
 

 
 

REFERAT af KiN-møde – Fredag den 10. juni, 2016 

Referent: Malene 
 
 

KiN-lederkreds, ordinært møde, fredag d. 10 juni 2016 kl. 9-14 

Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, 9800 Hjørring 

Tilbagemelding til formanden vedr. deltagelse seneste tirsdag d. 7. juni på thaj@frederikshavn.dk 

 

Punkt
er 

 Indhold Type Tid 

0 Kaffe og brø’ Siden sidst, tilstede: 
Lars Frandsen, Henrik Hammer, Per Gregersen, Erik 

Randrup, Mads Bak, Christian Larsen, Thomas Albæk 

Jacobsen, Malene Wennerlin, Kristian Dalgaard, Susanne 
Laub, Sofie Dahl Norlund, Jan Jacobsen, Finn Svit.  

 15 
mi

n. 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 Godkendelse af referater fra Internatet 

 Godkendt 

 

Beslutning 
Beslutning 

10 
mi
n. 

2 Udvalg og 
arbejdsgruppe

r 

 Drøftelse af udvalg og arbejdsgrupper – er det 
strategiske indsatsområder eller idégrupper?  

Det rytmiske udvalg er ikke startet op endnu. 

Det tænkes som et ideudvalg og et åbent 
udvalg. 

Kristian: Hvis der er opgaver i udvalget der 

kræver det, kan der arbejdes strategisk og mere 

formelt i udvalgene – det må være op til de 
enkelte udvalg.  

 Findes styregruppen for regionalt big band 
stadigvæk?   

Jan: Nej, det eksisterer ikke mere. Udvalget er 
bundet op på midler til aktiviteten.  

Christian – kan man beholde udvalget. En fusion 
af de to udvalg – det rytmiske og bigband 
udvalget.  

 

 Kan de nye udvalg rapportere noget?  

Rebild har fat i MMG udvalget. Der lægges op til 
at der skal være en landsdækkende begivenhed 
i Rebild. Udvalget består af Christian, Morten og 

Eva. Pt. Prioriterer Aalborg ikke lærere ind i 
udvalget.  

Kristian: 

Udvalget er opstået fra Aalborg. Fastholdelse af 
MMG arbejdet. Den forskningsbaserede del skal 
formaliseres. Forslag om et udvalg som har 
fokus på forskning. Sættes på som punkt på 
næste KiN-møde. Forslag til navn: IFVIK  

Drøftelse/orienter
ing 

30 
mi

n. 

mailto:thaj@frederikshavn.dk


Thomas: 
Den intellektuelle kapital bliver vigtig – så det er 
vigtig med fokus på forskning.  

Chr.: 
Fokus på at give forskningsresultater liv i 
praksis. Forslag om koordinering af 
forskningstiltag. Forskningen har manglet. Nu er 

den kommet. Gerne samarbejde med 
universiteterne.  

Hjørring, Rebild og Odder kommuner har 
sammen fået 10 millioner fra AP møller fonden 

til aktionsforskning. Den Musiske i Hjørring er 
med som eneste Kulturskole. 

Er der en skole som har lyst til at sende en 
observatør? 

Forslag om, at Hjørring senere på året fortæller 
om status.  

DJM (repræsentanter til kontaktudvalg) 
eksisterer ikke mere.  

 

3 Udvalgsoriente
ring 

 USMUN - Trin mod toppen (Morten)  

Chr.: 
Setupet er lavet. Peter Ettrup Larsen står for 
stævnet. Ca. samme måde som sidste år. Man 
mødes mandag og slutter af fredag. 

Den 13. og 14. august spilles til opera i Rebild. 
Der bliver lavet t-shirts. Kontakt til Bruno 
Campo, venezuelansk dirigent – kommer måske 
til vinterstævnet.  

 Orientering om optag mv. på MGK (Jan)  

Samme ansøgerfelt som sidst – 50. 15 elever 
optages. 9 rytmiske og 6 klassiske. Gode 
karakterer. 

41 elever i alt til næste år.  

Der er blevet arbejdet med arbejdstidsmodellen 
på MGK. Tilskuddet bliver beskåret med 2 % de 
næste år.  

Der er indkaldt til årligt rep. møde den 21. juni. 

Der sendes status ud i næste uge.  

Der skal laves en ny aftale fra 2017 og 4 år 
frem.   

