
 

 

 

 

 

 

KiN-lederkreds, fredag d. 25. September kl. 9.00-12.00 
Mødet afholdes online. Invitation til Teams-møde sker via Outlook 

Punkter 
 

Indhold Type Tid 

  
Morgenkaffe 

 
kl. 9.00 

1 Mødeformalia 

  •Velkommen til Lasse Bomann 

  •Godkendelse af dagsorden 
  Godkendt 

  •Godkendelse af seneste referat 
  Godkendt 
 

 
Beslutning 
Beslutning 

kl. 9.00 

2 Aalborg Kulturskole 

  •Vi drøfter Aalborgs oplæg og orientering om TK-
weekend 2021. 23. og 24. januar.  
 
Ingstrup efterskole, evt. et fast sted, hvis 
oplevelsen viser sig at være god. Gode store 
lokaler og gode overnatningsfaciliteter. Det skal 
beses igen i forhold til corona. Efterskolen er meget 
fleksibel i forhold til evt. aflysning. 
 
Der kan være en udgift for den enkelte skole, hvis 
weekenden aflyses pga. corona. Der var forståelse 
for i kredsen, at det er sådan det er det blevet taget 
til efterretning. 
 
Pt. mangler der  tilbagemeldinger fra 
Vesthimmerland, Frederikshavn og Rebild og Mors. 
Vesthimmerland deltager med 16 elever. 
Frederikshavn genovervejer at deltage med elever.  
 
Den 1. december besluttes, om arrangementet 
gennemføres.  
 
Punktet dagsordenssættes på novembermødet. 
 
 
 
 

Orientering/drøftelse/beslutning kl. 9.15 

3 
FU og Sofie 
orienterer 

  •Økonomisk styring af URFUN 
 
Der afregnes et honorar for 5000 for hele Hørby 
weekenden. 20 Timer til øvrige aktiviteter – Fed 
dag i Frederikshavn + kompetencedag. 
 
Timerne ude på den enkelte skole er for egen 
regning. FU sender modellen ud. 
 
Hørby er udskudt indtil videre. URFUN har 
diskuteret et ønske om at genskabe campen 
digitalt.  
 
Skolerne sender liste til Christian med oversigt 
over, hvilke lærere der har deltaget.  
 
FU: Husk at dagsordenssætte 
kalenderplanlægning på novembermødet..  

  •Internat og GF 
Løgstør Parkhotel er booket. Vi ved sikkert mere 
efter 4. oktober om den kan gennemføres. Hvis 
ikke den gennemføres afholdes GF digitalt om 
fredagen.  

Orientering kl. 10.00 



  •Kompetencedagene 
8 forskellige aktiviteter. 84 tilmeldte. Der er 
tilfredshed.  
 
Thomas: 
Tydelighed overfor baglandet i forhold til hvad 
kompetencedagene indeholder. FU kan evt. 
arbejde på informativt materiale.  
 
Ros til Sofie for tovholderfunktionen!  
 

  •OK21 som tema til KiN-møde i november 
 
FU: Punktet skal dagsordenssættes på 
novembermødet 

4 Pause Kaffe og korridorsnak over distancen 
 

kl. 10.30 

5 
Orientering fra 
udvalgene 

  •Alle udvalg har mulighed for at orientere kort 

Kursusudvalget: 

Der bliver i skrivende stund åbnet op for 
kursusugen på hjemmesiden. Mandag og tirsdag 
foregår på forskellige lokationer.  

Der er taget forholdsregler i forhold til corona i 
forhold til fællesdagen i Vrå. Der kan blive tale om 
en aflysning som ved alt andet. Tilmelding onsdag 
d. 7. oktober.  

 

Palle: 

URFUN arbejder videre med andre tiltag, hvis ikke 
det er muligt at mødes fysisk.  

Lørdag d. 7. november afholdes online-
seancer/kursus for eleverne  

Martin: 

Kan man imødekomme deltagernes eventuelle frygt 
ved fællesdagen? Udvalget tager det til efterretning 
og er obs på det i kommunikationen.  

Finn: 

Der er potentiale i onlinekonferencer 

IFVIK: 

IFVIK har ligget stille. Der skal en revitalisering til. 
Kigge i retning af mindre projekter og 
vidensedeleing i stedet? Evt. eksisterende 
projekter. Thomas tager emnet med på møde for 
samrådsformænd samt i forhold til DMKs 
samarbejde med Norge.  

Kristian: 

Evt. fondssøgning på ny – Gitte Bjerre. Fokus på 
praksis. Inspiration fra Kunstgødning – evt. 
efteruddannelse sammen med skoleverdenen.  

