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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Inddragelse af brugere – Vi satser på de foreninger og brugergrupper, vi har i forvejen. Der sendes derfor en 

invitation til Young Brass, Sistema, Korforeningen, Kammerorkesteret, Elite- og spireelever og forældre. 

Derforuden inviteres Kulturskolerådet. 

 

3. Svar på høringssvar til udviklingspolitikken 

Læst og gennemgået.  

 

4. Ændring af Kulturskolens vedtægter.  

Gennemgået. Der var få ændringer. Når vedtægterne er rettet til skal de underskrives af formanden.  

 

5. Kontrakt – Kulturskolens kontrakt for 2019 er medsendt som billag 

Kommunes sætter fokus på ”Mennesker møder mennesker” og har fokus på flg.  

1. Relation til folkestyret – Tiltag: Elevråd/elevpanel – Brugerundersøgelse – Effekt/værdi – 

Netværksmøder.  

2. Relation til borgere – Tiltag: Entreprenørskab og inddragelse, Kultur på recept, socialt ansvar, udvikling 

af sangkraftcenter m. kirker, skoler, foreninger m.m. 

3. Relation til hinanden – Tiltag: Kulturtalentkommune samarbejde m. WUV/HF, Mølleskolen m.m., valgfag, 

udvikle tværgående fællesarrangement i 2020, Bærdygtighed af arbejdskultur og ressourceforbrug.  

4. Egne mål – Lokalebehov både centralt og decentralt – Strategi 

 

Vi indskriver, de få punkter fra kontrakten, der endnu ikke er med i vores strategi, ind i strategien, således at 

strategien vedbliver med at være vores arbejdsredskab.   

 

6. Emner og indsatsområder til det kommende år i kulturskolerådet 

 Lokalesituationen 

o  Bente Hornbæk ved at vi er interesseret i bygningerne i Sølund 

o Det gl. bibliotek Ry har vi fået i samarbejde med Mølleskolen og ungdomsskolen. Nu er kunsten, 

at finde ud af hvordan, vi får det bedst mulige ud af huset og hvordan.  

 Sangkraftcenter 

 HF arts 

 Fælles front med gymnasiet.  

   

7. Budgetopfølgning - Regnskab for 2018 og budget for 2019 

Regnskabet for 2018 er tilfredsstillende.  

Budgettet for 2019 – det er og bliver en udfordring at få lagt et godt budget, da vi ikke får de samme tilskud 

ift. fremskrivningen.  

 

 

 

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 

Forbered til mødet:  

 

Referat til 

Kulturskolerådsmøde 

 

Dato: 14. januar 2019 

 

Tid: 19.00 – 20.30 

Sted: Kulturskolen, Søtoften 

2A, mødelokalet 

 

Referent:  
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8. Brugerrepræsentant i DMK (Dansk Musik og Kulturskoler) 

Der er stiftet en ny interesseorganisation DMK, sammenlagt af Damus (Dansk Musikskolesammenslutning) og 

DMKL (Danske Musik- og Kulturskoleledere)   

Der skal vælges 2 repræsentanter fra regionen til DMK d. 22. februar 12.30-13.30 i Odder. Disse to poster 

behøver ikke være en musik- og kulturskoleleder, men kan fx være en fra kulturskolerådet og en leder. 

Omkostninger bliver betalt af DMK.  

Er der nogen fra kulturskolerådet, der er interesseret i at stille op, kan man sende Julie en mail.  

Vi sender evt. opfordringen ud i næste nyhedsbrev.  

 

9. Kommende møder 

19/3 2019 kl. 19.00 

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

 

Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter at man deltager.  

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

 

 

10. Evt.  

Røgfri arbejdstid (orientering) – Man har som medarbejder i Skanderborg kommune ikke lov til at ryge i 

arbejdstiden. 

 

Benny har valgt at stoppe i kulturskolerådet efter 3 år.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
§ 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 

 


