
 

 

Referat af ordinært KiN-møde, fredag d. 8. dec. 2017, kl. 09.00 – 15.00 i Hobro 

 

 

KiN-lederkreds, fredag d. 8. december. kl. 9.00-14.30 
Mariagerfjord Kulturskole, Christiansgade 1, 9500 Hobro 

Punkter  Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe 

 

 

Til stede: 

Finn Svit, Line Møller, Palle Vang, Morten Friis, Christian 

Larsen, Signe Wang Carlsen, Kristian Dalgaard, Ask 

Andreasen, Henrik Hammer, Jan Jacobsen, Lars Stig 

Frandsen,  Thomas Mikkelsen, Malene Wennerlin, Thomas 

Albæk Jakobsen, Sofie Dalen Nordlund 

 kl. 9.00 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 Godkendelse af seneste referat  

 Godkendt 

Beslutning 
Beslutning 

kl. 9.00 

2 Samarbejde 
med DJM 

 Præsentation af praktikmodel og 
drøftelse af rammesætning – se bilag. 

Rikke og Malene har haft møde med 

DJM, Claus Olesen, som er positivt 
indstillet i forhold til et samarbejde  

Pilotprojekt i 2018/2019 

Udvalget udarbejder procesplan for 
foråret.  

Der skal findes undervisere fra 
Kulturskolerne, som er interesseret i en 
praktikant.  

Match med studerende fra DJM 

Supervisonsforløb for Kulturskolelærere 
i juni/august 

 Ny makker til Malene, hvem er friske?  

Signe Wang Carlsen indtræder i 
udvalget.  

 

Kommentarer: 

Hvad siger studieordningen? Man kan  
lægge sig op  andre uddannelser – 
hvordan gør de? 

Skal de studerende indgå i normeringen 
på Kulturskolerne? 

Mariagerfjord pigekor har et tæt 
samarbejde med Konservatoriet som 
også kunne tænkes ind i 
praktikordningen. 

Der er opbakning til 
samarbejdsmodellen. Udvalget 

Drøftelse/beslutning kl. 9.15 



udarbejder processplan 

 

3 Orientering 
fra 
udvalgene 

 Udvalgs- og projektoversigt og hvem er 
med hvor? v. Sofie  

Referat – slides fra Sofie 

 Kursusudvalget - Kursus 2018  

Stor opbakning – over 250 tilmeldte. 
Alle har fået opfyldt deres 1. prioritet.  

Lars Bom – over middag fredag. Der 
skal findes tre undervisere: 

Lasse Bohman 

Mail fra Kristian vedr. kriterierne 
rundsendes.  

 USMUN - NUS  

(slides fra Sofie) 

 IFVIK - Konsortiet med AAU og Wien’er 
tur + hvervelse nyt medlem  

Orientering fra Wien. 

Tatiana har samlet sammen på 
konklusionerne. Målsætningerne skal 
indgå i en fondsansøgning til prioritering 
af forskning. Det er interessant at 

observere, om vi forandrer os sammen i 
processen. 

Henrik Hammer træder ind i udvalget i 
stedet for Rikke Kamedula.   

Orientering/drøftelse kl. 10.00 

4 Pause Korridorsnak  kl. 10.45 

5 Orientering 
fra 

udvalgene, 
fortsat 

 URFUN - Noget nyt?  

Se bilag 

Fokus på at lærerne skal være med til 
at præge indholdet 

OBS på rammesætningen og præmisen 
for campen  og sammenspil generelt 

Ask indtræder i udvalget 

1/9  2018 – ansøgningsfrist 
Kulturkanten 

Punktet er med på næste KiN-møde  

I Januar 2019 redegører udvalgte 
lærere for oplevelsen af campen. 

 USAG - Noget nyt?  

11-18 marts 2018. Kurser for alle 
niveauer. 

International guitarkonkurrence 

Unge talentkonkurrence 

Samarbejde med Musikkens Hus 

Bredt repertoire indenfor både det 

Orientering/drøftelse kl. 11.00 



rytmiske og klassiske felt 

Nodekendskab er ikke en forudsætning 
for at kunne deltage 

 Talenttræf - Noget nyt?  

Thisted: Man er i gang med at kontakte 
instruktører og sammensætte hold 

OBS på at kommunikation fra 
instruktørerne også tilgår lærerne 

 Orkesterskolen - orientering v. Line  

Orkesterskolen:  

En elev på fagot 

Der er et strygersamarbejde på vej.  

Der skal skabes interesse og motivation 
for orkesterskolen. En stor 
markedsføringsopgave. 

Projektet er stadigvæk i proces og i 
implementeringsfasen og der skal være 
fokus på markedsføring fremadrettet. 
Instrumenterne skal præsenteres for 
eleverne.  

Orkesterskolen er strategisk placeret i 
Aalborg fordi elevsegmentet findes der.  

Line søger mere respons fra KiN i f.eks. 
mailkorrespondance.  

Samarbejde med en 
underviser/koordinator som brænder for 
de sjældne instrumenter.  

 

6 Strategisk 
narrativ 

 SNG - Strategisk narrativ og orientering 
om processen med implementering  

Oplæg fra Thomas – se bilag 

 

Orientering kl. 11.35 

7 Orientering 

fra FU 
 Internat og den røde tråd  

At begynde at tematisere møderne – 

hvad er den røde tråd. Kobling af de 
praktiske tiltag til det strategiske 
niveau.  

Hvordan kan vi rammesætte debatten 
anderledes?  

Bjerg og Søby – forslag til en 
anderledes rammesætning.  

Orientering kl. 11.55 

8 Punkt fra Jan 

- se 
vedhæftede 
mail 

 Indhentning af børneattester ved 

frivillige / forældres deltagelse i KIN 
arrangementer med overnatning 

Opfordring: Hvad siger de respektive 
kommuner vedr. loven om  

Drøftelse/beslutning kl. 12.05 



 

børneattester i forhold til frivillige 

Aalborg har et krav om børneattester 

Politiet har en vejledning som 

underbygger, at det ikke er nødvendigt 
med børneattester ved arrangementer. 
Link til bekendtgørelsen…  

FU tager drøftelsen videre på 

fredag til næste FU-møde og 
udarbejder et dokument som kan 
anvendes fremadrette ved stævner i 
KiN-regi.  

9 Frokost Spisning  kl. 12.15 

10 Gæst fra 
DMKL, ny 
forkvinde 

Anja Reiff 
besøger os 

 Kort introduktion - de store linier i 

KiN…..Projekter, strategisk narrativ og 
konsortiet med AAU  

 Anja præsenterer sig selv og tanker om 
DMKL  

 

 Åben dialog  

Dialog kl. 13.00 

11  Go’ weekend!  kl. 14.30 

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

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

 

 

 

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

