
 

 

Referat af KiN-møde, fredag d. 24. januar, 2020 i Brønderslev 

 

KiN-lederkreds, procesdag med Ulrik Toft, fredag d. 24. januar, kl. 8.45-14.30 

Torvegade 5, 9700 Brønderslev 

Punkter  Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe 

 
Til stede:  
Ask Andreasen, Morten Lønborg Friis, John Fuglsang, 
Rene Krone, Thomas Albæk Jacobsen, Christian Larsen, 

Martin Bruun-Jensen, Palle Vang, Malene Wennerlin 
 
Sofie Dahl Nordlund 

 kl. 8.45 

1 KiN Lederlab - 

udvikling af 
ledergruppen og 
KiN 

 Ulrik, som vi kender fra internatet i Hirtshals (2019) 

skal køre endnu en proces med os. Denne bliver 
afslutningen på den proces vi påbegyndte med 
byggeriet af LEGO-modellerne på internatet i Sæby i 
2017. Ord som musketer-ed og teamkontrakt har 
været brugt om vores måde at forholde os til 
hinanden på, men trods at emnet har været 
dagsordensat, er det endnu ikke lykkes at drøfte det 
indgående. Det gør vi nu…. 

 Følgende forberedelse kræves af hver enkelt: 

 Hvor er det vi i KiN på tværs af matrikler 
og kongedømmer i særlig grad lykkes? 

 Hvornår går jeg/vi på kanten af det jeg/vi 
ser som en fælles forståelse af KiN-
samarbejdet?  

 

Velforberedt oplægsholder. Fedt at have konsulent 
på – det kan være svært selv at hæve sig op. FU 
samler op på plancherne og konklusionerne.  

Proces 

med Ulrik 
Toft 

kl. 9.00 

2 Frokost Mad og korridorsnak  kl. 13.00 

3 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 Godkendelse af seneste referat 

Godkendt 

Beslutning 
Beslutning 

kl. 13.45 

4 Lederdrøftelse URFUN overvejer at investere i nogle E-musik-sæt (á 
Mac + software + inputenheder). Tanken er 
selvfølgelig at bruge dem, når vi holder camps og 
anden undervisning i URFUN-regi, og at sættene kan 
bookes for en periode (f.eks. 1-2 mdr.) af KiNs 
medlemskoler til brug lokalt. URFUN vil derfor gerne 
vide, om: 

 Har et sådant udlån af E-musik-grej interesse? 

 Har man selv folk lokalt, som kan undervise 

elever i E-musik? 

 Er man interesseret, hvis vi kan hyre eksterne 

lærere ind til formålet (vi ved der er flere 
indenfor KiN-lærerkredsen)? 
 
Leje i en weekend har kostet 5000 kr. for 4 sæt. Det 
er besværligt at leje.  
 
Forslag om indkøb af 4 sæt. Et sæt koster 15.000 

 kl. 13.50 



ca.  
 
Tilbagemeldinger fra kredsen: 
 
Brønderslev kører med iPads og garage band pt. 
Rebild har lånt iPads af Vesthimmerland. Klassesæt 
er en god ide.  
 
Denne her e-musik- løsning er en udvidet løsning – 
der kan noget mere end iPads i forhold til klang og 
lydunivers.  
 
OBS på, at hvis grejet udlånes ud til musik og 
kulturskolerne hvad sker der med opfølgning på 
undervisningen, når man ikke har grejet til rådighed 
længere? Kunne softwaren udbredes på lokale 
maskiner på skolerne i stedet? 
 
Man kunne have sin egen pc (elev) og få softwaren 
derpå. Controlleren kunne udlejes af Kulturskolerne.  
 
Vedligeholdelse af udstyret – det skal cleares. 
 
OBS på, at målgruppen er forskellig til iPads og E-
musik. 
 
Kunne man tænke projekter på tværs af skolerne? 
Både iPads og E-musik?  
 
Skolerne skal klædes på det til at kunne bruge det. 
Af en specialist eller ekstern underviser.  
 
Biblioteket i Thisted udbyder pt. musik på iPads.  
 

Aalborg kommune tilbyder e-musik – godt at 
undersøge, hvad der i forvejen er af muligheder. 
 
Fire undervisere i Frederikshavn har 
kompetencerne. Der er etableret en faggruppe. Der 
er 4 elever i gang. Samarbejde med Musik og 
Ungdom. 
 
En ide kunne være at samle de undervisere, der 
arbejder med e-musik til kompetencedagene i 
august og få dem til at kvalificere tilbuddene.  
 
 
Konklusion: 
 
Thomas: 
Forslag om at bede undervisere undersøge og 
udvikle området. 
 
Pt har URFUN har et konkret behov – der gives 
grønt lys til indkøb af fire sæt.   
 

5 DMK  Jan og Morten orienterer fra DMK-land 

Evaluering af landskonference. Næste konference 

bliver i forbindelse med den Nordiske konference. 
Slutningen af november starten af december.  

Ministeriet ser positivt i på statistikarbejdet. 

Frit musikskolevalg – fremsat som forslag fra 

Rasmus Prehn. Hvis der ikke var ventelister var det 
en mulighed, hvis der var midler til at sætte alle 
børn i gang. Men det ville give administrative 
udfordringer. I Nordjylland er vi pragmatiske 

Orientering kl. 14.00 



omkring det. 

OK21 – Skal DMK spille en aktiv rolle? Skal der laves 
en lukket ledergruppe?  

28/5 – OK dag for ledere.  

Kulturministerens tanker – alle børn skal have 

mulighed for at lære at spille på et instrument. 
Hvordan kan vi bruge det klogt. Der er pt 
momentum for området. Vi skal ind på denne bane 
– og hjælpe med at belyse området.  

DMK opkræver kontingent fra medlemsskolerne i to 
rater.  

6 FU-orienterer  Status på internatet v. Thomas 

Konsulent og grafisk facilitator Mia Pallisgaard 
kommer som facilitator. En konvergerende proces i 
forhold til det, vi har været omkring i dag. Der er 
valg til FU.  

Formanden genopstiller ikke  - der opfordres til at 
man melder sig som kandidat. 

Kasseren genopstiller. 

 Inputs til Malene og Thomas’ møde med DJM.  

OBS på IFVIK og et evt. samarbejde.  

Orientering 

Drøftelse/b
eslutning 

kl. 14.15 

7  Evt. og Go’ weekend! 
 
Årsværk: 
Mariagerfjord, Mors Aalborg har endnu ikke meldt årsværk 

ind. Thisted tjekker lige tallene en ekstra gang.  
 
Kursusudvalget:  
Datoer vedr. kursusuge og kompetencedage vedtages på GF.  

 
Kompetencedagene er sandsynligvis d. 10. og 11. august 
2020. Kursusudvalget foreslår 3 + 1 dag i uge 1. 2021  
 

Punktet skal dagsordenssættes på næste møde/GF   
 
 

 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…. 
KiN 19-20/3 internat på Løgstør Parkhotel 

 
 

 

 

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

