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Mødereferat  
Tid: Fredag den 22. november 2013 
Sted: Mariagerfjord Kulturskole, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
 
Kl. 9-12 – Kaffe og ordinært møde  
 
0. Kaffe og brø’ ☺  
 
1. Tilstede: Carsten Bilde, Christian Larsen, Finn Svitt, Henrik Hammer, Mads Bak, Malene 

Bonderup Wennerlin, Palle Vang, Steen Lindgaard, Susanne Laub Elling, Thomas Albæk 
Jakobsen, Thomas Boe Mikkelsen 
Afbud: Anders Vittrup, Carsten Baumann, Elin Lundbye, Erik Randrup, Jan Jacobsen, Jens 
Hostrup-Jessen, Jens Nielsen, John Fuglsang, Jørgen Lorentzen, Kristian Dalgaard, Lisbeth 
Baggesen, Lisbeth Jagd, Morten Lønborg Friis, Per Gregersen, Rikke Kamadula, Tove 
Kobberå, Tove Therp 
Referent: Christian Larsen 
 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 
3. Godkendelse af referatet fra seneste møde (13. september 2013 på DJM)  

Ingen indsigelser efter sidste udsendelse, så godkendt ☺ 
 
4. Orientering om ’Tag fat om dansen’ – Nordjylland  som danse-fyrtårn?   (Mads Bak)  

MB orienterede kort om forløbet. Projektet er initieret af ’Dansehallerne’, som havde indkaldt til 
konference 23/9. Målet er at udbrede dansen over hele Danmark via danse-’fyrtårne’, og 
intentionen er at skaffe 10-20 mio.kr. til en femårig periode. 
Den regionale kulturaftale bakker op, og MB arbejder på en fælles ansøgning til et regionalt 
’fyrtårn’. Skal omfatte mindst tre af de fire temaer: ’Unge’, ’Folkeskolen’, ’Dans med din nabo’, 
’Årets dans’. Nordea-fonden er også inde over, men foreløbig er der ingen konkrete tilsagn om 
støtte. BMMK er tænkt ind som et koordinerende led. Afklares maj/juni 2014 med forventet 
projektstart oktober 2014.  

 
5. Orientering om ungdomsorkesterfestival i samarbe jde med Musik & Ungdom?  (PV/FU) 

FU har haft møde med M&U, som har ønske om at etablere en klassisk orkesterfestival i 
Nordjylland efter samme model som i København / Radiohuset. Plan A hedder forår 2015.  
Man må formode at det primært vil være nordjyske ensembler, der deltager, selvom festivalen 
skal henvende sig til hele landet.  
FU har tilbudt at være medarrangør og bakke op med markedsføring og bidrage med netværk 
og evt. ledelseskraft. Det vil sikre ejerskab i hele regionen. 
M&U ønsker på den anden side at fastholde ejerskabet og mener at have fordelen af et stort 
netværk. Der er ikke på forhånd midler til projektet, og planerne går på at ansætte en 
projektleder, som i første omgang skal forsøge at skaffe penge – herunder løn til sig selv. 
Det er afgørende at Musikkens Hus vil støtte idéen og at voluminet kommer op på 8-10 
orkestre. Og der er rigtig meget arbejde i det. 
Vigtigt at vi gør det for vores elevers skyld (og ikke M&Us), så det bør overvejes om vi ikke selv 
skulle organisere det. Tvivlsomt om M&U som operatør kan stille med kompetencer, som vi 
ikke selv har. Og de vil sandsynligvis gå efter Obel penge, som vi lige så godt selv kunne søge. 
Sporene skræmmer fra Malmö-projektet (ca. 2004), som M&U også stod for. 
Man kunne tænke en international vinkel ind, måske via noget Nordisk Støtte eller EU-støtte. 
Kunne læne sig op ad Aalborgs ’ungdoms-lege’, som bygger på venskabsbyer/-orkestre. 
PK melder tilbage at vi har drøftet det i KiN og at vi – hvis der bliver tale om en større 
orkesterfestival – ser os selv som projektholdere evt. med M&U som partner. 
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6. Orientering ’Jazz-camp for piger’ i uge 8 i Aalb org    

