
 

 

 

 

 

 

 

KiN-lederkreds, fredag d. 9. juni. kl. 9.00-13.00 
Hjallerup Kulturhus, Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup 

Punkter  Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe 

Til stede:  
Jan Jacobsen, Christian Larsen, Henrik Hammer, 
Per Gregersen, Lars Frandsen, Morten Lønborg 
Friis, Rikke Kamedula 

Kristian Dalgaard, Malene Bonderup Wennerlin, 
Sofie Nordlund, Thomas A. Jakobsen, Thomas 
Antunes. 
 
Afbud: 
John Fuglsang, Line Møller, Tove Therp 
Mads Bak, Signe Wang Carlsen, Susanne Laub 
 
Referent: 
Malene 

 

 kl. 9.00 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden  
Tilføjelse af punkt vedr. orientering fra 
DMKL (under punkt 3) 

 Godkendelse af seneste referat  
Godkendt 

Beslutning 
Beslutning 

kl. 9.30 

2 Lederdrøftelse  Per G: Guitarworkshop + koncert og clinic med 
Steffen Schackinger lørdag 4/11 2017 kl. 12-22, 
KEC Åbybro Guitarworkshop for talentelever med 
Jens Chr. Kwella og 4 studerende fra 
konservatoriet som instruktører. Steffen 
Schackinger holder clinic for alle deltagere 16.30-
18.00! Workshop deltagerne spiller minikoncert 
som opvarmning til Steffen Schackinger koncerten 
som starter kl. 20. Deltagerbetaling kr. 250, max 
20 deltagere. Goder erfaringer fra sidste år.  
Der søges midler hos Kulturkanten.  

 Er der opbakning til projektet og kan det ophøjes til 
et KiN-projekt?  

Per: 
Der vil ikke være behov for KiN-midler, 
men det kan være godt hvis KiN vil 
lægge navn til.  
Thomas: Hvordan kan projektet kobles til 
KiN’s fremtidige strategi? Det er et vigtigt 
fokus. Evt. inddrage bassister. Platform 
for et forsøgsprojekt med 
udviklingspotentiale.  

Per: 
Det er vigtigt at skolerne bakker op med 
guitarister.  

Christian: 
God ide. Der vil sikkert blive set positivt 
på det fra Kulturkantens side. Evt. fokus 

Drøftelse/beslutnin
g 

kl. 9.40 



på, at det er vækstlaget der søger midler 
(KANTpuljen) 

Kristian: 
God ide. Vigtigt at der er opbakning fra 
alle skoler i forhold til deltagere. Hver 
skole kunne forpligte sig på at finde to 
elever. Det er oplagt at koble projektet 
med guitarfestivalen.  

Morten: 
Kunne man koble det sammen med 
guitarfestivalen? Kunne man åbne 
projektet op for andre end 
Kulturskolerne? 

Henrik: 
Jammerbugt laver projektet uanset hvad. 
Det kunne være fint på et senere 
tidspunkt at arbejde imod hen imod et 
strategisk forankret projekt. Fint, hvis I 
vil notere datoen.  

Der er opbakning til projektet fra KiN. 
Der arbejdes videre med den strategiske 
forankring i URFUN. Alle skoler opfordres 
til at finde to elever + en lærer til 
workshoppen.  

 Henvendelse fra Claus Olesen: På DJM vil vi 
meget gerne i en tæt dialog med jer om skabelsen 
af en systematisk praktik for vores 
kandidatstuderende. Hvad tænker vi om det? 
 

Jan: 
Glimrende forslag. Vi mangler 
praktikanter. Men det må ikke blive 
tilfældigt, systematikken er vigtig. Dialog 
om de studerende – hvor mange og hvor 
skal de i praktik. En vej til at skabe 
relation til kommende lærere. Evt.et 
fordelingsudvalg. De klassiske studerende 
er også vigtig.  
 
Thomas: 
Indholdet er vigtigt. Udfordringen er at 
være i dialog om hvad de studerende skal 
kunne.  
 
