
 

 

KiN-lederkreds, fredag d. 15. juni. kl. 9.00-14.00 
Hjørring Musiske Skole, Dronningensgade 12, 9800 Hjørring 

Punkter  Indhold Type Tid 

  Morgenkaffe  kl. 9.00 

1 Mødeformalia Til stede: 
Palle Vang, Lasse Baggenæs, Sofie Dahl 
Nordlund, Jan Jacobsen, Kristian 
Dalgaard, Thomas Jacobsen, Christian 
Larsen, Henrik Hammer, Signe Wang 
Carlsen, Finn Svit, Ask Andreasen, 
Morten Lønborg Friis, Malene Wennerlin. 
 
Ref.: 

Malene og Sofie 
 

 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

  

 Godkendelse af seneste referat  

Godkendt 

 Velkommen til Lasse Baggenæs i 

lederkredsen  

Beslutning 
Beslutning 
Orientering 

kl. 9.00 

2 FU orienterer  Indsatsområder - 

kapacitetsopbygning og outreach v. 
Thomas  

Oplæg fra Thomas – se bilag 

 Fra kommissorier til de kloge 
spørgsmål v. Malene  

Processen starter i udvalgene efter 
sommerferien 

 Formidlingen af det strategiske 
narrativ v. Sofie  

Udvalgenes arbejde skal præsenteres på 
baggrund af de gennemgåede 
spørgsmål. Evt. en lille video som kan 
præsenteres på lærermøder. Vigtig med 
kommunikation til lærerne. 

 Fagdage i august 

Som supplement til kursusugen. Intern 
vidensdeling. 11 forslag til kurser. 

Klassisk slagtøj 

Dannelse og anerkendelse 

Prof. Teamsamarbejde 

Blæsermiljøer 

Klasserumsundervisning 

Kick off for rytmisk band camp 

Forskole og sangundervisning 

PINK samler praktikvejlederne 

Arrangørerne står for sted og forplejning 
m.m. 

Tilmeldingsfrist inden sommerferien, 
reminder i august.  

Orientering 

 

Orientering 

 
                Orientering 
 
                Orientering 

kl. 9.15 



OBS på NUS stævne-værter 

Det handler om vidensdeling i år og skal 
være udgiftsneutral - konceptet 
diskuteres fremadrettet og tages 
med på fremtidige KiN-møder. 

 

3 Lukket punkt  Orientering/drøftelse kl. 9.45 

4 DMKL  Anja Reiff fremlægger DMKLs udkast 

til ny organisation og går i dialog 
med samrådet  

En ny samlende landsorganisation 

Nyt dialogforum er nedsat.  

Væk fra forhandlingsretorik – åben 
konstruktiv tilgang. Fælles ønske om en 
samlende organisation.  

Indledende høring i samrådene.  

Analyse af de forskellige tilgange.  

 

Værdibegreber for organisationen: 

 Udsyn 
 Udvikling 
 Politisk interessevaretagelse 
 Videndeling 

 

Anbefaling af et advisory-board som 
samles en gang om året med forskellige 
interessenter fra gang til gang.  

 

Tilknytning til samrådene: 

Udvidelse med et årligt møde, hvor 
brugerne inviteres med til et særligt 
temamøde. Brugerne inddrages i 
samrådets arbejde.  

 

Navneforslag: 

Danske Musik og Kulturskoler 

 

Forslaget blev diskuteret. Samrådenes 
uafhængighed og autonomi er vigtige for 
KiN. 

 

Orientering/drøftelse/beslutning kl. 10.00 

5 Frokost Mad og korridorsnak  kl. 12.00 



6 Orientering 
fra udvalgene 

 USMUN - Orkesterskolen  

FU (Thomas) har møde med Line og Jan 

vedr. orkesterskolen sidst i juni. Der 

kommer ikke rigtig nogen til de 

aktiviteter der er i orkesterskolen ud 

over dem fra Aalborg – grundlaget er 

stadig lille. 

 PINK - se vedhæftede procesplan  

Det er vigtigt med ejerskab fra kons og 

det er udfordringen pt. Mandag 13/8 (en 

af kompetencedagene) samles de 

interesserede lærere. 

 

Kristian – der er meget varm luft fra 

konservatoriet i Aarhus. Vi er ikke 

dækket ind i Nordjylland, og vi skal 

overveje om den diskussion skal tages 

på landsplan + tage dialogen ret konkret 

med konservatoriet. 