Jazzcamp kun for piger foregår 5 steder i DK og er arrangeret af Copenhagen Jazz festival og 
Jazz Danmark. I Nordjylland foregår den på Aalborg Kulturskole i Nordkraft. Elin er towholder. 
Deltagerbetaling er 500 kr. 
Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 8 er der sammenspilsundervisning fra 9 - 15. 
Underviserne er studerende fra Konservatoriet, der har været på kursus hos Odd Elveland.  
Camp’en skal ses i lyset af at Fagudvalget for musik har temasat ’Piger i rytmisk musik’.  
Der blev spurgt ind til niveau. 

 
7. Orientering – status fra Kursusudvalget    

Udvalget havde møde i sidste uge. Alle har kunnet få deres første prioritet opfyldt, og der er en 
fin fordeling af tilmeldinger. Der er lagt op til en spændende uge. Til den fælles pædagogiske 
dag fredag er der tilmeldt 216. 
Grundlag for fordeling af økonomien er skolernes årsværk. Der udsendes en præcisering heraf 
(CB). Økonomien ser ellers fin ud.  
Der lægges op til at der i 2015 bliver enten fagkurser eller pædagogisk dag (altså ikke begge 
dele). I 2016 vil der så igen være mulighed for flere dage. 
 

8. Orientering fra DMKL/voldgiftsagen fra Aarhus og  ande t (SL)  
Voldgiftskendelsen slår fast at ’kan’-reduktionerne kan opsiges ensidigt – blot med et rimeligt 
varsel. DMpF og DMF har valgt at melde dette resultatet ud som en sejr, hvilket kan være 
problematisk ift. samarbejdet på den enkelte skole.  
Fremadrettet kan der overvejes en mere fleksibel fordeling af de ressourcer, der ligger i de ofte 
automatisk tildelte reduktioner. Specielt nu hvor vi bliver udfordret af folkeskolereformen.  
 
Fra DMKL lyder en opfordring til at indsende evalueringsskema fra det nyligt afholdte seminar. 
Endvidere at alle udvalg er åbne og at der snart udsendes mødekalender, så evt. 
interesserede kan melde sig på banen. 