Rikke: 
Praktikvejledning er vigtigt. 
Efteruddannelse af de eksisterende 
lærere. Det meget af de lærere der 
modtager praktikanterne. 
 
Lars: 
Der har deltaget praktikanter i 
talentweekenden i Jammerbugt og på 
Mors.  
 
Christian: 
Der er et behov fra begge partner – 

dialog om værdiskabelse hos hinanden.  
 
 
 
Morten: 
Kollegial sparring og praktikvejledning er 
vigtige fokusområder i samarbejde med 
Kons. Der kunne søges midler til det. Det 



ville medfølge et korps af lærere der har 
disse kompetencer. 
 
Kristian: 
Vi skal være ret præcise i forhold til vores 
behov, hvilken ramme lægger til grund. 
 
Thomas A: 
Vigtigt med den regionale spredning.  
 

Rikke og Thomas J.  udarbejder papir.  

 

 Disponering af opsparede KiN-midler.  
FU tænker at pengene skal bruges 
strategisk. Hvad kan vi se af muligheder i 
forhold til de indeværende midler? 
 
Kristian: 
Hvilke præmisser skal der være i forhold 
til at søge disse midler. En strategisk 
kobling fra IFVIK er muligt samt en 
præcisering af, hvad midlerne skal 
bruges til. Præsentation af IFVIKS 
arbejde i pixi-udgave. Der skal bruges 
midler til etablering af seminar. 
 
Jan: 
En strategisk plan for 3-5 år, hvilke 
indsatser skal pengene bruges på? 
Inspiration udefra.  
 
Per: 
Bedre internationale relationer.  
 
Thomas:  
Gid ide at midlerne skal kobles op på de 
strategiske linier i KiN. Vi kan vælge at 
investere i vores organisationer. 
 
Morten: 
Det strategiske pejlemærke er, at vi i KiN 
kan favne større end den enkelte skole 
kan alene. Beskrivelse af hvad midler 
skal bruges til er vigtigt – vidensdeling er 
vigtigt. Hvorfor gør vi det vi gør. 
 
Christian:  

Vi skal ikke skyde penge i noget vi kan få 
andre til at betale. Men en startkapital 
kan være en mulighed.  
 
Respons på Kristians IFVIK oplæg: 
 
Christian:  
Hvad skal midlerne bruges til – vigtigt 
med præcisering. Trykprøvning af, om 
projektet er så interessant at andre vil 
give midler til projektet 
 
Thomas: 
Hvem er det IFVIKS arbejde har relevans 
for? Den snak har været i udvalget. Vi 
skal være skarp på, hvilke felter der skal 
indgå i et konsortie. Måske skal 
seminaret designes, så det belyser KiN på 
forskellige måder.  
Når seminariet er designet, må vi se på 



behovet for midler. 
 
Morten: 
Vi træder ud i ukendt land – måske gør 
det netop feltet interessant. Havd er det 
vi gerne vil blive klogere på – pas på at 
projektet ikke t ger end anden retning 
end formålet. Hvis skal mødes om hvilke 
ting vi gerne vil blive klogere på. 
 
Kristian:  
Det vil blive et brand at vi indgår et 
konsortium med universitetet.  
 
Thomas: 
IFVIK arbejder videre med en 
designplan. Der er mandat til, at 
udvalget arbejder videre med 
begrænsede økonomiske milder (ca. 
30.000) 

3 Orientering  MGK-optag v. Jan  
73 ansøgere. Der er optagede 6 klassiske 
og 5 rytmiske + 2 e-musikere 

Samlet 40 mgk elever. 16 klassiske og 22 
rytmiske.  

En klassisk sanger har søgt videre på 
kons samt to rytmiske.   

 Tænketanken om musikskoler v. dem der har 
været afsted…..  
 
Emner der fyldte meget. Påstand om 
produktivitetsnedgang samt lønstigning. 
Hvad kan statistikken og hvad kan den 
ikke. Efteruddannelse.  
 
Vigtigt at tage arbejdet med ind i KiN. 
Der var ikke et konklusionsmandat. FU 
har arbejdet med et PR beredsskab.  
 