 Steinway og Epta (Mads Bak)  

Steinway – 10 var med. Det foregik på Hjørring 
Gym – nyt steinway.Fine faciliteter. Deltagerne 

var hovedsageligt fra Hj. Og Aalborg. Det kunne 
være fint med en bredere repræsentation. Det 
er muligt at stille op uden for konkurrencen – 
der gives stadigvæk feedback. Eleverne får en 

god oplevelse og arbejder godt videre med 
bagefter. Det afholdes igen om 2 år. Næste år 
er der Spil for Livet. Det er nu båret ind i KiN-
regi. 3 fra Aalborg gik videre.  

Orientering 45 
mi
n. 



 

 

Epta gradsprøver – 10 elever deltog. European 
pianoteachers association. Man kan bestå 

forskellige grader. Hovedsageligt elever fra 
Aalborg. Gradsprøverne kan ses på Eptas 
hjemmeside. 

Klavernørdweekend – datoen er ikke fastlagt. 
Der åben for alle på Hj. Gym. Koncert med John 
Damgaard. Der er fokus på det sociale og 
faglige. Datoen meldes ud fra Hjørring. Birgitte 
Zilkes mindefond donerer midler.  

 Kursusudvalget (Henrik)  

Udvalget er fuld gang med at planlægge 
kursusuge i 2017. Det overordnede tema ” At 

skabe” frem for at reproducere – en arbejdstitel. 
Kombination med kurser i fra DJM i Århus. 
Konferencen – Musik og læring plejer at blive 

afholdt  i efteråret. Kons vil gerne lægge 
konferencen i kursusugen onsdag og torsdag i 
uge 1.  

Det har været uklart hvad Kons. kunne tilbyde – 
det bliver et supplement til KiN’s egne kurser.  

 

Firedages kurser og en fællesdag. Vrå er booket 
igen. Der anerkendes, at der er langt til Vrå fra 
Mors – men faciliteterne er så gode, at man 
vælger at holde fast i stedet.  

Gerne en fællesaktivitet – kor f.eks.. Måske er 
der noget fra ugen der kan bruges på selv 
dagen. Der er genereret et overskud. Der er 

økonomi til en hel uge. Prisen pr. deltager er 
1200.  

Ideer til SSB og guitar – så er de velkomne. 
Skal sendes senest mandag formiddag.  

Der er lavet en separat statusopgørelse pr. 15. 
marts. 

 Orienteringspunkt om OK15 - weekendpenge og 
14 timers regel (Jan)  

Ulempeydelsen – det er fremover mere mere 
end en fordobling af den nuværende ydelse.  

Weekendpenge 

Det skal afregnes med 14 timer pr. døgn. 
Ulempegodtgørelse afregnes med et bestemt 
beløb, det kan ikke afspadseres.  

OK udvalget DMKL – Christian og Jan er med. 
Opsamling af de papirer der eksisterer lige nu 
rundt om på musikskolerne. Der er lavet en 
aftale med Jens Ole Petersen om at indsamle 
papirer (JOP sad tidligere med i udvalget fra 
Herlev Musikskole) Der er mange versioner 
rundt om på skolerne.  I September indkaldes 

der til inspirationsdag. Senere på året. Jan feb 



17. laves en større temadag. Opsamling af 
erfaringer fra det første år. 

Christian: 
Gerne kopi af de konkrete aftaler som 
inspiration.  

 

Mads: 

Der er en fejl i SpeedAdmin vedr. 
weekendtillæg. Vær obs på det. Der skal 
divideres med 1,75, for at få det rigtige tal. 

 Aalborg International Guitarfestival (Finn)  

Bedre publikumsbesøg end sidste år. Musikken 
hus trækker publikum – og alt i alt en bedre 
besøgt festival.  

Hvis man allerede nu kan lægge tid til lærere for 

at tage af sted med elever vil det være en god 
ide. Hjørring of Frederikshavn afsætter tid til 
lærerne.  

Christian: 
Kursusdelen er værdifuld for lærerne – hvis 
festivalen reduceres, er det vigtigt at holde fast i 
den pædagogiske del. 

Finn: 
Økonomistyringen er meget tidskrævende.  

Det er en forening.  

Weekenden starter fredag og slutter søndag. Ca. 
28 timer, hvis en lærer skal deltage + tillæg.  

Kristian: 
Kan festivalen udvides til andre instrumenter? 
Samarbejde med USMUN – så er der flere til at 
bære opgaverne.  

Finn: 
Det giver flere opgaver – så skal der flere 
samarbejdspartnere med?  

