
 
 

Referat af KiN-møde, fredag d. 18. januar 2019 på Rebild Kulturskole kl. 09.00 – 

14.00 

 

Til stede: Hanne Schou, Lasse Baggenæs, Jan Jacobsen, Palle Vang, Thomas Mikkelsen, 

Thomas Jacobsen, Morten Lønborg Friis, Christian Larsen, Peter Frost, Henrik Hammer, Malene 

Wennerlin 

 

 

KiN-lederkreds, fredag d. 18. januar. kl. 9.00-14.00 
Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping 

Punkte

r 
 Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe  kl. 9.00 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 Godkendelse af seneste referat  

Godkendt 

 Velkommen til Peter Frost, ny leder på 

Mors  

Beslutning 

Beslutning 

kl. 

9.00 

2 FU-orienterer  Internat d. 21-22. marts  

Det foregår i Hirtshals. FU har talt om 

lederudvikling som tema. Refleksion 
indenfor ledelse.  

 Status på drøftelser mellem Aalborg, 

USMUN og FU ifm. med lukket punkt 

fra mødet i Hjørring.   

FU har svaret AAK på den rundsendte mail. 

Thomas læste FUs svar til AAK op.  

Region Nordjylland afventer situationen  i 

forhold til Aalborgs udmeldelse – møde 
med Regionen inden sommerferien.   

 Overvejelser om det videre arbejde 
med musketer-eden  

Forskellige opfattelser af musketer-eden 
eksisterer i kredsen. 

Forslag om, at musketereden tages op på 
internatet. 

Kommentarer fra kredsen: 

Christian: 

En for alle alle for en – men når tingene 

bliver konkrete kan det være svært. At 

være loyal og tale hinanden op. Når vi ikke 

er en hierakisk organisation er det vigtigt 

med en musketered. For hvad holder os 

ellers sammen? Omkring 

kommunalreformen blev KiN for alvor 

Orientering 

Orientering 

Orientering 

kl. 

9.15 



tømret sammen – sammen står vi stærkere 

omkring de kommunale midler – fx NUS. 

Vidensdeling er af stor værdi. At vi deler 
vores viden med hinanden.  

 

 

Bedriver vi ledelse i KiN? Vi kan ikke 
bestemme over hinanden.  

 

Thomas: 

Vi kan i fællesskab gøre nogle ting, vi ikke 
kan gøre alene. Vi har et højere formål. 

 

Jan: 

Formålet er der enighed om - så kan der 

være mange nuancer. KiN er båret af den 

gode vilje. Konsensus omkring de ting vi 
gør. 

 

Hvordan er det vi samarbejder? Orienteret 

om projekter og drift. Udvikling af et 

lederforum som forslag. OK 15 var et 

lederforum. Hvilke ledelsesmæssige 

udfordringer står vi med – hver især som 

skoler. Hvordan er det vi gør med vores 
arbejdstidsaftaler 

 

Morten: 

Brugerinddragelse – hvordan håndterer vi 

det i forhold til DMK. Hvordan kan vi fortsat 
argumentere for vores berettigelse? 

 

Palle: 

To eller flere skoler kan godt samarbejde 

under KiN-hatten. Det er også sådan, at 
musketer-eden praktiseres 

 

Thomas: 

Opsamling  

To spor i forhold til musketereden: Etisk 

eller operationel. Anders Trillinsgaard, som 

er et bud til oplægsholder på internatet – 

DAK, kurs koordinering og commitment. 

Man skal præstere de tre områder for at 

præstere ledelse.  

To spor, som ligger i tråd med det 



strategiske narrativ: Kapacitetsopbygning 

og outreach – og her er det vigtigt at have 

fokus på lederudviklingen i kredsen 

 

  

3 Lederdrøftelse

r 

 Ekstern finansiering ved projekter med 
KiN som juridisk ansvarlig  

o Orientering fra møde mellem URFUN 
og FU danner baggrund for dialogen 

Det springende punkt er weekenden i efteråret 

2018, som blev gennemført uden elevdeltagelse. 

