
 
 
Referat af ordinært KiN-møde, fredag den 16. sept., 2016 kl. 09.00 – 13.00 
 
 

KiN-lederkreds, ordinært møde, fredag d. 16. sept. 2016 kl. 9-13 

Kulturstationen (verandaen), Sverriggaardsvej 4, 9520 Skørping 

Punkter  Indhold Type Tid 

0 Kaffe og brø’ Siden sidst, tilstedeværende/afbud 

 
Tilstede: Palle Vang, Lars Frandsen, Thomas 
Mikkelsen, Thomas Antunes, Eva Østergaard, Jan 
Jacobsen, Palle Vang, Finn Svit, Morten L. Friis, 

Malene Wennerlin, Christian Larsen, Mads 
Mølgaard, Jan Jacobsen, Henrik Hammer, Rikke 
Kamedula, Per Gregersen 
 

Afbud: Susanne Laub, Kristian Dalgaard, Tove 
Kobberå, Carsten Baumann, Line Møller, John 
Fuglsang, Kasper Bonde Petersen, Erik Randrup, 
Tove Terp 

 
Velkommen til Thomas Antunes ny leder i 
Thisted.  
 

 15 min. 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 Godkendelse af referater fra 
junimødet  
Godkendt 

Beslutning 
Beslutning 

10 min. 

2 Gæster: Jens Ole 
Amstrup og Mads 
Mølgaard 

Om projektet ALBUM og 5-scene 
samarbejdet 
 
Regionale musikere, unge talenter, udvalgte 
spillesteder og et helt album. 
 
Musik fra 70’erne er omdrejningspunktet. Eagles 
Hotel California. Er det muligt at komme helt tæt 
på sangtalenter fra regionen – målgruppen er 
talentklasserne?  
 
Audition i uge 43 – koncert i januar og februar. 
Formål– at trække mere lokal opmærksomhed og 
et yngre publikum. 
 
KiN pointerer, at det er vigtigt, at alle talentelever 
fra regionen skal have tilbuddet om at være med.  
 
 

Orientering 20 min. 

3 DMKL/DAMUSA  Drøftelse af DMKL region midt’s 

henvendelse til DAMUSA og DMKL  
 
 
 
 
 
 
Uddybning af det udsendte skriv fra 
Thomas Antunes.  
 
 
Finn: 

Drøftelse/b
eslutning 

25 min. 



En forening vil være godt, men kan det 
rumme alle interesser?  
Et talerør er vigtigt!  
 
Christian: 
Tingene har sin tid. Hjørring har meldt 
sig ud af DAMUSA. Gerne et ’støtteskriv’ 
der bakker op om, at foreningerne går 
sammen. DAMUSA – født høringspart.  
 
Morten: 
Foreningerne skal ikke slås sammen – 
men hvordan får foreningerne et samlet 
talerør? Brugerinddragelse på en anden 
måde.  
 
Mads Bak: 
DAMUSA-delens kontingent kan opleves 
som værende højt. Kan de to foreninger 
ligges sammen – og kan der opkræves 
et kontingent?  
 
Jan Jacobsen: 

Synspunkterne tages med på næste 
bestyrelsesmøde i DMKL. 
 
Malene: 
Vigtigt at huske på at 
brugerrepræsentationen er vigtig. 
DAMUSA og DMKL har lige nu sammen 
en stærk nationalpolitisk platform netop 
fordi den ene organisation har 
brugerrepræsentationen med.   
 
Thomas Jakobsen: 
Take over eller en ny fusion? 
 
 

 
 

 Stillingtagen til evt. skriv til 

DMKL/DAMUSA fra KiN  
 

Konklusion fra kredsen: 
Der er opbakning til det udsendte skriv 
fra region MIDT.  

 
 

 
 

4 Lederdrøftelse  Hvordan håndterer vi 

fællesansættelser under OK15?  
 
Jan: 
I ”gamle” dage var fælles ansættelser 
mere relevant.  
 
Christian og Thomas J: 
Dialog og fleksibilitet er en 
nødvendighed.  
 
 
Palle: 
De lærere som er ansatte flere steder – 
er de dobbeltbooket? 
 
Thomas J: 

Drøftelse/b
eslutning 

25 min. 



Ved opgavesamtalerne defineres, hvor 
og hvornår ansættelserne de forskellige 
steder ligger. Men løbende dialog er 
vigtig.  
 