Evt. fordeling af koncerter lokalt. Kulturskolen 
kunne købe en koncert lokalt? 

Anette Elkjær Wandell sidder i bestyrelsen.  

 

 FU beder om en orientering om status på 
udvikling af Orkesterskolen (??)  

Der har været mange drøftelser. Der er flere 
udfordringer. For lavt elevgrundlag. Hvordan får 

man det ledelsesmæssige niveau til at fungere? 
Der kan nemt blive en utydelighed pga. 
manglende ansvarskompetence. Det giver mest 

mening at snakke om det når Morten er til 
stede.  

Obs på OK15 i forhold til aflønning – FU er OBS 
på problematikken, og følger op på det. Obs på 
underviserene i orkesterskolen. OBS på Debbies 
løn. 



Punktet skal op i plenum – er der en ny 
strategisk løsning? 

 

Kristian: 

Aflønning – det er en fordel at kunne aflønne 
uden overenskomst. Der skal være orientering 
mod symfoniorkesteret.  

 

Jan: 
Der skal være repræsentant fra Konservatoriet 
med klassisk fokus.  

 

4 Fremtidige 
temamøder 

Forslag til fremtidige temaer? 
 

Kristian: 
Forandring sammen med omverden? Hvordan bliver vi 

anerkendt og krediteret for vores arbejde? 
Strategiskrivelser 
 
Finn: 
Den obelske familiefond – dialogmøder? Hvad er 
Kulturskolernes fremtid? Hvor ligger Kulturskolernes 

balancepunkt?  
 
Fondraising i KiN-regi og nationalt. Til sammenligning 
har Sangens Hus modtaget 35 mill. Hvordan ser KiN ser 
selv i en verden som forandrer sig? 
 
Hvad vil man i DMKL? Vi er nødt til at være handlende.  

 
Jan: 
Det er en udfordring er vi på nationalt plan er 

organiseret som vi er. Damusa og DMKL.  
 
Men vi skal huske, at vi godt kan gøre tingene! Vi kan 
rykke på det vi vil! 

 
Kristian: 
Kulturskolerne skal blive bedre til at sætte sig ud på 
kanten og opsøge nye samarbejdspartnere. 
Skolesamarbejdet. Hvad er det for nogle værdier, vi skal 
fortælle om? Hvordan italesætter vi det? Vi skal blive 

bedre til at nytænkte.  
 
Thomas: 
Hvilken rolle skal musikskolerne spille fremover? 
 
Finn: 
Vi kan lave event. Kulturkaravaner, men måske er vi 

ikke dem der går helt ud til kanten? Kunne vi fokusere 
på på musik i 100 børnehaverne?  
 
Vi skal huske at fortælle de gode historier!! 
 
Per: 

Drøftelse 15 
mi

n. 



Hvordan kunne man skabe kontinuitet og formaliseret 
samarbejde med folkeskolerne og børnehaverne. At 
aftalerne bliver mere bindende.  
 

Jan:  
Der er nedsat et udvalg i DMKL med fokus på 
samarbejdet.  
 
Kristian: 
 
Finn: 

Svart il Per: Ansættelsen kan forpligtes, sådan at der 
sættes en dato ind vedr. tilbagemelding.  
 
Kristian: 
Hvordan kan vi samarbejde uden at give køb på vores 
ressourcer og vores faglighed. 

 
Mads: 
Man bliver ugens gæst – det er bedre, hvis lærerne er 
integreret i samarbejdet.  
 
Malene:  
Man kunne arbejde med længere forløb – altså arbejde 

med kontrakt på længere forløb 
 
Thomas: 
Frederikshavn: 
320 timer næste år til samarbejde i institutioner. Der er 
nedsat et team som har lavet arbejdet. Relationen er 
meget vigtigt.  

 
Hvorfor laver vi samarbejdet? Hvad er fokus og visionen 
for samarbejdet? 
 

Kristian: 
Hvordan kan vi få trimmet folkeskolen så den passer til 

Kulturskolen? 
 
Finn: 
Relationsopbygning er altafgørende. Vi er forskellige fra 
folkeskolen dannelsesmæssigt. Vi skal lærer noget. 
Folkeskolen – eleverne skal prøve noget.  
 

Folkeskolerne er presset på økonomien og der er en 
anden forestilling om forberedelse. 
 
Per: 
Besøg af en musikskole fra Norge. Inspirerende – 
kulturskolelærerne er på skolen. Børnene spiller noget 
forskelligt – er meget alsidige. Kan man ikke kombinere 

de to fagligheder fra folkeskolen og fra musikskolen? 