Skal midlerne til underviserne financieres via de 

ansøgte midler, selvom det rækker ud over de 
aktiviteter, der var søgt midler hjem til. 

Opsummering af projektet:      

URFUN har fået midler via ansøgninger. 500.000 – 

skal bruges i løbet 2,5 år. Samarbejde med 

regionale spillesteder. Samarbejde med børn og 

unge. Der arbejdes med lærerne og lærerne 

arbejde med eleverne. Lærere fra alle skoler kan 

komme med – det er indeholdt i budgettet. URFUN 

bad om en underskudsgaranti fra KiN i 2018, hvis 

ikke midlerne blev tildelt. Der er søgt penge i 
budgettet til at dække lærerudgifterne.  

 

Der er søgt penge til lærerdeltagelse, så det giver 

både små og store skoler mulighed for at være 
med.  

Første weekend med lærerne alene er tænkt som 

en inspirationsweekend – det var anderledes end 

planlagt.  

 

Morten: 

Hvis underviserne har fået blod på tanden og vil 

fortsætte samarbejdet efter projektets udløb, 

kunne det give problemer med financiering, hvis 

udgifterne er financieret af URFUN-midlerne. 

Vigtigt med fokus på slutproduktet i processen – i 

forhold til afrapportering. Kunne man kigge på de 

uger, hvor der ikke er undervisning i forhold til at 
placere aktiviteter der?  

 

Christian: 

Vi plejer at skelne imellem om der er elever med 

eller der ikke er elever med. Det er en investering 

at sende sine medarbejdere afsted. 

 

Drøftelse/be
slutning 

 

 

 

kl. 

9.30 



Pengene er givet til talentudvikling – og det er 

ikke lærertalentudvikling. Det er de briller, den er 

skrevet med. Og projektet har ændret sig – det fik 
alarmklokkerne til at ringe hos kasseren. 

 

Jan: 

Det vigtige er, at vi i det overordnede billede laver 

de aktiviteter der er ansøgt midler til. Antal 

stævner og antal begivenheder.  

Thomas M. 

Vigtigt med mere styring af projektet hen imod 

målet og tydeligere rammer. Der er meldt noget 
ud, men projektet er blevet noget andet.  

 

Thomas J: 

Der skal ikke søsættes projekter, som ikke kan 

gøres levedygtige. Diskussion med og uden elever 

er omsonst – man kan ikke deltaljeplanlægge alt 
indenfor projektet.  

 

Når udvalgene søger penge, kan der sagtens 

argumenteres for penge til lærerlønningerne  - 

også selvom der ikke er elever med. Det skal blot 
tydeliggøres i projektet.   

 

Hvordan skal formuen i KIN anvendes  - punkt 
tages op på GF.  

 

Beslutning: 

Der var til slut koncensus om, at weekenden ikke 

skal financieres at de ansøgte midler. Koncensus 

orienterede sig om en respekt for, at kassereren 

har svært ved at stå inde for den ansøgning der er 

sendt af sted. 

 

Der blev foretaget afstemning om, hvor 
lærerkronerne skulle financieres fra. 

Egenfinanciering - 6 

Fælleskassen  - 1 

 

Kredsen blev efterfølgende enige om, at man som 

udgangspunkt selv betaler for lærerudgifterne til 

weekenden i 2018, KiN’s fælleskasse kan dække 

udgifterne hvis der er skoler, der ønsker det. I den 

forbindelse sendes ansøgning til FU om refusion 
om udgifterne. 



 

CVR adressen skal rettes på hjemmesiden og CVR 
registeret - Malene 

 

 Tiden kalder på at vi får revideret 

vedtægterne, så vi har klare og 

umisforståelige rammer og vilkår for 

foreningens arbejde og organisation. Dette 

synes aktuelt påkrævet og jo bl.a. også 

begrundet i både den regionale og 

nationale udvikling for området. Jan har sat 

punktet på dagsordenen og motiverer 
oplægget.   

Jan: 

Kunne vi give vedtægterne et eftersyn? De sidste 

er fra 2008. Forslag om en vedtægtsgruppe, der 
kunne se på vedtægterne. 

