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Referat til
Kulturskolerådsmøde
Dato: 14. maj 2019
Tid: 19.00 – 20.30
Sted: Kulturskolen, Søtoften
2A, mødelokalet
Referent:

Deltagere:
?? – 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: Mikkel og Mette
Forbered til mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Konstituering af Kulturskolerådet
Anders Hinnerup Hansen blev valgt som ny formand
Vi mangler en fra erhvervslivet, der vil sidde i rådet. (Julie/Tina skriver til:

Skanderborg erhvervsråd

Cityforeningen

Alice har måske nogle forslag

Karinas (sekretær) mand Kim – Anders spørger ham.

Henrik Uldall fra Blue on Black (øvelokaler I Stilling)
3. Lokalesituationen – det gl. bibliotek i Ry – Sølund
Sølund: Vi har set på en bygning på Sølund og sagt til kommunen, at vi er interesseret. Der er meget plads. Det
kræver stor renovation.
Gl. bibliotek i Ry: Mølleskolen, Mølleskolens klub, Ungdomsskolen og Kulturskolen er med i arbejdet omkring at få
det optimale ud af det gl. bibliotek. Det er en udfordring med det budget der er afsat, at få alle ønsker opfyldt,

4. Opfølgning på emner
HF arts

Vi søgte penge ved talentkommune, men fik desværre afslag. Vi ser på om vi kan gå videre med det selv.
Sangkraftcenter – en platform for sangen i Skanderborg kommune, hvor der også kan nytænktes ind i sangens
verden.

Vi er i proces.
Fælles front med gymnasiet

Det er allerede så småt i gang

5. Status af Strategi (bilag)
Strategien blev gennemgået.

Der bliver fulgt op på mål 2 ”der etableres en rullende You tube kanal, elever skal filme og lægge ud på
tuben ”KullerTuben”.

Der kan arbejdes mere på kultur på recept.
6. Kommende møder
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Tirsdag d. 3. september kl. 19.00
Tirsdag d. 12. november kl. 19.00
Tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 19.00
Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 19.00

7.

Evt.
Kulturskolen mangler at indkalder til netværksmøder. Julie og Tina finder en dato og Anders kommer gerne.
Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter at man deltager.
Man skal både be- eller afkræfte om man kommer til møderne.

§ 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

