
 

 

 

Referat fra FU-møde, onsdag d. 25. april kl. 12.00 – 15.00 på AK 

 

 

Til stede: 

Thomas, Christian, Sofie og Malene 

 

 

1)Opsamling på internat 

 

A)Fortællingen om KiN eller hvordan får vi medarbejderne til at forstå KiN og 

retningen? 

 

Enighed om at koge narrativet og opsamlingen fra internatet ned til et powerpoint/film som 

kan ligge på hjemmesiden Synliggørelse af at arrangementer er et KiN-samarbejde via 

fortællinger. Sofie er på opgaven. 

 

OBS på de ansatte undervisere og medarbejdere. Hvad er tegnene på, at KiN er mere til stede 

i lærernes bevidsthed? Det skal vi blive bedre til at spotte. 

 

FU kommer med forslag til spørgsmål vi kan stille os selv, når et nyt projekt skal søsættes.  

 

Info om KiN skal ligge på skolernes hjemmeside. Sofie forfatter et skriv.  

 

B)Indsatsområderne - vi har ikke meningsforhandlet betydningen af begreberne 

Outreach og Kapacitetsopbygning, hvordan gør vi det?  

 

FU beslutter definitionen og faciliterer processen i forhold til indholdet. Christian kommer med 

et bud/konsulentbistand som kan være med på næste FU møde. 

 

C)Gennemsyn (hvis de forefindes) af kommissorier for udvalgene, er de tidssvarende 

og hvordan skal vi evt. opdatere dem?  

 

FU foreslår at kommissorierne afskaffes – forslaget præsenteres for KiN på juni-mødet. Vi 

styrer efter fornuften og FU udarbejder spørgsmål, som udvalgene skal stille sig selv i 

processen. 

 

Er projektet af regional interesse? 

Bliver opgaven løst bedre i KiN end lokalt? 

Hvordan tegner projektet KiN udadtil? 

Hvordan lever projektet op til værdierne og indsatsområderne i narrativet? 

Er projektet allerede afprøvet lokalt? 

 

Vedr. KiNs økonomi: 

FU har den holdning, at de opsparede midler skal understøtte investeringer. Midler til blivende 

drift skal afgøres på GF.  

 

Udvalgene melder tilbage til FU og Sofie sørger for at implementere  på hjemmesiden 

 

D)Projektportefølge, hvordan ser den ud nu og hvordan forholder de sig til 

indsatsområderne? 

 



Udvalgene får opgaven med at følge op i forhold til det ovennævnte. 

 

E)Generel drøftelse af hvordan vi holder os oppe på det strategiske niveau 

 

Vi sætter vores lid til formidling af det strategiske narrativ og de fem spørgsmål vedr. 

indsatsområderne 

 

F)Drøftelse af spørgsmål 4 - spørgsmålet vi ikke nåede på procesdagen 

-Hvad stiller vi op med det, skal vi afsætte tid til en proces på et KiN-møde? 

 

Følgende er fra Kaspers proces-program (vi nåede vist enkelte af delene): 

 
15.30 – 17.00 Arbejdsproces omkring spørgsma ̊l 4 (samarbejde i KiN fremadrettet) – survey 

processen 

 

Step 1 (20 min.) Der laves grupper af 4-5. Gruppen udgør en lille forskergruppe 
Gruppen skal fordele følgende ”forskerspørgsma ̊l” imellem sig: 

 

• Hvordan skal samarbejdet i KiN se ud, hvis vi skal realisere vores vision - hvordan vil det 

være forskelligt fra i dag? 
• Skal samarbejdet formaliseres pa ̊ anden vis end den, vores ”musketer-ed” giver anledning til 

– og i givet fald hvordan? 

• Hvad kræver det af FU at understøtte en evt. ny samarbejdsform? 
• Hvordan kunne strukturen pa ̊ ledermøderne ud i en ny samarbejdsform se ud? 

• Evt. ekstra spørgsma ̊l, som gruppen selv formulerer Hvert gruppemedlem har nu et 

forskerspørgsma ̊l, som de skal ”lave forskning” ud fra 

 
Step 2 (20 min.) – korte møder sta ̊ende 

 
Hver ”forsker” skal nu udspørge sa ̊ mange som muligt i lokalet med udgangspunkt i det 

spørgsma ̊l, man har fa ̊et tildelt. 

