
Referat af ordinært KiN-møde, fredag d. 22. sept, Torvegade 15, Løgstør 
 

KiN-lederkreds, fredag d. 22. september. kl. 9.00-14.30 

Byrådssalen, Torvegade 15, 9670 Løgstør 

Punkt
er 

 Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe 

 
Til stede: 
Henrik Hammer, John Fuglsang, Morten Lønborg Friis, 
Kristian Dalgaard, Malene Wennerlin, Christian Larsen, 

Thomas Albæk Jacobsen, Carsten Baumann, Jan Jacobsen, 
Ask Andreassen, Finn Svit, Rikke Kamedula, Signe Wang 
Carlsen, John Fuglsang, Sofie Dahl Nordlund 
 

Afbud:  
Susanne Laub, Tove Therp, Eva Østergaard, Line Møller, 
Tove Kobberå, Palle Vang 
 

Referent: 
Malene 

 kl. 9.00 

1 Mødeformalia  Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 Godkendelse af seneste referat  

Godkendt 

Beslutning 
Beslutning 

kl. 9.00 

2 Gæster Ulla 
Tjell og Sofie 
Busse-Brouer 

 Præsentation af tema og rammer for Kulturkaravanen, 

som de ser ud nu. Dernæst en drøftelse af hvordan KiN 
kan byde ind og være med. Se vedhæftede dokumenter 
for oplæg.  

Et af regionens indsatsområder – en karavane til alle.  

Værdier: 

 Kunstnerisk mangfoldighed 
 Proces 
 Metoder og brugerinvolvering 
 Kommunikation og dannelse 
 Levedygtighed 

 

Alle 11 kommuner skal have besøg – bred 
tilgængelighed, alle borgere.  

Tre ’vogne’ kommer rundt med kulturaktører i alle 
kommuner – Kulturskolerne kan være 
samarbejdspartnere/værter i de lokale involverende 
projekter. 

Opmærksomhed omkring muligheden for mere 
etablerede samarbejder – karavanen skal sætte spor.  

Kulturskolerne kan levere elever + lærere og kontakt til 
skolerne.  

Kontakten går igennem kulturkonsulenterne og videre 
ud i kommunerne.  

Kommentarer: 
Vigtig med konkretisering.  

Ungetema 

Møder vedr. ideudvikling 

Vigtig med planlægning og koordinering  - aftaler er 
allerede indgået, og det kan være svært at afsætte tid 
til karavanen. 

Drøftelse kl. 9.15 



 

 

4,4 mil. Til aktiviteter  

 

3 Opsamling 
fra internatet 

 Udkast til strategisk narrativ og orientering om den 

videre proces, FU og SNG-udvalget orienterer. Udkast 
er vedhæftet.  

Kommentarer: 
Den sidste sætning skal udbygges –  SNG/KiN må ikke 
lukke sig om sig selv. 

OBS på sætning med 0 fejl-kulturen. Fokus på det man 
gerne vil opnå i stedet.  

Den første sætning udbygges og konkretiseres –’vi 
skaber rammerne for…’, obs på ordet læring. 

OBS på ordene, kunst, kultur og musik.  

Hvad vil vi med papiret? En fortælling udadtil samt et 
spejl for os selv.  

En vigtig fortælling. OBS på potentialet i fællesskabet. 
Måske kontakt til en kommunikationskonsulent i forhold 
til udarbejdelsen.  

Dokumentet rettes til (Thomas)  

Jens Rottbøll er inde over processen.  

Vores mål – diskussion:  
Evt. opdeling af de enkelte Kulturskolers 
rolle/fortælling, målsætning overfor KiN´s samlede 
narrativ/vision 

Thomas: 
Det skål både indeholde benhårde mål samt Meta-mål. 

 KiN-projekter i relation til det strategiske niveau, FU 

orienterer (udsættes til november-mødet) 

Orientering/drøft
else 

kl. 9.45 

4 Pause Korridorsnak  kl. 10.25 



5 Rapporten 
Musikskoler i 
Danmark  
 
Anbefalinger 
til 
forandringer 
fra 
Tænketanken 

 Dette punkt forløber som en struktureret diskussion.   

