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Referat fra
Kulturskolerådsmøde
Dato: 1. februar 2017
Tid: 19 – 20.30
Sted: Kulturskolen, Søtofte
2A, mødelokalet
Referent: Tina Quottrup

Deltagere:

Benny – Rep. for erhvervslivet – Formand for Kulturskolerådet
Julie – chef for Kulturskolen
Mette – Rep for folkeskolerne
Anders – forældrerepræsentant
Henrik N – Rep for personalegruppen
Lisbeth – forældrerepræsentant

Mikkel – repræsentant for kulturlivet
Tina – sekretær

Fraværende: Lisbeth
Forbered til mødet: læs strategien igennem

1. Godkendelse af dagsorden

Er godkendt
2. Procesplan – strategi (billag): Forslag til 12 - 12 internat omkring vores nye strategi d. 4.-5. april 2017.

Er godkendt af MED

Internatet bliver 4.-5. april - Mikkel og Benny kan komme. Lisbeth?

Rammerne - hvilke processer skal vi i gang. Udfaldsrummet skal være inden for det, ledelse og
kulturskoleråd mener skal være udfaldsrummet. Benny og Julie holder et møde med den, der skal
facilitere internatet.
3. Lokaler – Status (vores lejemål går til 2022)

Der blev arbejdet med visioner på personalemødet d. 31.01.17 Der er et stor ønske om flere og større
lokaler.

Den fysiske APV viser, at der er meget omkring lokalerne på skolerne.

MED skal lave et skriv omkring lokaler.

Benny mangler et referat fra Bente Hornbæk fra deres sidste møde.

Benny og Julie holder et møde, i første omgang med Lars Back (Julie finder dato), for at finde ud af
hvordan det ser ud ift. udvikling, udfordringer ol., som senere kan tages med til borgermesteren.

Muligheder: posthuset – Sølund er umiddelbart ikke en mulighed, da børnene skal gå af en mørk vej. VIA
bygningen. Udbygning af Kulturhuset.
Vi mangler faglokaler til billedkunst, dans, drama (blackboks) – det handler om arbejdsmiljø, om at komme hen i de
fede lokaler, hvor lokaliteterne er anderledes end på skolen. Brugeroplevelsen skal være anderledes end skolen.
4. Brugermødet d. 22/2 – emner mv. – oplæg ”Kreativitet og læring” m. Lene Tanggård

Hvor synes skolens ledelse det går godt, hvad optager os, hvilke aktivitet er der gang i og hvad skal der
ske i fremtiden.

Hvad gør vi ved en elev, der fx ikke laver en indsats. Vi har en venteliste, hvor der er mange, der gerne
vil til.

Hvordan skal Kulturskolen starte op fx via hold.

Kulturskolen ind i åben skole/ude på skolerne.

Skal indgangen til Kulturskolen altid være på hold/karruselhold. Ventelisten skal tilbydes
holdundervisning. Udfordringen med det er, at vi kan ende med at stå med alt for mange, der vil have
soloundervisning.
5. Orientering Ok15

Personalet evaluerer det i marts måned.

Forberedelsestid og tilstedeværelsestid er noget af det, som lærerne er frustreret over. Der er stadig
forhindringer.

På de instrumenter/fag, hvor der er flere lærere, kan man fx dele materiale.
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6. Orientering om økonomien

Det ser meget godt ud. Julie sender regnskab ud. Er der noget, så kan man henvende sig hos Julie. Vi
bruger lidt tid på det næste gang. Husk at sende det ud til næste møde.
7. Kommende møder – datoer

14. juni kl. 19.00-20.30
8. Evt.




Der kommer et børnetopmøde i april. Vi er part i det, samt i Børnefolkemødet i pinsen??
vi pusler lidt med idéen om, at lave et sangcenter i Skanderborg. SMUK vil gerne inviteres. Mette
skriver ud til skolerne for at finde ud af, hvem der har kor.
Kulturskolefestival en lørdag til søndag

§ 6 Kulturskolerådets opgaver
Stk. 1 Lederen skal drøfte alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen med kulturskolerådet, herunder
undervisning, projekter og disses relevans.
Stk. 2 Kulturskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder.
Kulturskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter.
Stk. 3 Kulturskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af kulturskolens leder
Stk. 4 Kulturskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med lederen udkast til kontraktmål for
skolen.
stk.5 Kulturskolerådet udøver sin virksomhed inden for rammerne af Skanderborg Kommunes styringsprincipper