 
Thomas Antunes: 
I Gamle dage kunne der være over 100 
% ansættelser. Det er svært med den 
nye OK.  
 
Mads Mølgaard: 
Det er interessant hvor meget den 
enkelte skal undervise – nogle lærere 
kan jo have plads til flere elever 
 
Morten: 
Den faktiske arbejdstid. Når vi helt i mål 
med forståelsen af den hos 
medarbejderen? Medarbejderen skal 
gøre rede for tiden – registrere tiden. 
Hvis den gamle forståelse fortsætter, 
mister vi muligheden for  ledelsesretten 

over arbejdstiden.  
 
Individuelle arbejdsbeskrivelser er 
virkeligheden.  
 
Tidsregistrering – arket er sendt  ud til 
kredsen.  
 
Finn: 
Vigtigt at motivere lærerne til at kigge 
ud mod andres praksis. Netværk og 
fællesskab. 
 
Christian: 
Ting tager tid og det skal give mening. 
At opgøre og registrere tiden er ikke det 
samme! Undervisningstiden er øget med 
10 % i Hjørring 
 
Thomas A: 
Mange deltidsansatte. Tiden kan være 
fordelt på flere dage, selvom læreren 
reelt kun er til stede en dag. Nye 
muligheder for at udvikle 
organisationerne.  
 
Thomas J: 
Individuelle ansættelser – lærernes 
skemaer kan ikke længere 
sammenlignes. Forskellige opgaver. Der 
kan være lærere der får flere elever – 
individuel forberedelsestid.  
 
Transport mellem de forskellige skoler er 
arbejdstid.  
 
Finn: 
Ansatte har fast arbejdssted angivet på 
ansættelseskontrakten, hvilket 
minimerer kørselsudgifterne mellem 
arbejdsstederme.  
 
 

 Pause   10 min. 



5 Udvalg og 
arbejdsgrupper 

 Kursusudvalget (orientering)  

Det samlede kursustilbud er næsten 
faldet på plads. Medio oktober vil der 
være tilmeldingsfrist. Kursisterne får 
besked ultimo november.  

Fredag: 

Vendsyssel Idrætscenter. 
Inspirationsoplæg, debat og koncert. 

Henrik Goldschmidt + makker spiller 
koncert. 

Debat: 

Fremtidens kulturskole med kant: 
Thomas Feder, Claus Hjortdal, Arne 
Boelt, Bertel Haarder +  
undervisningsministeriet, Nils Gorm er 
facilitator.  

Interaktiv paneldebat med smartphones.  

DJM har konference om musik og læring. 
Ingen sammenfald i kurser lærerne får 
mulighed for også at tilmelde sig kurser i 
Århus.  

Thomas A: 

Region midt er inspireret af region Nord 
og har bedt DJM være facilitator.  

 IFVIK -  forskningsudvalget, 
etablering 

Hvordan anvender vi flere 
forskningsresultater indenfor vores felt.  

Christian: 

TR, Henrik Boll, har en master indenfor 
pædagogik – en mulighed for at være 
med i udvalget.  

Udvalget består nu af: 

Thomas Antunes 

Kristian Dalgaard 

Henrik Boll. 

Thams Antunes tager initiativ til møde. 

  

 MMG-udvalg (orientering) 

Enkelte skoler er lidt tilbageholdende i 
forhold til den rundsendte mail fra MLL:. 
Det ville være stærkt, hvis alle skoler er 
repræsenteret.  

Finn:Flere niveauer kan være en god idé. 
Primær målgruppe kan være region 
Nordjylland – men der kan åbnes op fra 
andre skoler – 10 el. 12 skoler.  

Konsulenter kunne få foretræde for 
skolelederne.   

Udvalget nytænker forslaget. 

 

11. – 19. marts – Guitarfestival. Mod 
udgangen i oktober kendes budgettet. 
Der er spændende navne på 

Drøftelse/o
rientering/ 

be 
slutning 

30 min. 



programmet.  

 

 Det Rytmiske Skabende Udvalg 
(DRSU)(orientering/etablering)  

Intet nyt fra udvalget. 

Deltager i udvalget: 

Palle, Signe, Thomas A., Kristian og 
Signe. 