 
9. Skolereformsarbejdet – på landsplan / regionalt / lokalt  (FU/alle – evaluering af høring, 

orienteringsrunde og debat) 
Brønderslev: JF sidder med i de centrale processer. Men der er høj grad af uklarhed og 
folkeskolerne er optaget af mange andre emner end lige musikskolen. 
Hjørring: Har i samarbejde med lærerne lavet idékatalog med en række billeder på mulige 
samarbejder (idékataloget udsendes med dette referat).  Det fleste udspringer af en 
eksisterende praksis, og flere af dem udfordrer folkeskolerne på deres opdeling af dagen. 
Forslagene er sammen med anbefalingerne i ’Borgmesterbrevet’ sendt ud til skolerne og i 
øvrigt samstemt med forvaltning/chefniveau. I januar-marts er planen at lave partnerskabs-
aftaler med folkeskolerne – succeskriteriet er 40%, 60% ville være SUPER (og 100% vel u-
opnåeligt – i hvert fald i første omgang). Derudover deltager musikskolen i de 3 ud af 5 af cen-
trale arbejdsgrupper omkring folkeskolereformen. Organiseringen af samarbejderne er uhyre 
vigtig – både på operationelt (lærerne), strategisk (lederne) og strategisk (koordinatorer) plan. 
Frederikshavn: Kører ad 2 spor. En centralt nedsat proces med 8 arbejdsgrupper/kommisso-
rier, hvor musikskolen er repræsenteret i de 4, og hvor lærerne også er blevet inddraget. Det 
andet spor er en besøgsrunde på alle skoler, hvor TA får drukket en masse kaffe. Holdningen 
er positiv fra Folkeskolernes side og overskriften er ’Et reelt samarbejde’. Der vil være behov 
for kompetenceudvikling ift. teamsamarbejde mv. Det handler meget om at lave nogle succeser 
fra starten, så hellere færre projekter. 
Mariagerfjord: Overordnet er strategien at fortsætte nogle gode eksempler. Processen omkring 
reformen er meget stramt styret. Kulturskolen sidder selv med i én af arbejdsgrupperne. FS 
arbejder meget på at lave alliancer med de skoler, der vil gå positivt ind i et samarbejde. Altså 
mere legitimering end udvikling…. 
Vesthimmerland: Har i kommunen brugt konstruktiv tid til i fællesskab at sætte sig ind i 
lovteksten. Kulturskolen har fremlagt et strategipapir incl. analyse for Kulturudvalget og de har 
været på studietur sammen. De bliver op til kulturskolen selv at udrulle reformen og der er 
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etableret en positiv kontakt med fem skoler. En af skolerne planlægger en tydelig musikprofil 
med fx instrumentalundervisning for alle børn. Fokus er den understøttende undervisning og 
blandt lærerne kører der en proces med udvikling af 4-5 forskellige forløb/praksisser. Stor 
erkendelse af at virkeligheden bliver forandret, og at kulturskolen vil have en helt anden profil 
allerede om 2 år. Går meget efter mere hele ansættelser herunder at aktivere 
’generalistkompetencerne’ hos deres specialister. Det kræver kompetenceudvikling og det 
behov er der en fælles erkendelse af. 
Thisted: Startede et pilotprojekt for et år siden, som har affødt interesse hos yderligere skoler. 
Kører nu på 7 skoler, hvor musikskolelæreren deltager i undervisningen på folkeskolen i 10 
uger. Giver gensidigt kendskab og folkeskolerne er meget positive. 
Jammerbugt: Har siden august været inviteret med styregruppen for den centrale proces 
omkring rammesætning af implementering af reformen. Oplever en meget positiv tilgang til 
kulturskolen. Har sideløbende kørt en proces blandt personalet omkring opstilling af et 
idékatalog. (Idékataloget udsendes med dette referat). Der er behov for kompetenceudvikling 
og gensidig inspiration og viden-/kompetencedeling. Husk at nogle lærere – uanset 
kompetence – ikke nødvendigvis kan se sig selv som fx undervisere af hele klasser. 
Aalborg: Sidder med i 2 af 8 udvalg – hver med knap 20 deltagere. Skolelederne er positive og 
der er også gang i nogle forsøg i praksis. De anerkende at et samarbejde med kulturskolen vil 
være præget af professionalisme og evnen til at ’levere varen’. Med 50 folkeskoler og 10 privat-
skoler kan der være brug for at definere nogle ’hyldevarer’. Blandt musikskolelærerne er der en 
vis bekymring for fremtiden, men de går positivt og konstruktivt ind i de konkrete samarbejder. 

 
10. Etablering af efteruddannelse af lærere i samar bejde med UCN eller DJM   

Der er stort behov for etablering af efteruddannelse af vores lærere ift. folkeskolereformen.  
Eksempelvis kunne man forestille sig emner som: 
• Pædagogik og klasserumsledelse 
• Pædagogik holdundervisning 
Der er behov for at rykke hurtigt på det, så vi copy-paste’r modellen fra Lillebælt (se link på 
DMKL’s hjemmeside) og går i dialog med UCN, så vi kan komme i gang allerede her i foråret.  
Bør på sigt kunne udbydes på diplomniveau. 
Kursusudvalget v/ CB med SL associeret, tager bolden. 
Andet interessant link: http://ucl.dk/musikskolelaerere-i-takt-med-ny-reform/  

 
11. Evt. koordinering af aktivitetsuger (aht. fælle sansatte lærere)/sæsonkalendere i KiN-

intraet  (sendes til LJ)  
Alle skoler, der endnu ikke har gjort det, sender årsplan til Lisbeth 

 
12. Eventuelt   

• Kappelborg i Skagen planlægger Nordisk Sommerskole (uge 31) med internationalt 
lærerkollegie. Der bliver 10 pladser til talentelever med kurset betalt. Hver kulturskole kan 
udvælge ét talent.  

