
 

 

Referat fra KiN, FU-møde, den 19/2-2016 kl. 10-12  

 

Til stede: 

Palle, Christian, Malene og Sofie 

 

Referent: 

Malene 

 

 

Mødeindkaldelse og indkaldelse af punkter 

  

1. Planlægning af internat-temaer og former 

·       Videndeling – Thomas A fik et opdrag omkring videndeling á la pæd.dag i uge 1. 

Han og jeg kan ikke huske præcis, hvad der lå i den opgave… 

 

·       Fondssøgning   

Vi gemmer det til et temamøde. 

  

·       Emner aftalt på sidste møde (tjek referatet) 

Ingen emner 

 

·       OK15 – arbejdstidsaftalen (megen tid) 

Se program for internatet – der er afsat til gruppedrøftelser 

 

·       Punkter til lille ”ordinært” møde – evt. fredag efter GF 

 

·       Mortens spørgsmål om besøg af MMG-instruktører på besøg (formål?) 

 

Punktet sættes på torsdag og kan udskydes til fredag.  

 

 

Punkter til torsdag: 

Billedskolesamarbejde (Jammerbugt og Mariagerfjord)  

Kursusudvalget 

Emner under OK15  

Fælles regional faglig og pædagogisk udvikling (Hjørring) 

 

2. Planlægning af Generalforsamling 

·       Formandsberetning + indkaldelse til internatet + indkaldelse af punkter.  

·       Valg til FU – Palle og Christian er på valg og Palle stiller ikke op igen. Christian er villig til 

genvalg.  

·       Valg til kursusudvalg – Elin Lundby er trådt ud af udvalget og Thomas Mikkelsen 

genopstiller ikke.  

·       Valg til øvrige udvalg 

 

Talentudvalg – Jammerbugt, Thisted, Mors + MGK repræsentant. Det skal besluttes, hvem der 

skal være vært i 2019 

Revisorer 

MGK-koordinatorer, Christian og Morten er valgt frem til 2017 

USMUN  

KURK (formanden er født medlem) 

Guitarfestival – Mads og Finn + en relevant lærer 

 

tel:19/2-2016


  

3. KiN-årshjulet 

·       Tidligere ud? 

·       Konflikt / ugedagsinteresser! (se nederst) 

 

Møderækker i 2016/2017 

 

KiN møderække  i 2016/2017 

 

2016: 

10. Juni – KiN møde 

 

16. september – KiN møde 

 

DMKL-konference den 3. og 4. nov 

 

18. november – KiN-møde 

 

2017: 

Kursusuge den 2.- 6. januar 

 

20. januar – KiN møde 

 

23. og 24. Marts – Internat + generalforsamling og ordinært møde 

 

9. Juni.  – KiN møde 

 

 

 

NUS stævner - 2016 

 

Den 9. – 10. april - Mors  

 

Trin mod toppen – den 2.-5. August, og den 13. Og 14. august 

 

12. og 13. november -  Frederikshavn 

 

Øvrige aktiviteter - 2016 

Aalborg guitarfestival – 29. Marts – 3. April  

 

Steinway den 3. April  - Hjørring 

 

EPTA – den 22. Maj 

 

Regional klavernørd-weekend, 14. – 16. Oktober.  

 

Vi opfordrer til, at datoer som vedrører regionale tiltag sendes til Sofie.  

 

(Autokalender.exel kan anvendes til at samle aktiviteterne i) 

 

  

4. Sofies tid og opgaver 

 

Kursusudvalget vil gerne, at Sofie sidder med i Kursusudvalget. Vedr. Kursusugen næste år, 

kunne det være fint, at samle nogle arbejdsdage i træk. 



 

OBS på telefonudgifter – Christian følger op.  

 

Sofie orienterer kursusudvalget i forhold til, om betalingsmodellen skal ændres fremadrettet  

 

Sofie afspadserer uge 41 – 43. Opgaverne planlægges derefter. 

 

5. Indstilling til Årets Musikskole 

·       Skriftlig motivation… 

 

Fu indstiller Hjørring og Vesthimmerland og indsender indstillingerne til DAMUSA 

  

6. Evt. 

  

7. Fælles frokost 

  


