Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 13.10.2021
Tid: 18.00-20.30 incl. sandwich
Sted: Kulturhuset 1. sal

Referent: Tina Quottrup

Deltagere:
Peter Lundberg – Repræsentant for erhvervslivet
Anders Hinnerup Hansen –Formand for Kulturskolerådet og forældrerepræsentant
Julie Heebøll – chef for Kulturskolen
Peter Bech– Repræsentant for folkeskolerne
?? - forældrerepræsentant
Jesper Andersen – Repræsentant for personalegruppen
Mikkel Xavier– Repræsentant for kulturlivet
Anders Bomholt Rahbek – elevrepræsentant
Tina Quottrup– Sekretær
Afbud: Anders Hinnerup og Mikkel

1. Godkendelse af dagsorden
Ja
2. Velkommen til Anders Bomholt Rahbek – elevrepræsentant
Anders går i 8. klasse på Morten Børup skolen. Han spiller elbas og klaver og er også spireelev.
3. Konstituering af kulturskolerådet:
Udsættes til næste.
Vi mangler endnu en forældrerepræsentant. Julie og Tina annoncerer det til vores kommende arrangementer.
4. Status sæsonopstart
En hård start, da der har manglet elever, men de kommer lige så stille ind på ventelisten. Mange af lærerne har
været ude på skolerne og spille PR koncerter eller været rundt i klasserne. Antal elever på holdene ser fornuftige
ud, hvor det er mere sårbart ift. antal soloelever. Vi er sikre på, at der nok skal blive fyldt op, men at det i denne
sæson kommer til at tage lidt længere tid.
Fremover skal statussen laves skriftligt og sendes ud.
5. Politikernes involvering ift. Kulturskolen (Bilag) – fra møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 6.
okt.
Link hertil Fremtidens Kulturskole – ”Et indspil fra kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget”
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget er er glade og tilfredse for alt det Kulturskolen har gang i.
De har lyttet, men desværre ikke til vores ønske om et nyt hus. Decentralt - kan vi blive tænkt med ind i de nye
skoler i fx Ry og Hørning. Der ligger en værdi og et signal i, at eleverne ikke bliver undervist i deres
undervisningslokaler. Det er fint, hvis undervisningen foregår i faglokaler, hvilket desværre ikke altid er tilfældet.
Vi skal tænke ind, hvad der vil være attraktiv for eleverne, at får undervisning i, hvis det ikke skal være et
klasselokale?
Vi invitere politikerne på Mølleværket til vores kulturskolerådsmøde 12 januar 2022.
Mødet flyttes til klokken 18.30-20.30.
Vi skal fortælle Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, at vi værdsætter deres aktive medvirken ift. en
vision for Kulturskolen. Vi skal i dialog med dem ift. de decentrale lokaler i centerbyerne, og høre dem om hvad, de
har gjort sig af tanker og hvilke overvejelser de har gjort sig ift. decentrale miljøer. Kulturskolen har erfaringer med
at folkeskolerne ikke har egnede lokaler, som de kan undvære.
Efter kulturskolerådsmødet er beslutningen blevet vendt opad i systemet og på den baggrund skal der arbejdes på,
hvordan vi agerer indenfor det politisk inden og på, hvordan vi opnår større politisk bevågenhed på de
udfordringer, der er med hensyn til lokaler decentralt.

6. Optakt til kontrakt 2022 (bilag kontrakt 2021) DUS
Vi mangler oplægget fra direktionen, som først kommer efter efterårsferien. Da der rent tidsmæssigt, ikke er
meget at gøre med, så laver Julie kontrakt 2022 med input fra kulturskolerådet.

