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Referat fra
Kulturskolerådsmøde
Dato: 22. november 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

Afbud: Mikkel, Mette og Lisbeth
Fraværende:
Forbered til mødet: Tænketankens rapport, som er tilsendt til alle

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Strategi (bilag): Julie gjorde rede for at strategiarbejdet er igangsat. Næste mål er, at få lavet delmål, med
passende mellemrum. Strategien tages op igen på næste møde.
3. Kontrakt 2018
På baggrunden af, at formen på kontrakten er givet fri, og med udgangspunkt i Kulturskolens strategi udarbejder
Julie en ”kontraktblomst” indeholdende ”det fælles vi” – ”kommune 3.0” – ”fremtidens folkestyre” og
Diversitet/kompetenceudvikling/lokaler (fra musik tænketanken).
4. Lokaler – Status
Efter Bennys henvendelse til Tage Nielsen, har Julie snakket med Lars Bak fra teknik og miljø
(bygningsafdelingen). Denne snak medførte, at Lars Bak efterfølgende har snakket med Tina for at få en
forståelse for vores udfordringer på hver enkel skole. På baggrund af disse to møder, har Lars Bak indkaldt
Julie, Tina og Søren Aalund (fagchef for børn og unge) til møde i december. Lars Bak vil gerne, at Søren Aalund
bliver bekendt med hvordan, vi opfatter forholdene er på skolerne.
Både Museet og Kulturskolen ønsker bygningerne ”det gamle posthus”. Et godt argumenter for Kulturskolen kan
være infrastruktur. Vi blev derfor enige om, at vi skal gøre rede for hvor mange brugere, der går ind og ud af
døren på Søtoften, for på den måde, kan vi bevise, at vi har brug for flere lokaler og vigtigheden af at vi ligger
centralt. At få disse lokaler gør, at vi kan servicere flere, da det bliver nemmere for elever fra fx Hørning, Ry
og Galten at komme hertil. Vi har mange brugere, der skal til og fra hver eneste dag og placeringen v. det gamle
posthus kan knytte hele kommunen sammen.
Evt. med i kontrakten som bilag.
Benny vil gerne hjælpe med at lave en beskrivelse. Denne skal være færdig inden d. 4. december (deadline for
kontrakten)
Benny vil kontakte en, der ved noget om hvad lejeprisen er i byen, for at finde ud af hvor meget vores husleje
evt. stiger i 2021
Julie og Tina samler informationer om ca. antal besøgende på kulturskolen. Den skal ligge klar senest d. 30.11.17
5. Vedtægtsændringer ifm. brugermøder – udsættes til næste møde, da der i Kulturskolerådet er et ønske om, at
får flere vinkler på og om valget af forældrerepræsentationen skal være mere up to date.
6. Valg til forældrerepræsentation – Lisbeth vil gerne på valg. Anders Hinnerup genopstiller.
Forældrerepræsentanterne vælges ved et årligt brugermøde, som i år afvikles ifm. adventskoncerten d. 16.
december kl. 13.00 i Kulturhuset. Julie skriver om det i næste nyhedsmail om brugermødet, og ønsker man som
forældre, at stille op, vil vi gerne vide det. Har man spørgsmål kan man skrive til tina.quottrup@skanderborg.dk.
Kan man ikke komme d. 16/12-17 kan man stadig være opstillet. Afstemning ved håndsoprækning.
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7. Tænketankens rapport
Vi er rigtig godt med og på vej. Vi skal have mere fokus på:
Kønsfordelingen og diversitet, Kompetenceudvikling og inddragelse af forældre og interessanter.
Der er flere punkter i rapporten, hvor vi kan lade os inspirere til at lave Balanced Scorecard/målinger/
benchmark.
8. Økonomi
Økonomien for 2017 ser rigtig godt ud. Som det ser ud pt. kommer vi ud med et lille overskud.
Budget for 2018 blev gennemgået. Vi har til næste år ikke Rethink Folk Music og der i budgettet ikke taget
højde for den nye holdmodel fra august 18.
9. Evt.
10.
Kommende møder:
28. februar 2018 kl. 19.00
23. maj 2018 kl. 19.00

§ 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