 

Morten – kan man alternativt lave et 

samarbejde med universitetet og 

Aalborg Kommune? 

 

Jan – vi skal kræve det af 

konservatoriet. Vi har brug for at 

samarbejdet med konservatoriet styrkes 

 

Finn – inden næste møde kan man fra 

PINKs side (eller fra FU?) give udtryk for 

bekymringen på høflig vis. Hvad har man 

observeret indtil videre? Hvilke 

præmisser kræves? 

 URFUN  

Kick-off dag 1/6 med de interesserede 

lærere, en vellykket og spændende dag 

Opprioritering af det kreative og 

skabende i rytmisk sammenspil 

 

Morten – vi har gode erfaringer med at 

sammenspilshold selv skriver musik (en 

ressourceperson i kommunen er Berno 

Jakobsen, som dog nu er pensioneret) 

Få inspiration i efterskolemiljøet. 

 

Vi skal tage udgangspunkt i lærerne 

(mange af dem er ’opdraget’ i en 

reproducerende kultur). Mange har også 

en karriere uden for lærerjobbet, hvor de 

er skabende musikere – kan erfaringer 

herfra bringes over i undervisningen? 

17-18/11 er afsat men det er stadig 

åbent hvad den skal indeholde 

Udvalget har åbnet dialog med 

spillesteder (regionale), som er positive, 

og det er planen at de skal med ind over 

ansøgninger 

 

Jan – tendensen på MGK er at flere og 

flere rytmiske ansøgere skriver selv 

Orientering 

Drøftelse 

kl. 12.45 



musik og/eller arbejder med e-musik. 

Hvor kommer de fra? Kan man få fat i 

dem? Hvad betød noget for dem i fbm at 

komme i gang med sangskrivningen? 

 

Hvis der er skoler der endnu ikke har 

fået lærere med i dette kan de stadig nå 

at komme med. Anden halvdel af kick-

off er 14/8. Kontakt Signe. 

 
De lærere der er involveret skal komme 

tilbage til skolerne og projektet får 

forhåbentlig en afsmittende effekt på 

skolerne 

 Kursusudvalget  

Der er tre kursusdage i 2019 

onsdag-torsdag og fællesdag fredag 

(efter sædvanlig skabelon) 

Færre kurser og med bredde. Hvert 

kursus ca 3 timer, så man kan nå to på 

en dag, alle er i Aalborg 

Tema for fredag er foreløbigt 

arbejdsglæde 

 

URFUN vil gerne lave et oplæg på ca 30 

minutter fx inden det første indlæg 

 

Morten -  9/2 2019 - kordag for 

sanglærer + elev (Rebild), og her er 

plads til deltagere fra andre regioner 

 

Jan – efterspørger kursus for lederne. Er 

der nogen der vil tage den? Evt 

udvalget? Internat? 

o Jens jepsen 

o Niels Righoldt (som Anja også 

nævnte) 

 

Forslaget tages til efterretning og 

behandles i FU 

IFVIK 

Har sendt 2 dokumenter ud 

Der er en proces i gang med at søge 

midler 

Der er også kontakt til Kolding teater, 

som gerne vil være med i projektet 

KGL+ støttes af Obelfonden og kunne 

komme ind over her også 

Alle kommuner skal stemple ind med 

data i fbm projektet, fx økonomi, 

årsværk… (ingen har protesteret efter 

Kristians mail) 

Dog er Lars sygemeldt på Mors så vi kan 

ikke få tal herfra, men vi regner med de 

er med.  

 DMKLs SpeedAdmin-gruppe v. Palle  

          
            En repræsentant fra hver regionen 

            udpeget af DMKL, taler jævnligt 



            sammen med hinanden og med  

            SpeedWare. 

           

Indsamling af overordnede problemer og   

ønsker (per region) 

 

Eksempler på emner: optælling af timer, 

OK15, arbejdstidsgardiner, GDPR, 

layout/brugervenlighed 

 

 

I fht KiN: 

o Behov for debat på lederplan? 

o Indsamling af problemer og 

ideer 

o Brug for regionale kurser? 

 

 Evt. 

Talentweekend bliver 2-3/3 

Jazzstrings (se mail fra Signe), som 

JazzDanmark står for 

 

7  Go’ weekend!  kl. 14.00 

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

KiN-møder i fremtiden…. 
21/9 i Jammerbugt, kl. 9-14 
23/11 i Thisted, kl. 9-14 
18/1 i Rebild, kl. 9-14 
21-22/3 internat i Vesthimmerland 

 

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