Hvordan er vores drift og økonomi og overordnede 
regler.  

 

Christian: 

Forenkling af kontingentberegning.  

 

John: 

God ide – også fordi der er nye ansigterne og at 
musketereden er under drøftelse. 

 

Beslutning: 

Christian, John og Jan er med i udvalget. Christian 

sender vedtægterne rundt til de implicerede i 
word-format.  

4 Pause Kaffe og korridorsnak  kl. 

10.45 



5 DMK  Morten orienterer fra 
interimbestyrelsesmøde  

Formandskandidaturet skal være 

interimbestyrelsen i hænde 14 dage før 

valget. Der er GF til DMK d. 1. marts. Der 
kan opstilles brugere.  

 

Fokus for KL fredadrettet vil være, hvordan 

gik det med folkeskolereformen. 

 Thomas orienterer fra møde mellem 

samrådsformændene d. 11/1  

Der opfordres til kandidater til 

formandsposten. Handler det om frikøb 

eller honorering. Der kommer forslag fra 

interimbestyrelsen om økonomi og 

organisering. Det har været diskuteret 
internt.  

 

Thomas har orienteret de andre formænd 

om valget i KiN. Der vil være fokus på, 

hvordan valget kan være fremadrettet og 

hvordan der tages højde for 

brugerrepræsentation.  

 

Fokus på musikhandlingsplanerne og 

tendenserne indenfor feltet. Hvad er vores 

samråds holdning til DMK?  

 

Hvor har DMKL og efterfølgende 

interimbestyrelsens påvirkning været på 

musikhandlingsplanen? Et vigtigt fokus 

fremadrettet med det politiske lobby-
arbejde.  

 

Jan: 

Det er vigtigt at kunne påvirke processen 

politisk. Talentpuljemidlerne er fjernet – 

det er uheldigt. Det er vigtigt med en 

politisk påvirkning. DMKL har ikke været så 

involveret i det arbejde hen over efteråret 
som tidligere.  

 

Musik og billedkunst kan blive prøvefag i 

folkeskolerne – det er godt at være 
opmærksom på.  

 

Opgaverne kommer før personerne i 

Orientering 

 

Orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning 

Kl. 

11.00 



ansættelserne i DMK. 

 

Stærkt sekretariat – eller stærk formand? 

Det er op til den kommende bestyrelse at 
tage stilling til det.  

 

John: 

Vigtigt med brugerrepræsentation i forhold 

til politiske niveau. 

 

 Valg til bestyrelse – der skal vælges to 

medlemmer  

o Kandidater kan melde sig på dagen, 

men må meget gerne gøre det ved 
at sende rundt til hele kredsen 

Morten og Jan har meldt sig som 
kandidater 

Stemmeberettigede er de skoler, 

der har givet tilsagn om 
medlemskab af DMK  

Morten og Jan er valgt 

o  

6 Orientering fra 

udvalgene 

 Kursusudvalget  

Der var 230 deltagere. Evalueringer fra lige 

under halvdelen. Gennemsnittet ligger på 
3,7 (1-5)  

Ønsker om mere fagspecifikke kurser. Godt 
med placering i Aalborg.  

 

Økonomien for kursusugen beløb sig i 
237.000 kr. 

 

Sofie sender slides rundt fra de andre 
oplægsholdere.  

 

Hvordan er økonomien – kurserne betales i 

det budgetår de afholdes. OBS på 

kalenderne i 2020 og 2021. Der er en helt 

uge til rådighed – det skal helst 

synkroniceres med skolerne. 

 

Christian: 

Der betales 1000 kr. pr. årsværk, det 

holder ikke helt.  

Orientering/

drøftelse 

kl. 

11.30 



 

Punktet tages op på GF – hvordan ser det 

ud med kalenderen fremadrettet. OBS på 
årsplanerne som skal koordineres.  

 

Kompetencedage: d. 12. og 13. august, 
2019  

 Talentweekend 2019  

Der er en plan for 2019 i Vesthimmerland. 

Instruktører er faldet på plads – og 

Vesthimmerland har genfundet en god 

mavefornemmelse med weekenden 

Talentweekenden tages op til drøftelse 

fremadrettet – punktet sættes på juni-
møde.  

