
 

K I N – M Ø D E 
FREDAG D. 20.  JANUAR 2023 I  FREDERIKSHAVN 

 REFERAT 

09:00 Ankomst og morgenkaffe og KAGEMAND 😊 
 Til stede: Tove Kobberå, Sofie Dahl Norlund, Henrik Hammer, Ask Andreasen, Jan Jacobsen, Morten 

L. Friis, Thomas Albæk Jakobsen, Lasse Bomann, Christian Larsen, Malene Wennerlin (referent)  
 

09:15 Mødeformalia 
 Godkendelse af referat 25/11 2022 (Aalborg) 

Godkendt 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

09:20 Legekunstgødning 
 Med afsæt i erfaringerne fra de igangværende legekunstgødningsprojekter, tager vi en snak om 

hvordan vi tænker en evt. fortsættelse af aktiviteter for området. 

• Skal vi fx samarbejde med BMMK og/eller Kulturprinsen? 

• Er det overhovedet et fælles anliggende? 

• Andre gode spørgsmål… 
 

Bent vil lave et kort oplæg med baggrund i hans og Mors’ (altså øen) erfaringer. 
 
Referat: 
 
Bent – Mors:  
4 institutioner på Mors – et hold børn og en pædagog pr. projekt.  
Det har været svært at prioritere de møder, der er lagt op til. 
 
Gevinster: Underviser som tidligere har været har været med underviser igen, og det har været en 
fordel. Positive tilbagemeldinger fra undervisere og pædagoger.  
 
Mors ved hvad det handler om nu - hvis der kommer en 2. omgang.  
 
Det er dyrt for Mors at deltage, fordi institutionen er lille.  
 
Tove, Aalborg: 
 
Legekunstgødning er vigtigt og udbytterigt.  
 
Snip – snap -snude fortælling har været en god metode. Menneskesyn og pædagogik – der er ikke 
noget der færdigpakket, det kan tage drejninger i processen. Der er overskud i undervisningen fordi 
der også er pædagoger til stede, og fordi rollerne byttes. Fokus på processen  - der er ikke et ’facit’ 
på forhånd.  
 
Materialer i børnehøjde – indretning af rummet er også i fokus.  



 

 
4 gange med kunstneren  - 4 gange med pædagogerne (kunstneren deltager også) 5 gange hvor de 
er alene. 
 
Christian: 
Det er et godt projekt – en form for efteruddannelse. Pædagogisk og didaktisk et fagprof. 
Fællesskab. Kulturprinsen  er gode til at skaffe penge og gode netværk ind i forskermiljøer. Svært at 
gennemskue den økonomiske model. Hvis Kulturprinsen ’skummer’ fløden skal de også tage bøvlet.  
 
Ask. 
Form og udbytte  - en klar evaluering. Stor grad af administration. Formidlingen skal være 
anderledes – mange forstår det ikke pt.  
 
Lasse:  
Vild med metoden. 
 
Morten:  
Vært ved tre legekunstdage – der arbejdes på en anden måde i det pædagogiske rum. Har vi modet 
og viljen til at gå ind i det nye pædagogiske udviklingsrum?  
 
Thomas:  
Der arbejdes på en anden måde. Hvad vil vi med Legekunstgødning og hvad vil de med os? Kan vi 
overtage metoden og gøre det selv? Hvor mange ressourcer skal vi fortsat bruge på det hvis vi selv 
kan køre forløbene?  
 
Jan: 
KiN gav 100.000 – skal KiN blive ved med det?  
Konceptet er fint. Hvis Konceptet bliver leveret og timerne til undervisning – så kunne det være en 
model. Og administration kunne finansieres og organiseres af institutionerne selv. Det kan være 
forskelligt, hvad der giver mening i den enkelte institution.  
 
Samarbejde med større organisationer kan tage midler og fokus fra den egentlige undervisning og 
møde med eleverne.  
 
