
 

 
Referat 

KiN-møde fredag d. 12. november kl. 9 

Sted: Mariagerfjord Kulturskole, Christiansgade 1, 9500 Hobro 

 

09:00-09:15 Ankomst, morgenkaffe. 
Morten Friis, Tove Kobberå, Martin Bruun, Henrik Hammer, Christian Larsen, Palle Vang, Thomas Jacobsen, Ask 

Andreasen, Finn Svitt, Sofie Dahl Nordlund, Lasse, Bohmann, Julie Elmstrøm, Bent Hjorth, Jan Jacobsen.  

 

09:15-09:20 Mødeformalia 
 Velkomst 

 Godkendelse af referater (Godkendelse af referat fra KiN-møde 10/9 2021) 

Godkendt 

 Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

09:20-09:50 Besøg fra Legekunstgødning 
Beskrivelse 
Besøg fra Kulturprinsen og BMMK vedr. Legekunstgødning. Ulla Gjessing og Signe Højmark 

 Status på LegeKunstGødning 
o Kick-off den 4. oktober – parterne blev klædt på.  
o kunstnerteams – samarbejde mellem Kulturskolelærere og kunstnere – erfaringsudveksling. Faglig 

sparring og processparring.  
o lærere fra de 2 sidste Kulturskoler? (Brønderslev og Thisted) 

 

 Ønskes større indflydelse på indholdet fra kulturskolerne? 

 Opfordring til at der deltager en Kulturskoleleder på næste kunstnerlab? 

 Tovholder på LegeKunstGødning – ny situation. 

Referat 
 
Feedback fra første kunstnerlab, Tove: Underviseren blev klædt på sammen med de andre undervisere. 
Hvordan sikrer vi os, at Kulturskoleunderviseren klædes på til at varetage undervisningen i de enkelte 
institutioner? Forventningsafstemning. 
 
Der er etableret kunstnerteams på tværs af kommunerne. Oversigt over kunstnerteams sendes ud fra Signe 
Højmark. 
 
Malene: OBS på kommunikationen internt i kommunen, det er vigtigt.  



 
 
Thomas: I Frederikshavn er der etableret en lokal projektgruppe. Overvej hvem der skal være koordinator – 
og at det er den samme, hvis der flere overlappende projekter (Legekunst – legekunstgødning)  
 
Morten: Kulturskolerne har kontakter og kendskabet til børnehaverne – brug den viden.  
 
Bent: Ros til projektet – vi glæder os. Forslag om vejledernavn og kommunal kontakt på listen over 
samarbejder.  
 
Leder på Kunstnerlab i Januar?  
 
Thomas: God ide – at lederne bliver klar over, hvad det er for en ny praksis vi har sat i gang.  
 
Jan: Forslag om deltagere fra daginstitutionerne – fx dagområdelederne.  
 
Torsdag d. 6. kursusdag i Rebild. Sofie sender link ud på ny.  
 
Samarbejde med UCN.  

 

09:50-10:30 Div. status 
 Status fra Kursusudvalget 

 

 Status på Talentweekend (se bilag) 
 

 Status på rammeaftale 2022-2025 for MGK Nord 
 

Referat 
Kursusudvalget – internat 2022 – Stavanger:  

Udkast til Stavanger præsenteres. 2 modeller. Udvalget foreslår den lange tur – tirsdag d. 15. marts (afgang kl. 20.00 

– kahyt om bord) – lørdag d. 19. marts ( afgang fredag d. 18. marts – hjemkomst lørsdag kl. 08.00). Ved tre hele dage 

er der plads til fordybelse og mere tid til besøg på Stavanger Kulturskole. 

Thisted deltager ikke.  

Udvalget arbejder videre med model 1 – tirsdag – lørdag. Gerne med indlagt tid til udvalgsarbejde. Tilkendegivelse 

om antal deltagere skal give til Jan Jacobsen  - jjac-skole@aalborg.dk , ASAP – mandag d. 15/11 pga. reservation af 

kahytter.  