• Aalborg Guitarfestival bliver afviklet for sandsynligvis sidste gang i nuværende form og 
organisation. Der ligger en mulighed i/for KiN, hvis vi anser det for vigtigt. Fremadrettet 
kunne der være en idé at tydeliggøre – og evt. justere – målgruppen.  
FS kommer med model til evt. fortsættelse, som tages med på mødet 24/1. 

  
 
Kl. 12-13 – Frokost  
Lækkert smørrebrød :-) 
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Kl. 13-14.30 – Dialogmøde mellem 'Oplev Vækst'/tale nt-sporet og KiN  
Under punktet deltog som gæster Dolan Sund og Johanne Bugge, ’Oplev Vækst’ 
I øvrigt deltog Susanne, Thomas A, Steen, Malene, Thomas M, Henrik, Palle og Chr 
 
Dolan kommer fra Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling, som indgår som partner i ’Oplev Vækst’. 
Johanne Bugge er ansat som konsulent på ’Oplev Vækst’. 
Oplev Vækst har i alt 16 mio. og består af tre ben:  
1. Udvikling for de stedbundne oplevelser i regionen. Samarbejdsprojekter og projekter med helt 

nye vinkler vil have et fortrin. Der er 8 mio.kr i puljen og et krav om medfinansiering 1:1 (hvori 
timer/tidsressourcer kan indgå). 
Ansøgninger til 1. runde behandles netop i disse dage. 

2. Kompetenceudvikling. 6,5 mio.kr. til at udvikle kulturinstitutioner og talenter. Primært i retning af 
at udvikle nye forretningsmodeller.  

3. Talentudviklingsforløb henvender sig til talenter, der har ambitioner om at bygge en 
forretningsmodel op omring deres talent 

Se evt. nærmere her www.oplevvaekst.dk 
 
Points fra dialog og debat: 
• Professionalisering af institutionernes bestyrelser mhp. en bedre sparring for ledelsen, 

fornyelse af netværk mv. 
• Finansiering af institutionernes drift via andet end kommunalt tilskud og egenbetaling 
• Talentudviklingsforløb 

o Udvikle den forretningsmæssige side af talentet / ’virksomheden’ 
o Der er p.t. ca. 20 tilmeldte. Ønsket er ca. 50 deltager, og der er også plads til 60 
o Forventer at oprette linjer indenfor (rytmisk) musik, film, kunst, scenekunst 
o Efter sommeren 2014 går ca. 20 videre i et ’Supertalent’ forløb 
o Mulighed for at søge ind også undervejs i forløbet 
o Mentorerne bør mødes mhp. videndeling 
o Tværfagligheden undervejs er vigtig  
o Trods diverse autotunere mv. er talentets faglighed altid en uomtvistelig forudsætning 
o Ligeså med at tilegne sig et ’kunstner-kodeks’ som gør at man kan blive en del af en 

professionel ’innercircle’ og bevare denne position/tilknytning 
 

 
 
Kommende møder  
Fr 22/11 930-12: Samrådsmøde, Sted: Hobro 

13-15: Evt. temamøde 
Fr 13/12 10-12: FU (+ frokost!) 
Fr 24/1 930-12: Samrådsmøde Sted: ? 

13-15: Evt. temamøde 
Fr 28/2 930-1130: FU 
To 20/3 Internat  
Fr 21/3 Internat + GENERALFORSAMLING 
 


