
 

 

 

Referat af KiN-møde, fredag d. 19. januar kl. 09.00 – 13.30 

 

KiN-lederkreds, fredag d. 19. januar. kl. 9.00-13.30 
Byrådssalen, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn 

Punkter  Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe + kagemand i anledning af Thomas’ 
fødselsdag 
Til stede: 
Henrik Hammer, John Fuglsang, Morten Lønborg Friis, 

Malene Wennerlin, Kristian Dalgaard, Lars Stig 
Frandsen, Christian Larsen, Ask, Jan Jacobsen, Thomas 
Albæk Jacobsen, Mads Bak, Ask Andreasen.  
Afbud: 

Susanne Laub, Thomas Antundes, Thomas Mikkelsen, 
Tove Therp, Finn Svit, Signe Wang Carlsen, Eva 
Østergaard, Line Møller, Tove Kobberå, Carsten 
Baumann. 

 kl. 9.00 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 Godkendelse af seneste referat  
Godkendt 

Beslutning 
 

Beslutning 

kl. 9.00 

2 Godkendelse 
af strategisk 
narrativ 

 Det strategiske narrativ er nu færdigt og 

FU ønsker at anvende det som afsæt for 
programmet på internatet. Alle bedes tage 
stilling til narrativet på forhånd (strategisk 
narrativ er vedhæftet)  

Christian: 

De konkrete projektbeskrivelser skal udskilles 
fra narrativet. 

Mads:  
Forslag om at udskifte ordet intellektuel med 
ordet vidensbaseret 

Jan: 

OBS på vedtægterne. Skal de også 
revitaliseres? Kan tages op på GF.  

Narrativet er godkendt med ovenstående 
tilføjelser. 

FU påtager sig opgaven og ser på 
vedtægterne inden GF. 

Beslutning kl. 9.15 

3 Orientering 
fra FU 

 Program for internat  

Kasper Lorenzen, proceskonsulent er koblet på 
procesdagen om torsdagen og der skal findes 
en grafisk facilitator til at samle op på dagen.  

Opgaven bliver at se på de indsatsområder vi 
har pt., og at få dem koblet på strategien.  

Musketereden – hvordan arbejder vi som 
ledergruppen med musketereden. 

 Optakt til generalforsamling - ind og ud af 
udvalg  

Man kan begynde at overveje indtrædelse i 
udvalg – eksisterende eller nye 

Orientering 

 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

kl. 9.30 



 Nyt medlem til kursusudvalget  

Kristian træder ud af kursusudvalget – Lars 
har ønske om at træde ind.   

Forslag om at der indtræder en lærer i 
udvalget. Diskussion og opmærksomhed på 
evt. problemstillinger i forbindelse med 
inddragelse af lærere.  

Forslag om evt. inddragelse af lærerne i 
processen fremfor i udvalget.  

Konklusion: 

Der skal ikke være en fast præcedens for 

en lærer i udvalgene, men lærere kan 
rekrutteres efter behov.  

 

 Netværk mellem 
kommunikationsmedarbejdere i KiN-
skolerne  

Joan fra Mariagerfjord har ytret et ønske om at 
mødes i kommunikationsnetværk. 

Diskussion af punktet 

Sofie indkalder 
kommunikationsmedarbejderne i 
regionen. FU drøfter sammen med Sofie 
hvad outputtet af netværket skal være  

 

 Børneattester  

Nordjyllands Politi er kontaktet (Malene) – der 
afventes svar 

SpeedAdmin og nye regler fra datatilsynet. 

Databehandleraftale er udarbejdet i      
Frederikshavn som er sendt til SpeedAdmin.  

Der foreligger en standardskrivelse fra KL, 
som kan anvendes. Et udvalg indenfor DMKL 
arbejder sammen med SpeedWare på at lave 
en standardkontrakt.  

 

FU følger sagen 

Drøftelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftelse 

4 Orientering 
fra udvalgene 

 IFVIK - nyt om konsortium m. AAU  

Intens skrivefase. Projektitel – evnen til at 
reflektere, Reflekterende kunstnere som 
undervisere, Kulturskolernes mangfoldige rolle 
for fremtiden. Der foreligger nu en skitse til 
konsortieaftale. Næste skridt er fondssøgning. 
Der er mulighed for at være med i udvalget.  

 PINK - nyt om praktikordning m. DJM  

Procesplan udleveret – også vedhæftet 
referatet som bilag, enkelte rettelser i forhold 
til det udleverede. 

Evt. kontakt til UCN, mht. designfasen af 
praktikforløbet.  

PINK tager punktet op på internatet og 
kommer med forslag til timeforbrug for de 
involverede lærere.  

Evt. 

Orientering 

Orientering 

kl. 10.15 



d. 9 marts – Bruno Campo om El sistema, 
lærere fra Regionen er velkomne.  

 

6. – 8. april – cellomasterclass 

 

d. 10. marts, AAK har et stort 
jubilæumsarrangement, 40 + 75 år.  

 

MGK tilmeldingsfrist 1. feb.  

 

4 Pause Korridorsnak  kl. 10.45 

5 Orientering 
fra udvalgene 

 Kursusudvalg - evaluering af kursusugen  

Oplæg fra Sofie.  

Opmærksomhed omkring den røde tråd på den 
pædagogiske dag. 

Opmærksomhed omkring italesættelse af at vi 
er Kulturskoler og ikke musikskoler også i 
udbuddet af kurser.  

Der var ikke mange Billedkunstlærere, drama- 
og danselærere tilmeldt.  

Der var begejstring for musikken og maden på 
fællesdagen.  

Forslag om arrangement/kursus som sigter 
imod ledernetværket.  

 

 Drøftelse af fravær under kursusugen  

Diskussion af punktet. Fokus på opstramning 
af fravær. 

Orientering 

Drøftelse 

kl. 11.00 

6 Oplæg Thomas holder et kort oplæg om sit semesterprojekt på 
masteruddannelsen LOOP - Forskning i hverdagen.. 

 kl. 11.30 

9 Frokost Spisning i kantinen  kl. 12.00 

11  Go’ weekend!  kl. 13.30 

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

KiN-møder i fremtiden…. 
22-23. marts 2018, Internat ??? 

 

http://kulturskolerinordjylland.dk/m%C3%B8dereferater/samradsm%C3%B8der/
http://kulturskolerinordjylland.dk/om/udvalg-og-arbejdsgrupper/