200 tilmeldte til kursusugen. To kurser overvejes aflyst.  

Talentweekenden, d. 21. og 22. januar: 54 elever tilmeldt. Nanna Pi Aabo-Kim, improvisationsmusiker, er engageret 

i weekenden. Ønske om deltagelse af talentklassekoordinatorer. Der er stadigvæk plads til elever – kontakt til Ole 

Beck.  

 



 
Status på rammeaftalen:  

Projektstøtteudvalget er optaget af hvordan MGK kan tage et større ansvar for den regionale Talentudvikling + 

amatørmusiklivet. Diversitet i ansøgerskaren. Ønske fra Nordjylland (Jan) om at etnicitet også er 

opmærksomhedspunkt.  

 

10:30-10:45 PAUSE 

 
10:45-11:15 Nyt fra DMK 
Beskrivelse 
Nyt fra bestyrelsen og opvarmning til DMK-konference og GF den 24.-25. nov. 

Referat 
Budget samt arbejdsopgaver er et fokuspunkt. Definitionen af interessenter kan komme til at fylde på GF. Der skal 

vælges ny formand om et år. Hvorfor skal kontingentet stige? Formidling af handleplaner. Fokus på det politiske 

arbejde er der generel enighed om i alle samråd.  

Finn: Fokus på Kulturskolen som et professionelt kunstnerisk tilbud. OBS på Kulturskolernes brand. DMK må på 

banen. Hvad får vi for et højere kontingent – det skal stå knivskarpt.  

Martin: Hvad får vi ikke, hvis vi bibeholder det nuværende kontingent? Der er en stor egenkapital. 

Jan: Pt. ikke en stor egenkapital ift. ansættelserne. Hvordan bruger vi de eksisterende ressourcer? Større ressourcer 

kan ligge i at udvide medlemskredsen.  

Morten: Godt med en egenkapital, hvis ting skal ændres. Godt at have fokus på foreningens formål.  

Bent: Sekretariatet varetager mange funktioner. Det kan være udfordringen. En værdi i ansættelse af en 

kommunikationsmedarbejder.  

Thomas: DMK kommunikerer ikke godt nok. Hvad laver bestyrelsen pt?  

Finn: Fondstøtten er et væsentligt fokuspunkt. Ideskabelse. Der skal investeringen ligge.  

Jan: Svar til Bent: Opgaverne skal udføres af de allerede ansatte.  

 

11:15-11:55 URFUN 
Beskrivelse 
Vi er i URFUN bevidste om, at vi ikke kan bruge resurser, som vi ikke har fået tildelt, men brænder for at sikre 

fremtidige aktiviteter. Set i lyset af den aktuelle situation med manglende(/reduceret?) tilskud fra den regionale 

kulturaftale til minimum to KiN-udvalg – URFUN og USMUN – bør vi arbejde med en eller flere bæredygtige modeller 

for at sikre aktiviteter for børn og unge i Nordjylland. 

Det kunne være noget med: 



 
 højere egenbetaling 

 hjemmekulturskolen betaler pr. deltager de sender 

 lærerresurse afsat til aktiviteterne 

 eller noget helt andet? 

Hvad tænker KiN-kredsen her, og vil man forpligte sig på en eller flere måder, så vi kan fortsætte den gode udvikling 

vi har sat i gang? 

Debat og beslutning 

Referat 
Midler fra Regionen kunne gavne flere unge end elever fra Kulturskolerne.  

Christian: Man bør kigge på omkostningerne. Hvor kan man spare? Kvalitet og omkostninger hænger nødvendigvis 

ikke sammen. USMUN kigger på billige stævne-løsninger.  

Palle: Kan lærerresurser afsættes af den enkelte skole?  

