
 
 
 

KiN-lederkreds, ordinært møde, fredag d. 18. nov. 2016 kl. 9-14.30 
Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors 
 

Pun
kter 

 
Indhold Type 

 

0 Kaffe 
og brø’ 

Tilstede: 
Palle Vang, Eva Østergaard, Thomas Jacobsen, Kristian 
Dalgaard, , Sofie, Christian Larsen, Henrik Hammer, Lars, 
Thoams Antunes, Rikke Kamedula, Finn Svit, Signe Vang 
Carlsen.  
 
Afbud: Malene Wennerlin, Tove Terp, Jan Jacobsen, Carsten 
Baumann, Line Møller, Tove Kobberå, Susanne Laub, John 
fuglsang, Toomas Mikkelsen, Erik Randrup, Mads Bak. 

  

1 Mødefo
rmalia 

 Dagsorden godkendt 
 seneste referat godkendt 

Beslutning 
Beslutning 

 

2 Udvalg 
og 
arbejds
grupper 

IFVIK - forsknings/viden-udvalget præsenterer 
deres tanker  
- med i udvalget: Kristian Dalgaard, Henrik Boll & 

Thomas Antunes 
- Thomas Antunes trækker sig og Rikke vælges ind i 

udvalget. 
- Implementering af forskningsbaseret viden i 

kulturskolerne.  
- Hjælpe hinanden med at samle input. Koble forskning 

med kulturskolerne, fx kontakt til uni 
- Talerør for KiN 
- Ambitioner: netværk og relationer, afdækning af, hvad 

der foregår rundt omkring i regionen, Videnscenter a la 
region midt 

- Ifvik skal have sekretariatsfunktion, en kontakt hvis 
forskning vil samarbejde med os. 

- formidler de gode projekter og ideer der er i regionen 
allerede (første fase er research af hvad der er) 

- Behov for forskningsvinkel  
- Lad os se mod udlandet. Der er meget at hente fra fx 

Finland og Tyskland. Kan vi koble os på samarbejdet i 
Region Midt?  

- Det vil være interessant at få uni til at følge os og 
vurdere lærere, systemer, undervisning – fx PhD-
studerende.  

- Mulige fokuspunkter:  
o Folkeskolearbejde 

Orientering
/ 

drøftelse/ 
beslutning 

 



o music mind games effekt 
o motivation  

- universiteterne tænker også forretning, så man skal 
regne med at have penge med hvis man vil foreslå et 
projekt. OBS: det tager lang tid at samle midler fra 
fonde mv 

- Vi skal også have synlighed af de ressourcer vi allerede 
har, fx de lærere der har særlig viden eller har været på 
efteruddannelse 

- Vesthimmerland starter måske projekt op med forsker 
og kulturskolernes samarbejde med folkeskolerne. Hvis 
vi har et udvalg kan vi nemmere skabe de kontakter 
der skal til for at søsætte forskningsprojekter. 

- Forskning viser, at El Sistemabaseret 
gruppeundervisning virker. Se vedhæftede rapport samt 
sammenkog 

- Udvalget er kommet for at blive og der er stor 
opbakning i KiN 

 
RSM - rytmisk skabende-udvalget præsenterer deres 
tanker  
udvalg: Kristian, Palle, Thomas Antunes, Signe, Ole Bech 
og Kasper 
- Christian foreslår: udvalg til udvikling af rytmiske 

fællesskaber for unge i Nordjylland (URFUN) 
- slå et slag for den rytmiske musiks synlighed. Har vi en 

del rytmiske elever som sidder alene med det og ikke er 
med i noget sammenspil. Det skader motivationen. Kan 
vi gøre noget for at få flere ud i sammenspilslokalerne? 
Hvordan gør vi det? Og sker det allerede? 

- bør indhente oplysninger fra alle skolerne om antal 
sammenspilselever.  

- på længere sigt kan det være vi skal lave et fælles 
bigband eller fælles bandprojekt. 

- rytmiske koordinatorer på skolen i Rebild for at de 
rytmiske elever spiller sammen. Opfordrer udvalget til 
at kontakte disse og inddrage erfaringer herfra, fx ’mad 
og musik’. I Rebild dukker ca 35 elever op hver måned 
til denne type arrangement. 

- kan vi samarbejde/lade os inspirere af de mere 
autonome sammenspilsmiljøer?  

- Vi kan lave fælles bandsaftener på tværs af regioner, 
for at give de unge i bands nogle mål, så de kan udvikle 
sig bedst uligt. Vi har rammerne til at arrangere dette. 
Det kunne være på skift i kommunerne.  

- ressourcepersoner til de særligt gode bands som kan 
hjælpe dem videre med spillejobs mv? 

- evt ekstra mand med fra Frederikshavn (ud-af-huset-
koordinator) 



 
Kursusudvalget 
- Kursusugen er på plads og tilmeldinger i hus. Alle 

kurser oprettes. 
- Fredagen bliver måske lidt provokation fra 

idrætsverdenen  
- Paneldebat: vi har fundet/finder nogle som ikke 

kommer fra vores egen verden. Næsten på plads. Det 
bliver interaktivt med mobilafstemninger undervejs.  

