
 

 

Referat af FU-møde, fredag den 16. december 2016 kl. 10.00 på AK. 

 

Til stede: 

Christian, Thomas, Malene og Sofie. 

 

Referent: 

Malene 

 

 

1)Opsamling på NUS - er vi ved at være i mål med den? 

 

Bevidsthedsgørelse omkring formålet, fokus og profil med NUS, med repertoiret og 

aktiviteterne – Christian præsenterede Edderkoppemodellen det oktogonale 

læringstaksonomisk datamanifest. Modellen kan danne udgangspunkt for visionen og arbejdet 

omkring NUS. Christian sender opgaveoversigten/tjeklisten vedr. NUS stævner, og kombinerer 

det med mindmappen.  

 

OBS på: 

Hvor mange timer kræver opgaverne? 

En årsløn på 90.000 giver en timeløn på 286 kr. = 420 timer 

 

Anslået timeforbrug: 

 

3 x 28 timer – 84 

Sommerstævne – 7 x 14 timer 98 timer 

 

182 timer i alt. Tilbage er 238 timer.  

 

Vi går i dialog med Debbie om opgaverne i foråret ud fra opgaveoversigten.  

 

Hvor stort et beløb vil vi afsætte til koordinatorløn - det afhænger af dialogen med Debbie.  

 

Hvordan ser budgettet ud? 

Pt. udbetales der 120.000 i koordinatorløn til både orkesterskolen og NUS.  

 

OBS på opgaver under sommerstævnet. 

 

FU undersøger Sofies ansættelse. 

 

Christian sender budgettet ud til FU. Overvejelser om at hæve deltagerbetalingen.  

 

2)Videre arbejde med Orkesterskolen - og her skal vi gerne være færdige…. 

Aalborg afholder som udgangspunkt udgifterne til løn  - de regionale midler skal fremadrettet 

bruges til intensiv markedsføring og PR for området.  

 

FU sætter vision, retning og fokus på orkesterskolen i dialog med AK – og følger op på 

læringsmiljøet samt udarbejdelse af markedsføringstrategi sammen med Sofie. Indholdsdelen i 

læringsmiljøet er meget vigtigt – der skal være fokus på, hvad miljøet skal indeholde og 

hvordan det skal opbygges og FU skal følge op på, om miljøet etableres efter hensigten.  

 

FU – møde med Jan om orkesterskolen + den evt. udpegede leder 

USMUN-møde efter vedtagelsen  

 



3)Processens næste skridt 

 

-Snak med Jan om orkesterskolen 

-Drøftelse af Jans indkald af Debbie, deltager vi eller ej og hvornår skal vi snakke med Debbie? 

-Præsentation af ny struktur/opgaver til næste KiN møde, hvem gør hvad? 

 

Jan er FU’s forlængede arm i den sammenhæng. Vi forestiller os, at Debbies timer skal være 

uændrede. Thomas og Christian tager en snak med Jan inden det næste KiN-møde med 

Debbie.  

 

 

4)Evt.  

Opdatering af hjemmeside – fast aftale med Mads Rosendahl? FU mener vi fortsat skal hyre 

ham ad hoc, og det er ok at han opdaterer hjemmesiden og holder øje med opdateringerne.  

 

Fakturering af lærere: 

På næste KiN-møde ønsker FU en drøftelse af, hvordan vi fakturerer lærerne til hinanden.  

 

Thomas laver udkast til dagsorden til KiN-mødet  - den gennemgåes af FU på den 

pædagogiske dag.  

 

Internat – Jens Rottbøll, partner i Trivium.  

 