Morten. Kollegialt samarbejde skolerne imellem – stor værdi. Design på URFUN- arbejdet. Så kunne det tænkes ind i 

ansættelserne lokalt.  

Henrik: På linje med Morten. 

Finn: GF til foråret – rammebudget, er det en mulighed?  Fokus på stærke rytmiske miljøer. 

Thomas: Der findes andre muligheder for finansiering.  

Bent: Budget med arbejdstimer. Godt projekt. Konkret budget er vigtigt – estimerede timer og datoer.  

Martin: Budget og rammer er vigtige. Hvad skal pengene bruges på?  

Christian: Kommunale opgaver skal løses – det løses snedigst i regional sammenhæng. Budget som balancerer 

uafhængigt af tilskud fra fonde. Forslag om at USMUN og URFUN mødes.  

Palle: Svært at finde projekt-midler når nyhedsværdien er væk. Lærerresurser fra skolerne eller deltagerbetaling er 

en kombinations-mulighed. Ringe i vandet som breder sig indadtil i skolerne. 

Ask: Vi laver noget for os selv og vores undervisere som giver muligheder indadtil i skolerne. 

Lasse: Projektet er drevet af lærernes eget engagement. 

Beslutning:  

Kredsen er positiv. Tydelighed omkring indholdet og den værdi vi får, når vi  prioriterer ressourcer til området.  

 

11:55-12:00 Evt. 
Bent: Det nyligt afholdte DMK seminar – et super godt seminar!  

Finn. Guitarfestivalen er lige på trapperne! Guldkorn! 

Til orientering  opkræves der ikke for internat og Talentweekend 2021.  

 



 

12:00-12:45 FROKOST 
 

12:45 – 14:30 USMUN mrk. X (LederLab®) 
Beskrivelse 
NUS har ansøgt, og fået afslag på tilskud fra At Lære At Være puljen. På baggrund af forældrehenvendelser mm., har 

der være en øget politisk bevågenhed om NUS, og der er igangsat en dialog og proces omkring en mulig finansiering 

af projektet.  

Uanset udfaldet af ovennævnte, er der basis for et grundigt eftersyn af bl.a. NUS og hele det symfoniske område, 

hvilket der også er ønske om fra flere i kredsen. Vi vil derfor begynde processen med at retænke USMUN. Målet er, 

at vi er klar med en model senest til GF i marts, hvor vi jo skal beslutte de fremtidige økonomiske rammer. 

LederLab® vil adressere dette emnefelt – en mere udførlig beskrivelse af form/indhold kommer forud for mødet. 

Den 16. december tages der endelig stillign til lære at være puljen – 2. ansøgning. Der har været møder med den 

administrative styregruppe. Der er givet signaler omkring en politisk bevågenhed. Man finder NUS vigtig – og at den 

nok ikke hører hjemme i en udviklingspulje.  

1. scenarie – der gives ikke støtte 

2. der gives en eller anden form for støtte – NUS kan sandsynligvis videreføres i en eller anden form 

Nytænkning omkring NUS igangsættes. Nyt økonomisk grundlag skal træffes til marts.  

Referat 
Børn, unge læringsmiljøer og talentudvikling. Ansøgningsfrist d. 16. august.  

Process igangsat ud fra følgende spørgsmål: 

Udfordring og udgangspunkt  

 Vi kender spillebanen 

 Vi har et datagrundlag 

 Vi er opmærksomme på omverdenen 

 

 Hvad fortæller dat os ift. til det vi traditionelt kalder sjældne instrumenter? 

 Hvad fortæller data os ift. at arbejde ud fra et standard repertoire/besætning på det symfoniske område?  

 Hvilke projekter/indsatser er der på det klassiske område lokalt? Hvordan hænger det sammen med det 

regionale? Semi-regionale initiativer. 

Svarene fra grupperne er vedhæftet som bilag. 

Processen videreføres på næste KiN-møde, d. 28/1 -2022 


