
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt – Der byttes rundt på punkt 3 og 4 
 

2. Velkommen til Peter Bech (skoleleder på Låsby skole) – ny repræsentant for folkeskolerne  
 
3. Udkast til forretningsorden 

Vedtægter ”vedtægter for kulturskolen juni 2021” godkendt med forbehold for, at der rettes en stavefejl i §9 stk 3 
rettes (Valg og udpegning af medlemmer er flyttet fra vedtæger til forretningsordenen). 
Forretningsorden – med forbehold for de nævnte ændringer i § 3 og 4 er forretningsordenen godkendt.  
 

4. Politikernes involvering ift. Kulturskolen  

 Peter L og Julie har været til politisk dialogmøde, hvor de bla. fremlagde Kulturskolens ønsker om nye lokaler. 
God dialog og positivt møde. Kulturskolerådet ser en klar synergieffekt ved at lægge Kulturskolen ved 
Kulturhuset eller ved Campus.  

 Peter L forelagde det politiske udvalg, at Kulturskolerådet gerne ser, at politikerne har nogle visioner for 
kulturskolen. Dette har resulteret i at visioner for kulturskolen kommer på næste udvalgsmøde i august. Det 
politiske udvalg ønsker at se på indhold før de kan sige, hvilke muligheder, der er for nye lokaler. Derfor skal 
Kulturskolen fremsende flg. sidst i juni md.  

o Kulturskolen som musik og kulturaktør i Skanderborg kommune.   
o  Nøgletal for Kulturskolen  
o Kulturskolens udvikling og fremtidige rammer 

Julie udfærdiger og sender det til Kulturskolerådet for feedback 
 
Hvad mener Kulturskolerådet - visionsarbejde 

 Der ligger et godt fundament i vores strategi, i at det ikke er så meget fokus på soloundervisning.  

 Hvordan kan vi registrere hvilke elever, der har været igennem Kulturskolen og hvad har de fået ud af det – 
hvor er de henne i dag.  

 Hvordan tilskynder vi kvinder til at danne deres eget band – Kulturskolen har en kæmpe rolle.  

 Uddanner brugere af en kultur 

 Hvad kan Kulturskolen i tilbyde nye tilflyttere til kommunen – det brede udvalg – Hvad fremhæver vi 
kulturskolen Skanderborg for.  

 Formuleret profilen 

 Kerneværdier 
 
Aftalt ved sidste kulturskolerådsmøde ”Strategiseminar fx i april 2022, hvor fokus er en revitalisering af den 
nuværende strategi evt med deltagelse af elever og kulturskoleråd og LMU”. 

 kulturskolerådet afventer hvad det politiske udvalg kommer frem til i august md.  
 
5. Opfølgning fra sidste møde 
       Større involvering af Kulturskolerådet. For at Kulturskolerådet kan være en bærende drivkraft ift. bla. strategi, hvor 
       vil vi gerne hen - hvordan kommer vi videre – fremadrettet.” 

 Opfølgning på sangkraftcenter 
o Der forventes at der bliver stiftet en selvstændig forening inden længe.  

 Involvering i Kulturskolens projekter/tiltag 
o Klassisk fredag – opstart i sæson 21/22 - opbygning af et miljø inden for den klassiske verden. 

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

 

Referat til Kulturskolerådsmøde 
 
Dato: 08.06.2021 
 
Tid: 18.00-21.00 
Sted: OBS KULTURHUSET - 
mødelokalerne 1. sal med en let 
anretning. 
 
 
Referent: Tina Quottrup 

 



  

o Kulturklasser – 6 skoler og 13 klasser starter op i sæson 21/22 
o Tværgående talenttilbud inden for alle kunstneriske fag. Lige nu har vi på musik. Der er en ansøgning 

på vej til slots og kulturstyrelsen.  
o Kursus for pædagoger – hvordan kan de inddrage mere musik i deres dagligdag.  

 

 Mikkel efterlyser undervisning inden for den elektroniske verden og sparre gerne med Kulturskolen om det. 
(Martin Jensen fra Sorring – vinder af VM i DJ) fx i workshops/camps mindre forløb.  

 
6. Kommende møder – ønske om flere møder, så kulturskolerådet kommer tættere på.  

Fint med de 8 møder, der er lagt ind i den fremlagte oversigt over møder 
Onsdage til 17.30-20.00 + sandwich 
Tina sender en kalenderinvitation ud.  
 
Onsdag d. 18. august 2021 - kl. 17.30-20.00 
Onsdag d. 13. oktober 2021 - kl. 17.30-20.00 
Onsdag d. 24. november 2021 - kl. 17.30-20.00 
Onsdag d. 12. januar 2022 - kl. 17.30-20.00 
Onsdag d. 16. marts 2022 -- kl. 17.30-20.00 
Onsdag d. 20. april 2022 - kl. 17.30-20.00 
Onsdag d. 25. maj 2022 - kl. 17.30-20.00 
Onsdag d. 22. juni 2022 - kl. 17.30-20.00 
 

 
7. Evt. 

Etablering af netværk for musiklærere i kommunen (Music Mind Games) med indhold redskaber.  
Sangskriverworkshop med en kendt komponist 
Litteratur 
Åben Kulturskole – ud til skolerne evt. ifm. et skolearrangement (NÆSTE MØDE) så det giver mening.  
 

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

 


