hjem til 
elektronisk musik som efterfølgende kan lånes ud rundt på 
skolerne 

 Finn: ansøgningsfrist 1/10 i fht huskunstner, der kan motivere 
eleverne til komposition 

 Morten: hvordan finansieres lærerlønninger i Urfun? Der er 
søgt penge hjem og Kin refunderer til skoler/lærere 

 

USMUN v. Morten 

 Nus på toppen – meget vellykket stævne med ca 70 deltagere 

 God pressedækning + videoer på Facebook 

 Næste stævner  

o 15-17/11 nykøbing mors 



o 24-26/1 Sindal 

o 1-3/5 Frederikshavn 
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Evt. og Go’ weekend! 
 Finn: ideer til samtaleemner vedrørende ledersparring og 

skoleudvikling 
o Forældresamarbejde og -inddragelse 
o Brugerundersøgelse og feedbackkultur – vi 

undersøger for lille en gruppe. Kan vi komme bredere 
ud, der kan give en bedre indsigt i den store 
’restgruppe’ 

o Koncerthybrider – hvordan kan vi komme anderledes 
ud med vores koncerter så det ikke kun er pårørende. 
Fx kulturhuskoncert med et par fællessange. Et 
middel til at få flere ind og opleve hvem vi er. 
Koncerter på hospitaler? 

o FU samler op på forslagene og tager dem på 
dagsorden  

 Morten: Overgang til nye ferieregler 
o vær opmærksom på mail fra KL (Morten sender den). 

Heraf fremgår det at årsnormen kan øges i denne 
sæson. Det er en lidt anden fortolkning end dmpf. Er 
der nogen der har planer i den forbindelse? 

o Mariagerfjord: har en model med at bytte rundt på 0-
uge og ferieuge i efteråret… 

o Palle: kommunen har mulighed for at trække en uges 
løn men når året er omme skal det hele gå op 

o Christian: vi lukker øjnene… det løser sig og går op til 
sidst 

 Christian: mobilepay-løsning efterspørges – Sofie finder ud af 
det 

 Haug IT 
o Der er flere der er afgående kunder 
o Finn: prisen er meget rimelig 
o Prisen er inklusiv licens til dynamic web 
o Hjemmesidesystemet er dyrt og tungt fordi man ikke 

selv kan redigere i det. 
o Der er indtryk af, at han tager udviklingsgebyr fra 

flere skoler 
o Kunne man forestille sig man fik en fælles aftale? 
o Det handler også om hvem man har ansat og at man 

sparer medarbejdere ved at lade Haug gøre det 
o Henrik: vi bruger stort set ikke hjemmesiden til andet 

end et online katalog, så vi har ikke brug for det store 

 
kl. 
14.0
0 

Link til referater: http://kulturskolerinordjylland.dk/mødereferater/samradsmøder/ 
Link til udvalg: http://kulturskolerinordjylland.dk/om/udvalg-og-arbejdsgrupper/ 



KiN-møder i fremtiden…. 
KiN 29/11 kl. 9-14 i Frederikshavn 
KiN 24/1 kl. 9-14 i Brønderslev - bemærk! Procesdag - kontrakt/kodeks 
KiN 19-20/3 internat enten i Hanstholm eller Pinen 

 