 
Svarene pa ̊ spørgsma ̊lene noteres ned pa ̊ en blok og ”undersøgelsen” bringes tilbage til 

”forskergruppen 

 

Step 3 (30 min.): Forskergruppen sammenfatter deres svar fra undersøgelse i form af en flip 

over, alternativt en power point præsentation (gruppen vælger selv) 

 

Step 4 (20 min.): Præsentationer og feedback fra de andre grupper 

17.00 – 17.15 Pause 
17.15 – 18.30 Afrunding pa ̊ arbejdsprocessen (20 min.) – opsummering Kasper 

 

Alle deltagere sidder i en cirkel og Kasper interviewer gruppen om, den ”nye musketer-ed”, 

som tegner sig i lyset af de forskellige gruppers arbejde 

 

Individuelt ansvar fra hver leder (20 min.) 

Der arbejdes med at lave en plan for det individuelle ansvar, hver leder har ift. den ”nye 
musketer ed”. Hver leder forholder sig til følgende spørgsma ̊l (i forud-produceret skabelon): 

 

• Hvad skal jeg fortsætte med for at bidrage til den nye retning og samarbejdet i KiN? 

• Hvad skal jeg gøre mere af/anderledes for at bidrage til den nye retning og samarbejdet i 

KiN? 

• Hvad skal jeg stoppe med for at bidrage til den nye retning og samarbejdet i KiN? 

 
Fernisering (20 min.) – alle ledere hænger deres plan op i rummet – de andre ga ̊r en tur rundt 



i lokalet – og ser pa ̊ de andres forpligtelser ift. den ”nye musketer ed” 

Afrunding og evaluering af dagen (15 min.) 

Thomas ovevejer hvordan ovennævnte kan implementeres fremaderettet. 

 

G)KiN-møderne fremadrettet, hvordan skal de være? 

Kapacitetsopbygning – vi vil gerne bringe idéer og hinanden i spil. Man kan invitere hinanden 

til at bidrage med områder man har lyst til at vidensdele om. Thomas spørger Eva om oplæg til 

KiN-mødet i Juni.  

 

H)Deltagelse i KiN-møder og internat 

Jeg er blevet spurgt om, hvordan FU forholder sig til, at nogle næsten aldrig deltager i KiN-

møder og hvad vi vil gøre, så det må vi hellere drøfte. 

 

Ved de konkrete tilfælde tages en snak med de fraværende.  

 

2)Praktisk 

-Fastlæggelse af KiN-møder og internat 

 

KiN-møder: 

 

21. sept  - Jammerbugt 

 

23. nov. – Thisted 

 

18. jan – Rebild 

 

Internat 21. og 22. marts 

 

 

3)Kort nyt fra udvalg 

-PINK - drøftelse af praktikordning med Kons. 

Status: Projektet er skubbet til 19/20. Kons hænger lidt i bremsen. PINK arbejder videre 

internt i den kommende sæson. Status fremlægges på næste KiN-møde.  

 

4)Sofies skrivebord på AAKS 

-AAKS har pladsproblemer, så Sofie mister sit skrivebord. Vi skal derfor have en snak om, 

hvilke løsninger der er mulige i Nordkraft, andetsteds på AAKS, i Aalborg eller et andet sted? 

 

Sofie bliver på AK men finder andre steder at arbejde (mødelokaler) er glade for kollegaerne. 

Sofie indkøber ny PC. 

 

5) 

Dagsorden til næste møde, d. 15. juni: 

 

Sted: Hjørring 

 

09.00 – 14.00 

 

Anja Reiff har meldt sin ankomst – to timer til diskussion.   

 

Formalia 

FU orienterer 

Proces omkring de fem spørgsmål  

 

5)Evt. 



 

Orkesterskolen – Line, leder fra Jammerbugt laver sammen med Line Møller en 

forandringsteori omkring en ny rekrutteringsmodel.  

 

Sofie deltager i møderne. 

 

USMUN er koblet på.  

 

 

 

Temadage i august – der er flere bolde i spil, aktionslæring, faggruppesamarbejde, NUS-

samarbejde, folkeskolesamarbejde, grafisk facilitering m.m. Punktet tages med på næste FU-

møde. 

 

Næste FU-møde: 

d. 23/5 – 2018, kl. 12.00 – 15.00 

 


