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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Mari-Ann går på pension med virkning fra den 1. april 2021, og det betyder, at der skal findes end anden rep. for 
skolerne til Kulturskolerådet: 
Idéer: Mette Mølbach – Kristian Toft – Carsten Bojsen - Julie henvender sig evt. til skolelederforeningen/ Mona 
Langballe.  

 
3. Covid 19 situationen: 

 Vi ved endnu ikke, hvornår Kulturskolen starter op igen.  

 Vi afventer en politisk beslutningen omkring evt. tilbagebetaling, da en del forældre mener, at de ikke har fået 
det, de betaler for.  

 Vi erstatter vores årlige Stjernedrysarrangement med en dokumentarfilm, som kommer til at handle om at 
være ung, når man i en coronatid ikke kan og må det, man plejer. Premiere enten i juni eller først til august.  

 
4. Kulturskolens politikker:  

Politikkerne er godkendt i LMU, så de var fremlagt på Kulturskolerådet til orientering 
Politik for bæredygtighed 
Politik for diversitet 
Politik for digitalisering 
Er andre steder vi skal overveje en politik? - Der var ikke forslag.  

 Værd at overvejelse, hvilke politikker, der er relevante og om nogle af dem blot er noget vi bruger tid på, for 
derefter at ligge stille.  

 ”Politik for diversitet” er især vigtigt, da der netop i disse år er fokus på diversitet 
musikmiljøet/kunstnermiljøerne, og det er nødt til at komme nedefra, hvis det skal ændres.  

 
5. Revidering af vedtægter: 

 Godkendt 
 

6. Budget og Regnskab 

 Gennemgået 
 

7. Fokusgruppe interviews: 

 Fra kontrakt 2020. Interviews af både nuværende elever og børn der ikke er elever på kulturskolen, og forældre 
der har børn på kulturskolen og forældre, der ikke har børn på kulturskolen. 

 
8. Strukturændring af kommunens centrale administration ”Klar til fremtiden” 

 Skanderborg kommune og dermed Kulturskolen får en ny chef, som skal være chef for ”Udvikling, Kultur og 
Erhverv” – forventes at være på plads seneste i maj. 
Der kan læses mere her LINK 

 
9. Lokalesituationen: 

 Vi har en forespørgelse liggende i kommunes økonomigruppen om hvorvidt, vi kan få lov til at forrente de 
penge vi bruger på det nuværende lejemål på Søtoften, for at kunne bygge en ny Kulturskole. Vores nuværende 
lejemål udløber i 2022 og vi mangler i den grad faglokaler og Søtofen er ikke stor nok.  

 Når der er noget konkret, så byder kulturskolerådet gerne ind. 

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: Rene 
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 Gerne i nærheden af offentlig transport eller tæt på en skole, så der er mulighed for brug af eksterne lokaler. 

 Kan vi få en samhørighed evt. i campus området.  
 
10. Kommende møder: 

 4. maj 2021 kl. 19.00  
Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter at man deltager.  
Man skal både be- eller afkræfte om man kommer til møderne. 
 
11. Evt. 
 

 
 
 

 