 
Malene: 
FU har drøftet FB som et tema med fokus på det 
strategiske arbejde.  
 



4 FU orienterer  Samarbejde med DJM (Thomas)  

Mail fra Kwelle – hvordan kan der samarbejdes? 
DJM vil gerne samarbejde  - hvordan er stadig 
uvist.  

Jammerbugt samarbejder – en form for praktik 
for guitarlærerne. Lørdag den 10. september – 
koncert med Electric Guitars, der afvikles 
workshop med studerende. Talentelever 
inviteres til workshoppen.  

Per sender invitation afsted. 

200 kr. pr. deltager.  

Frederikshavn barsler også på et samarbejde.  

Finn: 
Det kunne kobles sammen med guitarfestivalen.  

 Kulturmødet på Mors (Malene)  

DMKL og DAMUSA samarbejder om en debat  - 
sandsynligvis fredag aften. Fokus på: Bredden , 
det smalle og musikeren. Vinkel: Fremtidens 
musikskole og økosystem. Varighed 90 -120 
minutter Klip fra skolemix + andre tiltag fra 
andre skoler. Evt. deltagelse af Mogens Jensen 
og Alex Ahrendsen. Kan vi bidrage med 

kulturpersoner fra Nordjylland til panelet? 
Politikere, embedsmænd, etc.? 

Mulighed for deltagelse af elever, som kan 

ramme debatten ind musikalsk – 
Vesthimmerland vil gerne byde ind med 
Himmelstrygerne + Nord Spor. 

FU har pt. ikke planer om selvstændige tiltag. 

Der barsles evt. med en debat vedr. 
kønsfordeling og valg af instrumenter.  

Forslag: 
Søren B. Kristensen fra skråen repræsenterer 
talentniveauet og formand for lærerforeningen. 
Søren Bojer, formand for det Obelske 
familiefond.  

FU planlægger ikke selvstændige debatter.  

 

 Sofie har mulighed for at opdatere facebook-

sider hos Kulturskolerne, er der nogen der er 
interesseret i at benytte sig af det? (Malene)  

Skolerne vender tilbage til Sofie, hvis man 
ønsker at give hende redigeringsrettigheder. 

 Orientering fra Seminar om køn, musik og 
fødekæde (Thomas)  

Fint oplæg ved Heidi Rottbøll fokus på 
diversiteten – obs på det at huske at ansatte 
folk der ikke ligner os selv. 

Thomas var den eneste repræsentant fra 
Kulturskolerne. 

 

Orientering/beslu
tning 

30 
mi
n. 



Link til billede vedr. fordeling:  

http://jazzdanmark.dk/da/nyheder/drengei

nstrumenter-og-pigefarver-%E2%80%93-
en-dag-i-k%C3%B8nsbalancens-tegn 

 

Fordelingsnøgle – drenge og piger. Hvordan ser 
det ud på Kulturskolerne?  

 Forslag fra FU om, om at hvert udvalg skal lave 

budget og sørge for dokumentation for evt. 
aftaler og indgåede kontrakter (Christian)  

Christian har brug for at være mere på forkant.  

 Internat 2017, skal datoen ændres? 
Mariagerfjord kan sandsynligvis godt alligevel?? 

5 Ekstraordinær 
generalforsaml
ing 

 Valg af ordstyrer og referent (indkaldt den 5. 
April)  

 Godkendelse af regnskab og fastsættelse af 
kontingent  

UDSAT til næste møde 

Drøftelse/beslutni
ng 

20 
mi
n. 

6 Evt.  Drøftelse 10 
mi
n. 

7 Frokost Spisning  60 
mi
n. 

8 Åbent forum Hvordan er arbejdstiden er blevet udformet på de 

forskellige musik- og kulturskoler? 
 

Thomas: 
Opgaveoversigt – hvordan er den udformet? Det har 
været nødvendigt at tidssætte. 
 

Mads: 
Et  værdibaseret forståelsespapir. Lærerne kan se 
opgaverne i speedadmin – undervisning og aktiviteter.  
Mads fremlægger Hjørrings model.  
 
Finn fremlægger Mariagerfjords model.  
 

Thomas: 
Flextid – politik omkring flex-tid. Hjørring har brugt 
Næstved-modellen, samt buffer-pulje. Hjørring 
rudsender flex-aftalen samt årskalender. 
 
 
 

 

Videndeling 60 

mi
n. 

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