
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

1. Godkendt med flg. kommentar til punkt 5 – der er ikke et udkast til en forretningsorden. Vi ønsker en drøftelse.  
 
2. Status på drift samt nuværende indsatser 

 Corona 
o Kulturskolen har i meget begrænset tilfælde kunnet igangsætte nye elever online, hvilket har 

indflydelse på Kulturskolens indtægter.  
o Der har været en del udmeldinger. 
o Alle arrangementer er under nedlukningen blevet skubbet til senere eller aflyst. 

 El Sistema projekt 
o Niels Ebbesen skolen har valgt ikke at forsætte samarbejdet omkring El-Sistema. Projektet afsluttes 

det til sommer. Vi fortsætter med orkesterklubben, som udelukkende er kulturskolens. 

 Lokaler/Ny kulturskole 
o Der er ved at blive set på lokationer til en ny kulturskole.  

 Der skal være en god infrastruktur, da eleverne kommer fra hele kommunen.  

 Personale og drift generelt  
o ny børnekulturkoordinator er fundet internt  

 Strategi 
o Strategiseminar fx i april 2022, hvor fokus er en revitalisering af den nuværende strategi evt med 

deltagelse af elever og kulturskoleråd og LMU.  
 

3. Orientering om nye tiltag og projekter i kommende sæson, herunder drøftelse af og sparring på disse  

 Kulturklasser (bilag) 
o Der er lige nu 7 skoler og i alt 13 klasser, der har meldt ind på kulturklasse i sæson 21/22 og 22/23. 

 OBS: Hvad er erfaringerne/evalueringerne fra Den Kreative Skole og Haderslev, så vi undgår 
de værste faldgruber.  

 Kulturforløb/Kultureftersyn/fokus på kulturen på Kulturskolen med en konsulent fra Macmann Berg 
 Peter deltager gerne i dette arbejde, da han til daglig arbejder med og har gode erfaringer 

inden for kulturudvikling. 
 

 Sangkraftcenter (bilag)  
o Bliver en selvejende institution under kulturskolen 
o Der bliver et større møde i september for alle som synger i kor. Der er 3 ”spor” 

 Kor for eliten - planlægger bl.a.  drengekor 
 Kor for bredden 
 sang/kor for de udsatte i kommunen 

o OBS: hvad er evalueringer og erfaringer fra andre steder – hvad kan vi tage med fra dem.  
 

https://syngdanmark.dk/sangkraftcentre/ 
https://sangenshus.dk/hvad-er-et-sangkraftcenter/ 
 

 Talentudvikling  
o Der søges penge til et tværgående talent tiltag som rummer alle kunstarter på kulturskolen. 

 
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/boern-og-unge-laeringsmiljoeer-og-talentudvikling/ 

 

Deltagere:  
Peter Lundberg – Repræsentant for erhvervslivet 
Anders Hinnerup Hansen –Formand for Kulturskolerådet og forældrerepræsentant 
Julie Heebøll – chef for Kulturskolen 
Vacant – Repræsentant for folkeskolerne 
Jesper Andersen – Repræsentant for personalegruppen 
Rene Sigaard– Forældrerepræsentant 
Mikkel Xavier– Repræsentant for kulturlivet 
Tina Quottrup– Sekretær 
 
Afbud: Mikkel 

 

Referat til Kulturskolerådsmøde 
 
Dato: 04.05.2021 
 
Tid: 19.00 – 20.30 
Sted: Kulturskolen 
 
 
Referent:  
Tina Quottrup 
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 ”Grib engagementet” 
o Kulturministeriet har sat 40 millioner til musik- og kulturskoler. De 20 millioner skal bruges i år 2021 – 

ansøgningsfrist 25 maj 2021. 
o Silkeborg, Hedensted, Skanderborg, Horsens og Odder forventes at gå sammen om at søge penge.  

 https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/grib-engagementet-naar-musik-og-kunst-udfolder-boern-og-
unges-nysgerrighed-og-mod/ 

 
 
Kulturskolerådes medlemmer opfordres til at melde ind på Kulturskolens tiltag og projekter, så vi får en anden vinkel på.  
 
4. Kontrakt 2021 til orientering (bilag) 

Kontrakt 2021 med de 4 overskrifter blev gennemgået. 
# Folkestyret 
# Borgerne  
# Hinanden  
# Egne mål  
 

5. Udkast til forretningsorden og årshjul (bilag følger) 

 Ja til enklere vedtæger og en forretningsorden. 

 Julie og Tina laver skærpede vedtægter og udkast til forretningsorden til næste møde. 
 

6. Kommende møder: 
Ekstra møde inden sommerferien 

 Nyt møde d. 8. juni kl. 18.00-21.00 
 
Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter at man deltager.  
Man skal både be- eller afkræfte om man kommer til møderne. 
 
7. Evt. 

 Rene ønsker ikke at fortsætter i kulturskolerådet 

 Kulturskolerådet vil gerne involveres mere, så det bedre kan være en bærende drivkraft ift. bla. strategi, hvor 
vil vi gerne hen - hvordan kommer vi videre – fremadrettet. Derfor oftere møder, 1 gang om måneden evt. på 
Teams. På denne måde undergår vi at kulturskolerådet kommer for ”langt væk” 

 Overvej et nyhedsbrev til kulturskolerådet 
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