Vi gennemgik kontrakt 2021:
#folkestyret:
Det er ikke lykkes os at etablere et elevråd. Der har været tiltag med ”Kultursjakket”, men der kom desværre ikke
nogle til mødet.
OBS på kommunens ungeråd: Facebook: https://www.facebook.com/SkanderborgUngdomsraad/
Anders R (elevrepræsentant) tager kontakt til dem for at høre, om de har idéer til, hvordan vi på Kulturskolen kan
etableres et elevråd.
En anden model kan være et årlig nedslag, hvor vi inviterer flere ind (visionsmøder) og lave workshop. Vi kan
eksperimentere med formen.
#borgerne:
Vi mangler surveymonkey/fokusgruppe interviews. Beslutning: Vi laver kun fokusgruppe interviews, idet Slots og
kulturstyrelsen er i gang med en undersøgelse som kommer ud landsdækkende til 5. og 8. klasser.
Netværk for brugergrupper og foreninger bliver i januar md.
#Hinanden – det fælles vi:
lægger sig op af ”fremtidens kulturskole” - Fremtidens Kulturskole – ”Et indspil fra kultur-, Sundheds- og
Beskæftigelsesudvalget”
#Egne mål
Sangkraftcentreret er en realitet
Team Danmark model – snak med Gymnasiet. Julie og Tina følger op på referat fra mødet med Jakob Thulesen
Dahl.
Der er stadig tvivl om hvad en kulturskole er – musikken bliver skjult under kultur.
Evt. til kontrakt 2022: Fokus på at udbrede kendskabet eller om vi skal ændre navnet fx Skolen for musik, kunst og
performance - under logoet.
Synlighed - Idéer
Flere små koncerter savnes. Som elev er det belønnende, at optræde.
Samarbejde med biblioteket – her kan der være åben undervisning, ferniseringer og små koncerter.
2 årlige koncerter for skolerne (PR koncerter)
7. Strategi og udvikling
Strategi 4. feb. 2022: Spørg evt. Claus Langergaard om han kender til nogen, der vil kunne facilitere en proces.
Hvis Kulturskolerådet kommer i tanke om en person, må man gerne skrive til Julie eller Tina.
Det kan også være en konsulent fra konsulentfirmaet MacMann Berg, men gerne en, der allerede er i kommunen.
Sted??
Kulturskolemanifest blev udleveret til inspiration.
8. Sparring på projekter og indsatser
 Sangskrivning med en kendt komponist: – udsættes til næste møde når Mikkel er her.


Oprettelse af en By Garde: Poul Hougaard vil gerne hjælpe. Jesper kontakter Skønnest v. Skanderborg
http://www.skoennestvedskanderborg.dk/ – Finn Lykkebo
Jesper vil gerne have en sparringspartner i arbejdet omkring en By Garde. Julie, Tina og Jesper taler sammen
om hvordan Kulturskolen kan understøtte det.
Der ligger også en branding af Skanderborg – hvem kan hjælpe os i kommunen.



Skanderborg Synger: Der arbejdes videre med nye tiltag. Det er ikke kulturskolens, men vi støtter med bla.
daglig leder. Tænk gerne samarbejde ind med kulturskoles tilbud og lærere også ift. arrangementer.

9.



Grib Kreativiteten – ”unge skaber engagement” – samarbejde mellem Skanderborg, odder og Hedensted
musik- og kulturskoler.
Kulturklubber starter op efter efterårsferien. Det er og har været en udfordringer med at finde lokaler. 10.
november er deadline for 2. projektperiode. Her der de 7-11 årige er tænkt ind i klub og SFO tid. Det kan være
med til at lærer os nye ting omkring kulturundervisning og er med til at sætte fokus på Kulturskolen.



Stjernedrys orientering
Koncert 3. (for alle) og 4. april (for skolernes 3. og 4. klasse) 2022.
evt. Masterclass med tegner Peter Madsen
Evt.

Kommende møder:
Onsdag d. 17. november 2021 - kl. 18.00-20.30 - Kulturhuset
Onsdag d. 12. januar 2022 - kl. 18.30-20.30 – Mølleværket: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget inviteres
Fredag d. 4. februar 2022: Strategi arbejde
Onsdag d. 16. marts 2022 -- kl. kl. 18.00-20.30 - Kulturhuset
Onsdag d. 20. april 2022 - kl. kl. 18.00-20.30 - Kulturhuset
Onsdag d. 18. maj 2022 - kl. kl. 18.00-20.30 PÅ KULTURSKOLEN
Onsdag d. 22. juni 2022 - kl. kl. 18.00-20.30 - Kulturhuset

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

