
 

 
Referat af  ordinært FU-møde, fredag den 14. oktober, 2016. 

 

Til stede: 

Thomas, Christian, Sofie og Malene 

 

Ref.: 

Malene 

  

0)Sofies opgaver 

  

Dem tager vi som vi kommer frem i dagsordenen. 

  

1)Kort orientering fra Sofie om tilmeldingerne til kursusugen 

159 tilmeldinger pt. Sofie har sendt reminder ud d.d. til skolerne. Der er d.d. 4 tilmeldinger til 

kurserne i Århus.  

  

2)Orkesterskolen  

Thomas har snakket med Christian, Finn, Morten og Jan, og har nu en nogenlunde 

fornemmelse af, hvordan tingene ser ud. Thomas skriver et kort oplæg som vi drøfter og 

snakker om, hvad Christian og Thomas siger senere på dagen til KulturKanten. 

 

Forskellige modeller er drøftes – konsensus i FU om følgende: 

 

Samtidighed, identitet, læringsmiljø og fælles aktiviteter er en nøglefaktorer. Miljøet skal 

forankres i Aalborg. Forenklet incitamentsstruktur. Eleverne skal have mulighed for at komme 

fra hele regionen, men det er ikke et succeskriterium. Tættere kobling med ASO, evt. 

mentorordning. 

 

Succeskriterium: 

Besætte NUS med sjældne instrumenter uanset bopæl. Samarbejde med nye komponister 

omkring nyskabende aktiviteter. Det er nødvendig at være over den kritiske masse – 10- 12 

elever. 

 

Christian og Thomas mødes efterfølgende med Regionen og BMMK omkring videreførelse af 

projektet. FU mødes til processmøder, hvor den endelige model for Orkesterskolen skal 

udarbejdes.  

 

Orkesterskolen – pt. udgifter på 95.000 + koordinatorløn  

 

 

  

3)Sammenhængskraft i KiN og sprækker i DMKL 

  

Vi havde jo gæster til sidste møde og i den snak sammen med snakken om Damusa/DMKL og 

Musik & Læring, synes Thomas, der er lidt divergerende holdninger til KiNs åbenhed og en 

sund bekymring om sammenhængskraften mellem skolerne. Vi tager en kort drøftelse om, 

hvad der rør sig og om vi evt. skal tage nogle initiativer. 

 

FU har drøftet punket. Vi  mener der er visse nedslag som forstyrrer sammenhængskraften, 

men vi mener dog ikke at det pt. udgør et problem.  

  

4)Kort drøftelse af indhold på KiN-internat "fremtidens KiN” 

  



Ud fra ovenstående, drøfter vi kort mulige emner til internatet. 

 

Ledelseskonsulent - Jens Rottbøll, strategi og diversitet, lego serious som ide til internatet -   - 

Thomas tager kontakt.  

 

Værdisnak - analyse af omverdenen 

  

5)Planlægning af kommende temamøder 

  

Vi skal beslutte rækkefølgen på temamøderne og hvem internt/eksternt, der skal komme med 

et oplæg samt om vi vil have en anden form end rundbordsdiskussion. 

  

Skolernes kommunale opgave og hvad er kerneopgaven? 

 

I takt med at skolerne får øget deres samarbejde med folkeskolen og andre kommunale 

enheder, er kerneopgaven sat til diskussion. Hertil kommer den ny arbejdstidsaftale, der åbner 

op for, at medarbejderne i stigende grad involveres i forskellige projekter og aktiviteter med 

eleverne. Disse opgaver hænger muligvis ikke sammen med den traditionelle opfattelse af 

musikundervisning hos medarbejderne - som eks. 

mesterlære 1:1, sammenspilsundervisning osv. Emnerne for temamødet er, hvordan vi ser 

kerneopgaven ud fra et lederperspektiv og hvilke andre kan have en holdning til kerneopgaven 

- medarbejderne, politikerne, embedsværket og samarbejdspartnere i og uden for det 

kommunale fællesskab. 

 

Trends/udsyn med en pædagogisk vinkel (Januar) 

 

Her tænker jeg vi kan drage nytte af hinandens viden og ser det som en opfølger på 

foregående temamøde. Oplægget laves af forskningsudvalget - se nedenfor under Inden næste 

KiN-møde. Til dette temamøde kan Palle og jeg evt. også fortælle om EMU-konferencen, som 

vi deltager i. 

 

Ændret landskab for musikuddannelser (November) 

 

De fem P’er – Christian.  

 

Mapping af overdenen - Thomas 

 

Den musikalske fødekæde er som begreb under afvikling og ved at give plads til et nyt, nemlig 

det musikalske økosystem, der består af et konglomerat af private, statslige og kommunale 

aktører. Vi ser at konservatorierne i både Danmark og udlandet i højere grad profilerer sig på 

forskellig vis ligesom flere autonome og kommunale læringsmiljøer finder fodfæste - eks. 

Bandakademiet, Karrierekanonen osv. Emnerne for temamødet er, hvordan vi skal forholde os 

til et mere broget landskab og hvilke udfordringer det kan give, når vi snakker læreplaner og 

ekspedering af elever videre i økosystemet. 

 

Organisationsudvikling (det næste møde efter internatet) 

 

Her er der jo et væld af veje vi kan gå, så det synes jeg vi skal drøfte på næste FU-møde. Om 

dette skal være det sidste i denne række af temamøder eller om vi skal bytte om på de to 

sidste, kan vi også snakke om. 

  

6)KiN fremadrettet, hvordan får vi sat fut under udvalgene? 

  

Der er sendt mail til de to nedenstående udvalg mht. udarbejdelse af kommissorium 

  



-Rytmisk skabende musik 

-Forskningsudvalget 

  

Er der andre udvalg, der hænger? 

  

7)Dagsorden til næste KiN-møde 

  

  

Intenderet dagsorden: 

0)Kaffe og brø' 

1)Mødeformalia 

2)Udvalgsorientering 

-IFVIK - forsknings/viden-udvalget præsenterer deres kommissorium 

-Rytmisk skabende musik (RSM)-udvalget præsenterer deres kommissorium 

-Kursus-udvalget 

  

  

3)Videndeling 

-Indtryk og vigtigt viden fra Børnekulturkonferencen v. bl.a. Finn og Morten (Thomas 

adviserer) 

-Indtryk og vigtig viden fra EMU seminar v. bl.a. Palle og Thomas  

  

4)Orkesterskolen – FU orienterer om møde med Kulturkanten 

  

5)Evt. 

6)Frokost 

7)Tema-møde – ændret landskab for musikuddannelser 

  

8)Evt. 

 

Næste FU-møde +  proces om Orkesterskolen, den 16. dec. 09.00 – 14.00 + julefrokost!! :-D 

 