Beslutning: 
 
Der tages kontakt til BMMK vedr. evaluering af projektet. Evt. med mulighed for at KiN kan 
fremlægge erfaringerne.  
 

09:50 Nyt fra DMK 
 Vores ærede bestyrelsesrepræsentanter beretter om relevante emner og vigtige 

opmærksomhedspunkter i DMK-bestyrelsen 
 
Punktet kan også – indenfor tidsrammen – rumme andre DMK-relaterede emner 
 
Referat: 
 
Medlemsudvidelse. Samarbejde med den nye regering og møde med KL. 
Pressearbejde og ny statistik – hvordan kan tallene anvendes – fokus på dette.  
 
Kultur og Fritidskonference i samarbejde med KL er under forberedelse. 
 



 

 
 
SpeedAdmin: 
Thomas har været i dialog med SpeedAdmin – man er åben overfor, at strukturen ikke skal påvirke 
ledelsesrummet. SpeedAdminudvalg holder møder med DMK løbende.  
 
CUR center for ungdomsstudier - dialog. 
 
DMK debat på Kulturmødet. Kulturskolerne som debatemne – Nordjylland er blevet spurgt. Thomas 
og Jan har meldt sig som tovholdere for Nordjylland.  
 
OBS! Der kan tages kontakt til Jan og Thomas vedr. debatemner og yderligere forslag til indslaget.  
 
Lotte Trangbæk vil gerne komme til KiN-møde. FU finder et tidspunkt.  
 

10:00 Leder-internat 23.-24. marts 2023 
 Input til FU ifm. internat 

Fremlæggelse af ideer til indhold 
 
FU ønsker input til internatet. Programmet indeholder indtil videre følgende: 
 
Formiddag: Eksternoplæg og debat (Søren Gravgaard & Co.) fra Roskilde Ungdomsklub. Spændende 
holdninger til hvordan man kan arbejde med musik/kunst og unge.  
 
Eftermiddag: Intern snak om fremtidens udfordringer (evt. med praksisfortællinger mv.) Er vi gearet 
til at imødekomme de unge og deres udfordringer? Er vi gearet til at møde fremtiden på vores 
område?  
 
Referat: 
 
Rekruttering af undervisere. 
 
SpeedAdmin play – en ny selvforståelse. 
 
Fremtidens udfordringer ift. kompetenceudvikling. 
 
De punkter der ikke får plads kan dagsordenssættes i LederLAb. 
 
KiP-projektet er afsluttet – det kunne godt formidles. 
 
Kunne en forældrerepræsentant  fra hver bestyrelse deltage i et givent tidsrum på internatet? Med 
bud på et fremtidsværksted. Hvilken aktør vil Kulturskolerne være om 20 år?  
 
Kommunal forankring/forretningsmodeller/strategisk alliancer. 
 
Næste FU mød er d. 13/2 – gode idéer sendes til FU  inden da.  
 
Aften: Hyg 
 
Dag2: GF og møde 

10:30 Pause 



 

  

10:45 Evaluering af kursusugen 
 På baggrund af den netop afviklede kursusuge, tager vi en snak om de konkrete kurser og om 

formatet i almindelighed. 

• Feedback på kursusdagene 2023 

• Er kursusdage stadig den bedste ramme for kompetenceløftet af medarbejdere? 

• Hvad gør vi næste år/fremover ? 
 

Referat: 
180 unikke/273 dobbeltgængere – 250 ansatte i alt. 
Prisen var 150.000 
550 pr. kursusdeltager inkl. Forplejning.  
 
Bordet rundt: 
 
Christian: Succesfulde dage – men den fællespædagogiske dag var savnet. Hjørring lavede en 
fællespædagogisk dag selv.  
 
Morten: 
Godt det foregik det samme sted – den fællespædagogiske dag var savnet. Et længere forløb en af 
dagene for alle med fællesprogram.  
 
