2020-08-18 Referat

Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 18.06.2020
Tid: 19.00 – 20.30
Sted: Mødelokalet på Kulturskolen
Referent:
Tina Quottrup

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
Jesper Andersen – Repræsentant for personalegruppen
Rene Sigaard– Forældrerepræsentant
Mikkel Xavier– Repræsentant for kulturlivet
Tina Quottrup– Sekretær
Afbud:Mari-Ann, Rene

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Velkommen til Jesper Andersen - ny repræsentant for personalegruppen
3. Covid 19 situationen
 Vi kunne gennemføre det meste af den individuelle undervisningen online i foråret. Hvilket betyder, at vi har en
erfaring i at undervise fx elever, der hjemsendt pga. corona.
 Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede d. 3. juni 20, at Kulturskolen ikke skulle tilbagebetale
brugerbetalingen.
 Vi søgte Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om midler til underskudsgaranti u slsib 2020-2021.
Beslutningen blev, at det det var for tidligt at tage stilling til evt. underskudsgaranti for den kommende sæson.
 Vi har ikke samme elevtilmelding på nuværende tidspunkt, som på samme tid sidste år.
Vi skal have samlet op på alle de gode idéer og hvordan vi har implementeret læringen fra Covid 19 i hverdagen.
(når man indkalder til møder, så lav samtidig en indkaldes til TEAMS)
4. Drøftelse ”Hinanden og det fælles vi” (fra kontrakten).
Vi blev på mødet d. 12. maj 2020 enige om, at kulturskolerådet fremadrettet vil tage temaer op bla. fra strategien og
kontrakten, på emner, hvor Kulturskolen ønsker en anden vikle/sparring på.
 Samarbejde med foreninger
 Skolerne og partnerskabsaftale
 Synlig i kommunen/ Vi skal kæmpe for at blive brugt - ”Who you gonna call?”
o Torvedage/cityforeningen
o Kommune events = stolthed og identitet
o Koncerter på plejehjemmene
o Flashmops
 Talentfond
 ”Fadderskaber” / ”Scholarships” (evt. ansøgning til Smukfest)
 Lions – Rotary – Erhverv Skanderborg (Peter kan være behjælpelig)
 Faglighed der kan inspirere frem for at underholde
5. Lokalesituationen:
Pavilloner Sølund - evt. nye kulturskolebygninger
Mølleværket – Er taget i brug
Biblioteket i Hørning – Er ved at bliv lavet om, men der er ingen lokaler, der er lydisolerede.
6. Kommende møder:
Når vi ved noget omkring nye lokaler, indkalder Julie og TIna til ad hoc møde for at se på lokalerne.
 3. november 2020 kl. 19.00
 2. februar 2021 kl. 19.00
 4. maj 2021 kl. 19.00 (vi skal finde en ny dato – Peter kan ikke)
Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter at man deltager.
Man skal både be- eller afkræfte om man kommer til møderne.
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7. Evt.
Vi skal have afholdt et netværksmøde med:
 YoungBrass
 Kor foreningen
 Musikværket
 Orkesterklubben
 Strygeorkester