Kristian tager initiativ til at indkalde 

 

 

6 FU orienterer  KiN fremadrettet - FUs strategiske 
fokus  

Se vedhæftede notat 

Morten fra USMUN: 

Ikke enighed eller uenighed i udvalget. 
Men vi rekrutterer ikke længere 
hensigtsmæssig. 

Nyt skriv - Christian: 

KNUS er nedlagt. Særbevilling til 
sommerstævner.  

Orkesterskolen: 

Har været afgørende for at elever på de 
sjældne elever kan udklækkes. Pt 4 
elever. 

Aalborg er det naturlige midtpunkt. 
Større incitamentstruktur. Direkte 
adgang til eleverne fra orkesterskolen 
skal udbygges. Stadig tilskud fra 
regionen.  

Finn: 

Mere retning og større beføjelser. 
Kunstnerisk faglig professionel leder. 

Fu får mandat til at udarbejde forslag til 
en ny struktur også i forhold til en evt. 
ændring af Debbies ansættelse 

 

Rytmisk skabende musik (Det 
Svedige Rockband - et projekt 
forankret på tre lærere) – skal det 
lægges under udvalget for Rytmisk 
musik?  

Palle: Så skulle det bruges som en 
løftestang til at få elever til at spille mere 
sammen. Det er det nuværende 
kommissorium fra udvalget.  

Finn: 
Bandet kunne inviteres til at spille på 
åben scene i forskellige kommuner 

Mads:  
Talentudvikling er implicit.  

Thomas A: 
Det kunne være fint at tage opgaven i 
udvalget. Udvalget mødes og tager 
stilling til opgaven.  

Orientering
/ 

drøftelse/b
eslutning 

20 min. 



Der ligger to spor i udvalget – at 
motivere elever til at spille sammen 
samt at talentudvikle indenfor området.  

Morten: 
Etablering af bandmiljø samt hvordan 
vokser vi fra grundskolen til at blive 
entreprenører indenfor 
bandkulturen/sammenspil. De underviser 
der vil det her skal bakkes op og 
vidensdeling skal være en del af 
opgaven. 

Finn: 
Ungdomsringen laver festival. Balance 
imellem at være autodidakt og et mere 
etableret band. 

Udvalget har en mulighed for at 
udarbejde et kommissorium på baggrund 
af tilbagemeldingerne. Hvad vil man 
arbejde hen imod.  

Deltagere  i udvalget: 

Palle, Signe, Thomas A., Kristian og 
Signe. 

Kristian D. tager initiativ til at indkalde 
udvalget.  

  

 Kommende temamøder: 

Forsalg:   

Thomas A: 

Hvordan sikrer vi udsyn til resten af 
verden? 

Organisationsudvikling 

 Kulturskolernes kommunale opgave   

 Ændret landskab for musikuddannelser   

7 Ekstraordinær 
generalforsamling 

 Valg af ordstyrer og referent 
(indkaldt den 5. April) 

Thomas er valgt til ordstyrer og Malene 
til referent.   

 Godkendelse af regnskab og 
fastsættelse af kontingent  

Beklagelse af den forsinkede proces 
omkring regnskabet. Overdragelse 
imellem skolerne har givet problemer.  

Regnskabet er godkendt. 

Kontingentet fastholdes.  

Drøftelse/b
eslutning 

10 min. 

8 Valg til DMKL 
best. 

 Jan Jacobsen og Morten Lønborg Friis 

genopstiller  
Begge kandidater er valgt 

Beslutning 5 min. 

9 Evt. Talentweekend den 4. og 5. marts. 
Tilmeldingsfrist inden efterårsferien.  
 
Per: 
Hvordan sikres generel PR for arrangementerne 
regionalt? Ærgerligt at det virker til at budskabet 
ikke kommer langt nok ud. 
 

Drøftelse 10 min. 



FU overvejer hvordan vi kan bakke op om PR 
delen i regionen.  
 
OBS på Steinwaykonkurrencen!  
 
Husk at være OBS på information fra Sofie når 
der er arrangementer i regionen samt den 
opdaterede kalender på KiNs hjemmeside (login)  

10 Frokost Spisning  60 min. 

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

KiN-møder i fremtiden…. 
18/11 på Mors. Ordinært møde m. temamøde 
20/01 i Brønderslev. Ordinært møde, evt. m. tema 
23-24/3 Internat, Hotel Viking, Sæby 

 

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