Formålet for drøftelsen i KiN: Hvad er vores holdning til 
rapporten og hvor mener vi at rapporten peger hen? De samlede 
betragtninger kan vi bruge fremadrettet i både KiN og DMKL 
sammenhæng. Vi tager udgangspunkt i flg. emner: 

A)Nye opgaver, ny lærer- og lederrolle samt tværgående 
samarbejde 

Punktet relaterer sig til flg. anbefalinger: 

 Nye læringsmiljøer og fleksible undervisningsformer (s. 
26)  

 Stærke musikalske fællesskaber (s. 28)  

 Talentarbejde, motivation og helhedssyn (s. 29)  

 Stærkt samarbejde med folkeskolen og dagtilbud (s. 
31)  

 Samarbejde med det lokale musikliv og andre 
læringsmiljøer (s. 32)  

 Inddragelse af frivillige på musikskolen (s. 32)  

 Musikskolelærernes kompetencer og uddannelse (s. 33-
34)  

 Samspil med andre sektorer (s. 33)  

 

Kommentarer: 

Fokus på ledelsesindgreb frem for statsindgreb.  Andre typer 
opgaver. Kompetenceudvikling.  

Kulturskolerne har fokus på udfordringerne. OBS på retorik 
overfor politikkerne.  

Evt. kompetenceudvikling på det relationelle plan. Ideer fra det 
private erhvervsliv. 

OBS på at der er forskel på holdundervisning og 
soloundervisning, samt undervisning af professionelle og 
frivillige. Opmærksomhed på, hvilken opgave vi løser.  

Udvikling af nye læringsrum med nye målsætninger – 
holdundervsining overfor soloundervisning. OBS på rationalet.  

Visioner skal komme fra DMKL – visionsdokument, hvordan er 
det vi bevæger os og hvor vil vi hen som modspil til rapporten. 
Hvordan kan vi anvende rapporten positivt? 

Bibringe viden om, hvad det rent faktisk er der virker indenfor 
vores område. Hvor lang tid går en elev i musikskolen? Hvordan 
bevæger eleverne sig? Vidensdeling og erfaringsudveksling 
imellem musikskolerne. Wake up call – hvordan hænger vores 
tilbud sammen med antallet af elever? 

Opmærksom på efterfølgende holdninger i forhold til rapporten. 
Brug rapporten til selviagtagelse. 

OBS på at klæde Kulturcheferne i kommunerne på i forhold til at 
være vores talerør.  

OBS på at rapporten ikke fortæller sandheden om 
Musikskolerne. Der er mange forskellige sandheder. Hvad kan vi 
lade os inspirere af? Kulturskolerne har fat i flere end 7 %.  

Hvordan vil vi så måles på data – udvikling af ny modeller.  

OBS på at bruge rapporten til at være på forkant med 
virkeligheden.  

Fokus på de kunstneriske fag i folkeskolen er dalende, det kan 
påvirke forventningerne til Kulturskolerne – kræver andre 

Drøftelse/beslutni
ng 

kl. 10.40 



kompetencer og stiller andre krav til vores ydelser.  

Vigtigt at fortælle, at Kulturskolerne er større Kulturaktører end 
tidligere. Vi skal fortælle historierne om de tiltag, vi allerede har 
gang i.  

Konklusion: 

Det strategiske Narrativ kan bruges til at fortælle den samlede 
historie opadtil. 

Hvis hver enkelt skole arbejder på et skriv i forhold til at 
opsummere skolens aktiviteter, kan de sendes til Sofie med 
deadline inden efterårsferien.  

 

B)Statstilskud og datagrundlag 

Punktet relaterer sig til flg. anbefalinger: 

 Mangfoldighed og tilgængelighed (s. 36)  

 Statens regulering og tilskud til musikskolerne (s. 38-
40)  

 Gennemsigtighed i musikskolelandskabet (s. 40)  

Yderligere henvises til Jan Jacobsens debatindlæg i 
http://www.altinget.dk/kultur/artikel/musikskoleleder-om-
rapport-gode-takter-men-ogsaa-store-problemer 

 

Kommentarer: 

De indsamlede data er problematiske. Manglende ensartethed i 
indberetningen.  
 
Priserne er på landsplan svære at sammenligne.  
 
Kan vi argumentere på andre måder end via tallene? Hvad med 
de værdibaserede historier. 
 
Argumenter sammen med de rigtige tal er vigtige. 
 
OBS på at vi forholder os til Tænketankens rapport og 
virkeligheden, at vi ikke sover i timen, men reagerer på det.  
 
 

6 Frokost Spisning  kl. 12.00 

7 Rapporten 
Musikskoler i 
Danmark  

Opsamling og sammenfatning på formiddagens drøftelser (20 
min.) 
 
Konklusion: 
Hvordan vil vi måles og kan det have en negativ konsekvens? 
Hvad tænker DMKL om det her datagrundlag?  
 
Er det KiN der skal arbejde for et nyt datagrundlag eller skal det 
ske på landsplan? 
 