- Under 10 er på ’musik og læring’ i Aarhus i kursusugen. 
Nu må vi se hvordan konferencen i Aarhus udvikler sig. 
Problematisk at de ikke havde flere pladser og måtte 
lukke tilmeldingen efter en uge. 

- Thomas AJ: trækker sig fra kursusudvalget efter 
kursusugen, så der er plads…  

- foreslår at en fra kursusudvalget får en plads i 
styregruppen til Musik og Læringskonferencen i Aarhus 
frem for Thomas AJ 

 
Evt. kort orientering fra andre udvalg  
Aalborg internationale guitarfestival (AIG) v. Finn 
- Festival 12-19 marts.  
- Kontakt Finn hvis man er interesseret i at få koncert ud 

i eget område for få penge. Finn sender noget ud snart 
om hvem. 

 
Usmun v. Christian 
- Næste NUS stævne er i Brønderslev 13.-15. januar med 

Bruno Campo og starter allerede fredag.  
- Mere vægt på udtryk/passion/energi og til gengæld 

lettere noder  større målgruppe, så send gerne flere 
elever! 

- Besøg af Aarhusiansk orkester musiksak 
 

3 Vidend
eling 

Indtryk og vigtig viden fra 
Børnekulturkonferencen/Barndrømmen v. Finn, 
Christian og rikke 
- Der kommer nogle anbefalinger om nogle måneder, 

bl.a. om at forankre ideen om at musik er lige så vigtig 
som bevægelse i skolerne.  

- Opfattelsen af at kunsten/musikken er noget i sig selv 
vinder frem her.  

- Godt at have lokalpolitikere med for de lytter 
 

Indtryk og vigtig viden fra EMU seminar v. Palle, Eva 
og Thomas   
- European music school union 
- Emne: pædagogik og samarbejde med skoler 
- forskningsmæssigt var der måske ikke så meget yt men  

Drøftelse/ 
beslutning 

 



- Emu afholder capacity seminars 1-2 gange om året 
rundt om i Europa. Kan anbefales 

- i Finland integrerer de folkeskoler og musikskole. De 
har instrumentalundervisning på hold fordi det er bedst  

- Palle har små videoklip af holdundervisning i Finland fra 
studietur  

Kan benyttes internt i jeres skole. 
  
Klaver 
https://www.youtube.com/watch?v=b2IJjOL_u4s 
https://www.youtube.com/watch?v=noiIaiM5A48 
  
Klarinet (afslutning på time) 
https://www.youtube.com/watch?v=VxIsBYnGKqE 
  
Kantele (særligt finsk harpelignende instrument) 
https://www.youtube.com/watch?v=QFezDWh84g0 
  
Kontrabas 
https://www.youtube.com/watch?v=0mnP_VHjuYA 
  
Trompet (spiller ved foredraget om skolen) 
https://www.youtube.com/watch?v=9RCRS2yt-Uw 
  
Helsinki ungdomsstrygerorkester, koncert under konferencen (elever fra 
forskellige musikskoler) 
https://www.youtube.com/watch?v=5mjwN5c8hvM 
https://www.youtube.com/watch?v=wN9rTW8y8uo 

 
- Lærerne skal klædes på til holdundervisning, konkrete 

værktøjer, fx Cooperative learning. Inspiration fra andre 
skoletyper, fx folkeskoler og gymnasier – de er vant til 
at forholde sig til metoder som ikke er i brug i 
kulturskolerne.  

- Mariagerfjord: i gang med mentorordning for at udvikle 
kompetencer i fht gruppeundervisning.  

- Ide: kursusudvalget tænker nogle navne fra 
konferencen ind i kursusugen 
 

Kultur og sundhed v. Finn 
- Der er stor politisk bevågenhed på dette område. Fed 

konference med gode indslag 
- Vi har nogle kompetencer som vil kunne omsættes til 

nye initiativer 
- Mariagerfjord har fået bevilling til to lungekor 
- ’Kultur på recept’ – kan vi her gøre nye tiltag og få 

penge hertil? (aalborg er i gang med noget) 
- Kan vi lave kulturpakker sammen med andre 

kulturinstitutioner fx målrettet stressede medarbejdere 
der får sangtimer? 