Tove/Jan: 
Godt grafikkursus – meget inspirerende kursus. Konservatorierne har også kurser i den uge – det er 
en problematik og ærgerligt.  
 
Huske de andre kunstfag.  
 
Henrik: 
Medarbejderne har haft gode oplevelser. Fællesdagen er savnet.  
 
Ask: 
Rigtig gode dage – fællesdagen kan ikke erstattes blot af en halv fællesdag.  
 
Thomas: 
Fællesdagen er savnet – superfedt KiP-kursus. Stolt af egne medarbejdere. Vil vi have kursusugen på 
et andet tidspunkt eller vil vi samarbejde med DJM om en kursusuge?  
 
Kursusudvalget: 
Bekymring omkring det praktiske – men det blev løst. Evt. kontaktpersoner på hvert kursus ud over 
kursusudvalget – tovholderfunktion for forplejningen kunne evt. kobles på at være kursusansvarlig.  
Nem at komme til Aalborg.  
 
Thomas: Hvad vil vi med kurserne? Strategisk sigte. Godt med en halv fællesdag på en af dagene 
 
Lasse: Også yderligere alliancepartnere kan tænkes ind – UCN og universiteterne. Udvalgene kunne 
fortsat ’dryppe’ ind  - perspektiver og erfaringer fra praksis – herunder også PINK.  
 
Sofie: Udvalgene er tænkt ind – hvilke kurser kan ligge i forlængelse af udvalgenes arbejde. 
 



 

Morten: Tre dage, tirsdag, onsdag, torsdag inkl. En halv fællesdag – måske kunne et kursus også 
lægges på et andet tidspunkt at året.  
 
KIP – der er et potentiale/behov at fortsætte med. Sådan at de gode erfaringer fra disse praksis 
deles. Fortælling om disse projekter. Refleksion over egen praksis.  
 
Christian: 
Refleksionsdag omkring kurserne i praksis. 
 
DMF og DMPF kan også tænkes ind som alliancepartnere. 
 
Mads: En form for pædagogikum kunne udvikles i forlængelse af udvalgsarbejdet og kunne binde 
tingene sammen.  
 
Konklusion: 
Udvalget har mandat til at arbejde videre med en lignende model med plads til indholdsmæssig og 
strategisk udvikling i 2024.  
 
Beslutning: Tirsdag, onsdag og torsdag bliver kursusdage 2024. 
 
Kompetencedagene: 
Onsdag og torsdag i uge 32 2023 er stadig til rådighed som mulige kompetencedage. Skoler kan 
arrangere tiltag og invitere øvrige skoler.  
 
Skolerne melder ind med forslag til Sofie hvis man ønsker at afholde kurser.  
 
 
 
 

11:45 Orientering fra FU 
  

• KiN-møde og MGK: Vi besluttede på sidste møde at lægge MGK-mødet i forlængelse af et 
KiN-møde. Efter aftale med Aalborg, har vi besluttet at det bliver fredag d. 16. juni i 
Aalborg. Der afsluttes med frokost efter KIN - møde og derefter repræsentantskabsmøde. 

 
Referat 
 
Nordkraft Bigband – har et højt niveau. Der er søgt midler fra Statens Kunstfond.  
 
Der er nu kommunale midler/financiering fra flere kommuner – statens kunstfonden har reduceret 
midlerne, hvilket betyder at kommunerne faktisk selv financierer tiltaget. Ensemblet er nu det 
ensemble på landsplan der, får mindst penge fra staten.  
 
Sådanne tiltag skal fastholdes i Nordjylland netop for at opretholde mulighederne  for prof. Rytmisk 
sammenspilsmuligheder.  
 
Beslutning: 
 
KiN markerer sig i den forbindelse og italesætter problematikken tydeligt fremover ift. 
pressen/offentligheden/læserbrev. 
 
 



 

 

11:55 Evt. 
 Rebild: Al kørsel er sat ned til den lave takst.  

 
 

12:00 Frokost 
 