Hvis vi skal fortælle den nye virkelighed, skal dataerne være helt 
i orden. Evt. med kompetencer udefra. 
 
Rapportens data er ikke tilfredstillende. Vi vil gerne have tegnet 
vores virkelighed, hvordan ved vi ikke. Vi afventer DMKL. 
 
DMKL: 
Der arbejdes på at fortælle versionen af virkeligheden til 
Folketingets Kulturudvalg.  
 
 
Hver skole kan sende et skriv om hver skoles aktiviteter i 

 kl. 12.30 

http://www.altinget.dk/kultur/artikel/musikskoleleder-om-rapport-gode-takter-men-ogsaa-store-problemer
http://www.altinget.dk/kultur/artikel/musikskoleleder-om-rapport-gode-takter-men-ogsaa-store-problemer


forhold til rapportens anbefalinger, hvis man ønsker det. 
Det kan bruges sammen med og i forlængelse af den 
narrative fortælling i forhold til DMKL og det 
landspolitiske niveau.  
 
Deadline d. 2. november. Sendes til Sofie.  
 
 

8 DMKL  Drøftelse af kommende DMKL-formandsvalg, har vi 

kandidater fra nord? (20 min.) 
 
Der er ingen kandidater fra Nord. 

 
Open call, vilkår, omfang og opgavefordeling i DMKL kan der 
skrues på i forhold til formandskandidaten vision for 
organisationens arbejde og DMKL's bestyrelses beslutninger 
Samlet budget i 2017 til lønninger/frikøb i DMKL: 755.000.  
 

 Drøftelse af inputs til DMKL Bazar (30 min.)  

 
Oplæg til Bazar på DMKL's landskonference: 
4-6 oplæg med 20 slides på hver 20 sekunder (ca 6 minutter). 
Formatet er, at slides indsendes på forhånd og afspilles helt 
ubønhørligt med 20 sekunder til hver. Det øger skarphed (og 
underholdningsværdi) Oplæg indkaldes inden for rapportens 
indsatsområder. De 4-6 oplæg holdes for plenum inden frokost 
torsdag 9. november. 
 
Efter frokost får konferencens deltagere mulighed for at høre 
mere om 2 af de seks emner efter eget valg fordelt på seks 
forskellige lokaler. Oplægsholderne står til rådighed for 
spørgsmål fra deltagerne. 
 
I Referatet fra best. møde i juni ligger kan I se bestyrelsens 

beslutning om ovenstående. 
 
Oplæggene skal spille op til Tænketankens oplæg.  
 
Forslag: 
 
Forslag om Kursusugen (Mads og Thomas) 
Samarbejde med daginstitutionerne og folkeskolerne – 
forretningsmodellen (Hjørring) 
Fleksible undervisningsformer – Vestbjerg modellen (Palle Vang) 
Musik til alle (Frederikshavn)  
 
Thomas kontakter Benedikte. Flere forslag sendes til 
Thomas senest torsdag d. 28. sept.!! 
 
 
 
Og her fra nyhedsbrevet fra juni: http://www.dmkl.dk/viden-
nyhedsbrev-juni-2017--dmkl-videndeling.html 
 

 DMKL/Damusa proces (30 min.)  

Jan rundsender materiale fra DMKLs bestyrelse d. 13/9 
 
Følgende modeller foreslåes: 
 

1. c 
2. Model B 
3. B 
4. a 
5. e 
6. a 

 

Drøftelse/beslutni
ng 

kl. 12.50 

http://www.dmkl.dk/viden-nyhedsbrev-juni-2017--dmkl-videndeling.html
http://www.dmkl.dk/viden-nyhedsbrev-juni-2017--dmkl-videndeling.html


9 KiN projekter  Aalborg Karneval - http://www.aalborgkarneval.dk/ (20 

min.)  
 
Aalborg Kulturskole har tradition for at medvirke i karnevallet og 
i 2018 (18. – 26.05.18) er der forslag om, at flere / alle 
Nordjyske kulturskoler medvirker. Beslutning om dette – og evt. 
nedsættelse af en arbejdsgruppe – eller forankring i et af KINs 
eksisterende udvalg. 
 
Carsten Baumann orienterer. 
Rytmiske band – børnescene op til 7. kl. Logstik og scene er der 
sørget for. Pinselørdag, d. 19. maj 2018. 
 
Opgaven lægges ind i det rytmiske udvalg – Signe bærer 
den videre.  

Orientering/drøft
else/beslutning 

14.10 

10  Go’ weekend!  14.30 

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

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

 

 

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