 

Christian: 

Forespørgsel på vegne af Birgitte Zielkes 

mindefond – vedr. initiativet ”Fejl og skæve 

vinkler – der kommer ikke rigtigt respons 

tilbage på det. Hvordan får vi det 
organiseret?  

 

Malene: 

Kan weekenden meldes tidligere ud? Det 

kan gøre, at den kommer med i 
bevidstheden rundt på skolerne. 

 

Jan: 

Forskellige udfordringer fra værtsskole til 

værtsskole. Kan MGK spille en større rolle 

rundt omkring i regionen i forbindelse med 
weekenden?  

 

Christian: 

Kan man netværke lidt bedre indenfor 

talentarbejdet? Deltager 

talentkoordinatorerne på campen i 

Vesthimmerland – Malene undersøger.  

 

 PINK 

Der er en flyer under udarbejdelse med 

beskrivelse af praktikforløb med 

udgangspunkt i den brainstorm vi have 

med de undervisere/praktikvejledere i 

august måned. Der er på ny taget kontakt 



til DJM som har meldt tilbage med forslag 

til en Spedddating-dato, tirsdag d. 9., april. 

Datoen er sendt ud til pratikvejlederne. Vi 
prøver lykken igen. 

 

Thomas og Malene har møde med Claus 

Olesen d. 23. jan. – punktet er på 
dasordenen. 

 

Der orienteres videre om punktet til GF, 

hvor flyeren sikkert også er klar.  

7 Frokost Mad og korridorsnak  kl. 

12.00 

8 Oplæg v. 

Malene 

Den nærværende leder – med coaching som 
redskab. 

 Hvad er nærvær og hvordan bliver man en 
nærværende leder?  

 Et oplæg om sindets strukturer og hvorfor 

nærvær er nøglen til at hvile i rollen som 

leder, og som menneske generelt. Et oplæg 

på baggrund af mine egne erfaringer 

indenfor feltet understøttet af den nyeste 

forskning og litteratur om emnet - Oplæg 
og øvelser i skøn forening.  

 Hjemmeopgave: Forbered en lille 

udfordring, som du gerne vil coaches 

omkring. En forholdsvis enkel udfordring, 

som du ønsker at blive udfordret på af en 
af dine lederkollegaer i ca. 10 minutter  

 

Lederne blev indført i sindets strukturer – og vi 

nåede langt fra det hele. Der kan arbejdes videre 

på internatet med ovennævnte, hvis der er 

interesse for det.  

Leder-

kapacitetsop

bygning - 
KOBALIN 

kl. 

12.30 

9  Evt.  

 

EMU – seminar i Schweiz. Tema om 

folkeskolesamarbejde. Er der nogen der 

interesserede?  

 

Wien – IFVIK har planlagt at skulle afsted igen i 

oktober. Thomas sender links videre.  

 

Invitation til clinic – Thomas sender link 

 

Hvordan ser det nye verdensbillede ud, hvis 

regionerne nedlægges?  

 

 kl. 

14.00 



Jan: 

MGK – ansøgningerne kommer i lind strøm. 

Eleverne klarer sig godt fremadrettet i 

optagelsesprøverne. Der sendes info om koncerter 

ud i kredsen.  

 

Palle: 
 

SpeedAdmin – der er en app på vej. Der er en 
kommunikationsplatform på vej her i foråret.  

 

SpeedWare-udvalget samler info ind. Skriv til 

Palle, hvis der input til noget der skal arbejdes 

med. Lektiemodul – mulighed for sikker mail, den 

kommer ikke ud i det åbne rum. Lukket social 

platform er under udarbejdelse 

 

Nye tiltag omkring tilmeldingsmodulet – 

betaversion omkring 1. marts.  

 

SMS – prisen pr. sms er blevet diskuteret. 

 

 

 

 

 

Link til referater: http://kulturskolerinordjylland.dk/mødereferater/samradsmøder/ 

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

KiN-møder i fremtiden…. 

21-22/3 internat i Hirtshals  

 

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

