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Referat til
Kulturskolerådsmøde
Dato: 20. september 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:

1. Godkendelse af dagsorden
Vi sætter et punkt 6.a ind hvor økonomien gennemgås.
2. Procesplan – strategi (bilag):
Gennemgang
Mål 1: Godt
Mål 2: Walthers vil gerne stille en booker til rådighed. ”elev skal være aktivt ift. Markedsføring – (ligger
også i mål 5) – husk Kunst og performanceholdene.
Mål 3: kontakt Claus Langergaard omkring ”min uddannelse” – måske skal det ikke være ind i
understøttende undervisning, men mere ind i musik.
Mål 4: ”Glashuset” det står også i forslagskataloget fra dialoggruppen for Skanderborg midtby (Mikkel).
Mål 5: ok
Strategien tages fremadrettet op på hvert kulturskolerådsmøde, og der ses på status på de enkelte mål.
Når strategien er færdig lægges den på hjemmesiden og sendes til samarbejdspartnere og politikerne.
3. Lokaler – Status
Kultur og sundhedsudvalget fik tilsendt brev vedr. lokalesituationen før sommerferien fra Kulturskolerådet.
Benny har taget kontakt til Bente Hornbæk, pga. manglende feedback på det fremsendte. Bente Hornbæk
oplyser, at Kulturskolen lokaleudfordringer er med i budgetforliget for 2018 som et mål, der ikke har
budgetmæssigt indhold – der er ikke sat penge af, men der er en vilje til at arbejde med det.
Der er således politisk opmærksomhed på problemet, og det vil blive taget op i 2018. Kulturskolerådet mener, at
der er allerede nu er brug for at der bliver snakket mulige scenarier. Benny tager kontakt til Tage Nielsen ift
muligheden for at fremrykke problemfremlægningen.
4. Brugermøder – ”hjemme-hos” brugermøder
Den nuværende model ift. Brugermøder fungerer ikke
Diskussion af hvilken model vi kan prøve fremadrettet:
”hjemme-hos” brugermøder sparkes til hjørne i første omgang
Flere men mindre møder – det skal være lærerne der inviterer til forældremøder med bla. fagligt indhold.
Det skal være lærere med større ansættelser såsom billedkunst, dans, drama, guitar, trommer, klaver ol..
Julie og/ eller Tina Q deltager gerne i sådan en aften, hvor man tager et emne op.
Vedtægtsændringer tages op på næste møde
5. Valg til forældrerepræsentation evt. ved en koncert til vinter
Lisbeth Holberg ønsker at træde ud af Kulturskolerådet, og der skal vælges en forældrerepræsentant.
Vi skriver ud i næste nyhedsmail, om der er kandidater der ønsker at være med. Anders ønsker at fortsætte.
Har man lyst til at være kandidat, skal man skrive til tina.quottrup@skanderborg.dk – hvis der er flere kandidater
afholdes valg i forbindelse med adventskoncerten d. 16/12.
Julie clearer med Bente Hornbæk at Mikkel Xavier, Mette Mølbach, samt Benny Jacobsen alle ønsker at
fortsætte.

Q:\MØDER\KULTURSKOLERÅDET\2017\2017-09-20\2017-09-20 Referat for Kulturrådsmøde.docx

6. Tænketankens rapport – kan læses her https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/kum_musikskole_web.pdf
Tina bestiller hard copies til alle som vil blive sendt til hvert medlem af kulturskolerådet.
Der foreslås at Kulturskolerådet læser den til næste møde.
I dagordenen til næste gang laver Benny og Julie et bud på hvordan vi skal forholde os til den.
6.a Økonomi
Regnskab 2016 blev gennemgået og taget til efterretning
Budget 2018 på møde d 22/11

7. Kommende møder:
22. november 2017 kl. 19.00
28. februar 2018 kl. 19.00
23. maj 2018 kl. 19.00
8. Evt.

§ 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

