
2020-05-12 Referat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
     Godkendt 
 
2. Velkommen til Peter Lundberg og en kort runde 

Velkommen til Peter Lundberg. Peter træder ind i kulturskolerådet som repræsentant for erhvervslivet. 
 

3. Covid 19 situationen 
Vi håber, vi kan få lov til at åbne Kulturskoleundervisning d. 8. juni, men ved ikke noget endnu. 
Det er Skanderborg kommune, som skal give Kulturskolen lov til at åbne.  

 
Der har været en del utilfredshed fra forældre med hensyn til elevbetaling (tilbagebetaling af brugerbetalingen), 
som nogle forældre ønsker refunderet pga. de ikke får den undervisning, de har meldt sig ind i Kulturskolen for.  
 
Vi ved endnu ikke, om vi kommer til at refundere brugerbetalingen hel eller delvis. Skal vi tilbagebetale, kan det få 
store konsekvenser. Denne problematik har været på udvalgsmøde  i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
d. 6. maj 2020 – referat (punkt 58) kan læses HER og tages op igen på kommende Kultur-, Sundheds- og 
Beskæftigelsesudvalget med en delvis tilbagebetaling på 20 % til alle.  
 
Hvad kan vi selv gøre: 

 Kontakte pressen, som kan skrive om hvilke muligheder Kulturskolen har efter genåbningen – Anders, Peter og 
Julie 

 Kulturskolen laver en video med Luna og kulturskolens elever. 

 Lægge pres på lokalpolitikerne, om at få åbnet igen – Kulturskolerådet 
Udarbejdet et konsekvenspapir, der viser hvad der kan ske på kort og på langt sigt: 
• Hvor mange har forladt Kulturskolen pga. Covid 19 
• Beløb størrelse ved fuld tilbagebetaling 
• Hvilken økonomiske betydning vil det betyder hvis vi har 10% nedgang i elevtal. 
• Hvad er Julie og Tinas faglige tror på hvor mange, der melder sig ud efter efteråret.  
• Hvad kan vi gør for at få åbnet igen.  
• Hvordan kan vi forsvare at åbne igen på forsvarlig vis (på den viden vi har). Vi har en handleplan for at sikre på 

at vores personale arbejder forsvarligt og eleverne er sikret. 
 
4. Kulturskolerådets opgaver jf. vedtægterne og hvordan får vi brugt kulturskolerådets ressourcer bedste muligt 

Fremadrettet vil kulturskolerådet tage temaer op bla. fra strategien og kontrakten, hvor Kulturskolen ønsker en 
anden vikle/sparring på.  

   Emne til 12. maj ”Hinanden og det fælles vi” (fra kontrakten 2020). 
Udsættes til næste møde 
 

5. Lokalesituationen: 
       Udsættes til næste møde 
 
6. Kommende møder: 
       Udkast til datoer – Tina indkalder via Outlook.  
 

 08. september 2020 kl. 19.00 

 3. november 2020 kl. 19.00 

Deltagere:  
Peter Lundberg – Repræsentant for erhvervslivet 
Anders Hinnerup Hansen –Formand for Kulturskolerådet og forældrerepræsentant 
Julie Heebøll – chef for Kulturskolen 
Mari-Ann Togsverd– Repræsentant for folkeskolerne 
Alice Vestergaard – Repræsentant for personalegruppen 
Rene Sigaard– Forældrerepræsentant 
Mikkel Xavier– Repræsentant for kulturlivet 
Tina Quottrup– Sekretær 
 
Afbud: Alice 
Forbered til mødet:  

Referat til Kulturskolerådsmøde 
 
Dato: 12.05.2020 
 
Tid: 19.00 – 20.30 
Sted: SKYPE MØDE 
 
Referent:  
Tina Quottrup 

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=d8e507f5-2c03-4ec5-9eb5-7fc61bd2e58c&searchText=
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 2. februar 2021 kl. 19.00 

 4. maj 2021 kl. 19.00 
 

 
7. Evt. 
 
 
 

Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter at man deltager.  
Man skal både be- eller afkræfte om man kommer til møderne.  