Finn: 

Kunstgødning er inspireret af IFVIK – at se med 
forskerbriller. Tatiana har været en vigtig ressource. 
Kunstgødning konference d. 2. november.  

Christian:  

Proff. læringsfællesskaber – et godt 
forskningsgrundlag. Aktionslæring på tværs.  

Kristian: 

Den digitale mulighed. Hvad tilbyder den digitale 
verden? Vesthimmerland arbejder med meta-
temaer. Det kunne være interessant at kigge 
nysgerigt på – at arbejde samme på tværs skoler, 
elever og lærere. Opfordring  til skolerne om at 
være med i IFVIK 

Orientering kl. 10.40 



 

Thomas: 

Den gode chance – de individuelle udfordringer 
henimod en fælles løsning. Måske skal IFVIK tage 
bolden op herfra?  

 

Finn: 

Guitarfestivalen er udskudt til d. 07. – 14. marts 
2021.   

6 DMK/Lederdrøftelse 

  •Jan og Morten orienterer om arbejdet i 
bestyrelsen. Herefter drøftelse af diverse DMK 
relaterede ting 

Samrådsformandsmøde på torsdag. Thomas vil 
orientere om vidensdeling og udvalgsarbejdet, 
stævner m.m., internatet og processen deromkring.  

 

Hvordan kan vi få fornyet manpower i 
organisationen. Corona har fyldt meget. Besøg fra 
ungdomsskoleforeningen. Der prioriteres 
fondsansøgninger. Der er en stor 
projektstyringsoranisation bag i 
ungdomsskoleforeningen.  

Kommunikation er til stadighed vigtig – der skal 
gøres noget mere. Fortællingen er vigtig.  

 

Projektorganisation eller interesseorganisation 

 

Brugeraspektet – hvordan gør ungdomsskolerne?  

Kan musik og ungdom blive en tættere 
samarbejdspartner? 

Lederforening, interessedel og brugerdel.  

 

Diskussion af punktet i forhold til organisationens 
fokuspunkter, repræsentation af baglandet, 
projektorganisation, organisationens fortælling, 
hjemmesidens indhold (der er meget fokus på 
corona pt), nye indsatsområder,  

Hjemmesiden: 

Et vigtigt vindue udadtil.  

Thomas: 

Kunne man tage en drøftelse i DMK omkring, hvem 
der skal styre fx fb profilen? Kunne skolerne spille 
ind der?  

Morten: 

Foreningen har haft meget fokus på corona – fordi 
det var en del af det, der blev forventet af 
medlemmerne.  

Thomas tager drøftelserne fra KiN med på 
formandsmøde. 

 

Jan: 

Der bliver pt. arbejdet på indsatsområder – som 
skal godkendes på GF.  

Vedr. betaling af online-konference. Det har været 
diskuteret i bestyrelsen om det hensigtsmæssig i at 
opkræve betaling.  

Der er udgifter forbundet med at afholde en online-
konference.  

 

Drøftelse/beslutning/orientering kl. 11.10 



7 
 

Evt. og Go’ weekend! 
 

kl. 11.50 

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

KiN-møder i fremtiden…. 
KiN 22-23/10, internat på Løgstør Parkhotel 
KiN-Møde 27/11, Aabybro eller online 

 

 

 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kItZH-0003rX-3T&i=57e1b682&c=UddqWDzildDUiVgXswUXEaJDeO9s02tpyoY1BZKZEWSrGc0TbHVcaHGG9IILQ8ltmWwGG9lFsk3UteJsr7nKSpH2JaVm0l9DtOd-4sy95XCChHKBT6c1dLaEf7yjw4eHyHkPW4ZXMDUmJyFwY-SRnSjyTgeD0N3IcO8VPmsDpwv2-q67gchiDT9iJqA39e3YQCTc3ORnREOK7qMjk3qI5svMkEf8VTWtSJ5T-aDBP6zbkmvdCgtC8Rdfj6TE-vG5drwilSpHb4NOjErju9QwZqDazdQztRJdHgD0wN6hd6s
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kItZH-0003rX-3T&i=57e1b682&c=MsBRRViIZTv_i6LtxcvcoluTziHI_T9XbPgc50VTauS04ckSQVGBJupf0Yjg_AViySx5tTMwAM6t6Dhn7VsSc6eYxqvq46Nfqsy5R8DFrk9jYJq3ynkUp4MSxL5dk2CgTA-ouwgQ1VvwkDcYFWgL0Lv4fa14dWKYdBXbCYHzcDspuJUHgRywL7_4eb7wDNuuFZhJap_JSmRSkQHxx9pKNKagLBpuxSzOc_QGeQznhtP3qWxACo25gFDPzls_Qz-2SsHHq-9yfgOwKy55fnqZ3vfHroRj2yI5sfqOxijUXYw