 



Er der flere end Mariagerfjord der har projekter inden 
for kultur og sundhed så giv lyd til Sofie i fht presse 
(kultur på recept) 
Andre ideer i fht presse (skriv til Sofie) 
- Sammenspilsbands på rundtur i regionen 
- Musik for flygtninge 
- Folkeskole samarbejde 

 
Pause 

  
 

4 DMKL 
konf. 

Indtryk fra DMKL konference  
- Fokus: organisering af musikskoler i andre nordiske 

lande.  
- Musiktænketanken: fra politisk side og kulturskolernes 

side ser vi meget forskelligt på kulturskolernes arbejde 
og elevtal. Vi laver mere end hvad der står i 
statistikken. Det gør kommunikationen svær. Her er 
Norge og Sverige længere, og vi har en udfordring med 
at forbedre dette. Musiktænketanken kommer til 
Aalborg (og flere steder) d 29/11  

  
- Afstemning om kontingentforøgelse – vedtaget 
- Afstemning – skal DMKL arbejde aktivt for 

’sammenlægning’ med DAMUSA – vedtaget 
- Der indkaldes til DMKL møde med regionsformænd om 

processen og her vil laves et oplæg om dette. Det er 
vigtigt med en platform frem for to. 

- Thomas AJ anbefaler at skolerne fastholder DAMUSA 
medlemskabet for at få indflydelse på processen 
(marts) 

- I Norge har de en model, vi kan inspireres af. 
- Husk DMKL er ikke ledernes talerør men skolerne. Det 

er ikke som skolelederforeningen som repræsenterer 
ledernes interesser (fagforening).  

 

Drøftelse/ 
beslutning 

 

5 FU 
orienter
er 

Møde med Kulturkanten v. Christian & Thomas  
- Mødet gik rigtig fint. NUS-bevillinger fortsætter. De er 

tilfredse.  
- Ifølge den nye kulturaftalen har vi fået penge uden om 

puljerne for næste periode. 
- Kulturaftalen er skåret 900.000 i støtte fra regionen. 
- Der har formaliseret et netværk mellem kommunernes 

kulturkonsulenter i regionen. Dette kan vi trække på 
når der er regionale projekter.  
 

årets musikskole 
- Damusa har diskuteret hvordan dette skal foregå 

fremover. 
- Spørg høfligt om det er korrekt forstået at det kun er 

medlemsskoler, der kan modtage prisen? 

Orientering
/ drøftelse/ 
beslutning 

 



- Regionsformændene holder møde i starten af december 
om DAMUSA 

6 Evt. - Mindefond for Birgitte Ziehlke: korweekend for 
talentklasserne i sidste weekend i januar. Se mail fra 
Sofie fra 30/11 – heri er flyer samt links til Facebook og 
hjemmeside. 

- Talentweekenden på Mors i marts er godt på vej.  
o Sidste år søgte og fik vi 50.000 kroner fra 

Statens Kunstfond til talentstævnerne i 2017 og 
2018. 

- I 2017 er der kommunalvalg – hvordan kan vi som 
kulturskoleledere positionere os fornuftigt og skabe 
kulturel iscenesættelse af skolen? Drøftes ved næste 
møde. 

- Music mind games udvalg bør ikke fortsætte i KiN regi. 
Hvad siger I? Lad os drøfte det og beslutte ved 
generalforsamling 
 

Drøftelse  

8 Frokost Spisning 
 

 

9 Temam
øde 

Ændret landskab for musikuddannelser med oplæg af 
Thomas og Christian 
 
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. 
 
Den merkantile tilgang v. Christian 
- Christian gennemgår ’marketing management’ (fra 

ikke-kommunal kontekst) – se power point og noter 
 

Fødekæde v. Thomas AJ 
- Se power point 
- Konservatorierne er i gang med en proces hvor de 

profilerer sig i fht hinanden, forskellige vinkler på 
uddannelsen, fx: 

o Roskilde kommune står bag bandakademiet, som 
har mere fokus på at få succes som band end på 
det faglige 

o Grobund i aarhus er financieret af aarhus 
musikskole målrettet de elever, der ikke fungerer 

Oplæg/drøf
telse 

 



i musikskolen/institutionen (ingen steder fremgår 
der, at musikskolen står bag) 

o DJM/aarhus er begyndt at fokusere mere på 
entreprenørskab 

debat 
- Vi skal tage de autonome miljøer alvorligt. Vi kan slå 

dem på nogle punkter, bl.a. kommunale kroner og gode 
undervisere. Hvis ikke kan vi risikere at miste vores 
berettigelse 

- Stille øvelokaler til rådighed? Husk på at vi har mange 
ressourcer i fht hvad de mindre, autonome miljøer 
faktisk kan have glæde af, fx låne trommer/anlæg, 
banddoktor til bands der låner/lejer lokaler 

- Vi skal/kan udvide markedet til nye kundegrupper som 
ikke er traditionelle musikskoleelever 

- Nogle af de nye lærere kommer med ny viden om fx 
entrepreneurship  

- Rytmisk diplomuddannelse giver mange af de 
kompetencer, der efterspørges nu i fht undervisning af 
større grupper/klasser 

- Prækariatet, den nye klasse (ny bog som kan hentes 
gratis). Man er begyndt at bruge løsarbejdere i større 
stil. Både en fordel og ulempe.  
 

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

KiN-møder i fremtiden…. 
20/01 i Brønderslev. Ordinært møde evt. med tema 
23-24/3 Internat, Hotel Viking, Sæby 

 
 


