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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Velkommen til Alice Vestergaard – ny repræsentant for personalegruppen 

 

3. Kort status efter sæsonopstart  

Julie gennemgik kort, hvad kulturskolerådet har haft af emner indtil nu og hvilke indsatser og resultater det er 

mundet ud i.  

Kulturskolen er godt i gang med den nye sæson. Vi arbejder på at få fyldt nogle hold op. 

 

4. Kulturskolerådets opgaver og beføjelser samt skolens vedtægter http://kulturskolenskanderborg.dk/wp-

content/uploads/2017/04/Skanderborg-Kulturskole-vedt%C3%A6gter.pdf 

 

§6 - stk 2. Det er ikke et ønsker fra kulturskolerådet, at de evaluerer gennemførte projekter.  

Der tilføjes ændringer, som godkendes ved næste møde.  

En revideret udkast til vedtægter sendes med referatet.  

 

5. Emner og indsatsområder til det kommende år i kulturskolerådet 

- opfølgning på strategien generelt – Kulturskolerådet ønsker ikke detaljer, men indsigt i om det går som det 

skal og om kulturskolen når det den skal.  

Mål 1: Vi er godt på vej 

Mål 2: Vi er godt på vej.  

Mål 3: Der er fx lavet udkast til en partskabsaftale som ligger til opfølgning i skolerne forretningsudvalg.  

Mål 4: Vi arbejder løbende med lokaler, både centralt og decentralt.   

Mål 5: Der er bla. søgt penge v. kulturstyrelsen til digitalisering af undervisning/udarbejde nyt 

undervisningstilbud.  

 

Strategien er vores arbejdsredskab, både i ledelsen og hos medarbejderne. Vi er inde og ændre ved 

kulturskolens ”dna”, hvilket tager tid.  

 

Emner til årets arbejde i kulturskolerådet: 

- Diversitet: Hvordan danner vi rammer, så også pigerne er med i bandsene når de kommer op i årene.  

- Lokalesituationen – politikkerne er opmærksomme på, at vi har udfordringer, men fornemmelsen er, at der 

ikke kommer til at ske noget før vores kontrakt er ved at løbe ud. Julie har inviteret politikere til at komme og 

besøge kulturskolen. Vi skal gøre opmærksom på lokalesituationen hele tiden.  

- Inddragelse af brugere (brugerpanelmøde udsat til næste møde i Kulturskolerådet pga sæsonopstart) 

Det udskydes til næste møde, hvor både Rene og Anders er til kulturskolerådsmøde.   

   

- samarbejde med skoler og erhvervsliv 

- Skolens synlighed og generel opmærksomhed på tilbuddet 

- Sangkraftcenter  

Vi bliver måske sangkraftcenter.  

Deltagere:  
Benny Jacobsen – Rep. for erhvervslivet – Formand for Kulturskolerådet 

Julie Heebøll – chef for Kulturskolen 

Mette Mølbach– Rep for folkeskolerne 

Anders Hinnerup Hansen – forældrerepræsentant 

Alice Vestergaard  – Rep for personalegruppen 

Rene Sigaard– forældrerepræsentant 

Mikkel  Xavier– repræsentant for kulturlivet 

Tina  Quottrup– sekretær 

 

Afbud: Anders og Rene 

Forbered til mødet:  

 

Referat til 

Kulturskolerådsmøde 

 

Dato: 27 august 2018 

 

Tid: 19.00 – 20.30 

Sted: Kulturskolen, Søtoften 

2A, mødelokalet 

 

Referent:  

http://kulturskolenskanderborg.dk/wp-content/uploads/2017/04/Skanderborg-Kulturskole-vedt%C3%A6gter.pdf
http://kulturskolenskanderborg.dk/wp-content/uploads/2017/04/Skanderborg-Kulturskole-vedt%C3%A6gter.pdf
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Hørningssvar til ”hørning af udvilklingspolitikken” 

Julie laver et udkast til et hørings svar til byrådet. Der er deadline torsdag d. 30.08.18. Julie laver et skriv og 

sender det ud til hurtig gennemgang i kulturskolerådet.  

 

6. Budgetopfølgning (Bilag) 

Det ser fint ud.   

 

7. Kommende møder 

 

19/11 2018 kl. 19.00 

19/3 2019 kl. 19.00 

14/5 2019 kl. 18.00/18.30 på Julies båd (OBS tiden)  

Tina laver en kalenderinvitation til alle.  

 

Man skal både be- eller afkræft om man kommer til møderne.  

Tina ringer ud, hvis man ikke har be- eller afkræftet at man deltager i kulturskolemøderne.  

 

 

 

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 

 