Jan: 
Der er mange problematikker i 
datamaterialet – der er fejl og mangler – 
det påvirker undersøgelsens validitet. 
 
Der flere musikskolelever i provinsen – 
det udløser pt. mere statstilskud til 
provinsen. Men hvis tilskuddet  det 
omlægges kan det blive anderledes. 
 
Thomas: 
Hvordan kan vi påvirke vores chefer med 
en samlet fortælling? 

 
PR-udvalg:  
Jan, Thomas og Sofie arbejder hen 
imod et oplæg i august. 
 
Nyt fra DMKL: 
Se ovennævnte.  
 
Julie Heebøl og Jan Jacobsen er i 
drøftelse med DAMUSA. Evt. modeller 
kunne afstemmes i samrådene.  
 
Der sendes spørgsmål ud til kredsen 

Orientering/drøftel
se/ 

kl. 10.30 



vedr. brugerinddragelse som skal 
besvares inden sommerferien.  
 

4 Nyt fra 
udvalgene  Kursusudvalget 

Lokationen bliver Vrå igen. 

Fællesdag – oplæg ved. Henrik Boll og 
Finn Holst. 

Forældreindragelse ved Edith C… 

Ca. 24 kurser, tirsdag – onsdag i Hobro, 
Aalborg og Hjørring. 09.00 – 15.00.  

 IFVIK  

 USMUN 

NUS på toppen. Uden dans. Med Maria 
Badstue Johanne kobles på som 
meddirigent – hun går på Malkos 
dirigentlinie. Fokus på de elever som har 
lyst til at lære at dirigere. 30. juli – 4. 
august. Deltagerbetaling – 1400 kr.  

 URFUN  

 Talentweekend  
Thisted er klar i 2018. 3. og 4. marts 
2018. Der er tilknyttet to projektledere. 
OBS på, at Brønderslev skal være med i 
udvalget. FU retter henvendelse til 
Brønderslev. OBS på noder i god tid.  

Orientering/drøftel
se/beslutning 

kl. 11.00 

5 FU-orienterer  Orkesterskolen  
FU har arbejdet med udkastet og 
udkastet er drøftet med Jan Jacobsen. AK 
er entreprenør på opgaven. Elever fra 
hele regionen kan tilmelde sig som elev 
på AK – der gives transporttilskud. Der 
etableres kammerorkester, hørelære, 
teori og masterclasses. Der er plads til 
16. elever.  

Der samarbejdes om PR med Sofie. Evt. 
en ekstra tilmeldingsfrist. Planlægning i 
dialog med USMUN. KiN betaler AK 
40.000 årligt.  

Aftalen starter fra den 1. august.  

 Opfølgning på internat og de videre skridt  

Videoer og slides er sendt rundt. 

Strategisk narrativ – Arbejdsgruppe er 
nedsat, Henrik, Kristian, Carsten 
Baumann og Thomas Jacobsen (SNG-
udvalg). Alle skal kunne bekende sig til 
de fælles værdier. Identitet, fællesskab, 
engagement. 

 

KiN er en virtuel magtstruktur bundet 
sammen af kommunikation og fælles 
værdier og det skal vi blive ved med at 
være.  

 

Orientering kl. 11.30 

9 Evt. Evt.   kl. 11.50 



TIL FU: husk at udsende dokumenterne på 
forhånd til gennemlæsning.  
 
Temadag på fredag d. 16. juni i Rebild – man kan 
stadig når at tilmelde sig ved at kontakte Rebild.  
 
Forskole/grundskoledag den 7. august. 
 
Kristian: 
Forslag om, at KIN har strategisk fokus på 
forskoleområdet i forhold til tænketankens 
konklusion.  
 
Der er sket meget med samarbejdet til 
folkeskolerne via MMG. 
 
22. og 23 marts – Thisted er forslået som sted for 
internatet.  

10 Frokost Spisning  kl. 12.00 

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

KiN - møder i fremtiden…. 
22. sept. 2017, Vesthimmerland 
8. dec. 2017, Hobro 
19. jan. 2018, Frederikshavn 
22-23. marts 2018, Internat ??? 

 

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

