Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 17.11.2021
Tid: 18.00-20.30 incl. sandwich
Sted: Kulturhuset 1. sal

Referent: Tina Quottrup

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Konstituering af kulturskolerådet:
Peter Lundberg er valgt til ny formand for Kulturskolerådet.
3. Politikernes involvering ift. Kulturskolen
Kulturskolerådet vil gerne have et møde med Hanne Toksvig. Julie spørger Hanne hvornår hun kan.
 Hvordan kan Kulturskolen understøtte den ”nye kulturpolitiske vision”
Peter Lundberg fortalte om et kursus, som Peter, Julie og Tina har været til i Farum. Kursus’ tema var ” at styrke
musik- og kulturskolens interessevaretagelse lokalt” og havde fokus på, hvordan vi som kultur- og musikskoler
bedre kommer igennem til politikerne. Oplægsholder var Maria Steno. Vi fik mange gode og brugbare idéer med
hjem.
4. Optakt til kontrakt 2022
Julie fremlagde hvad Kulturskolen har arbejdet med i kontrakt 21, vores strategi 2017 og den den politiske vision.
De 3 spor som skal med fra Direktionens Udviklingsspor 2022 (DUS)
 Spor 1 ”Bedre eksekvering af Byrådets beslutninger”
 Spor 2 ”God ledelse og bæredygtig organisation”
 Spor 3 ”Opfølgning på virkning for borgerne”
Vores egne fokuspunkter:
 Lokale situationen - Afdække behov muligheder ift. lokaler (decentralt) – ”Tæt på”
 Til stede i lokalområdet (evt. en koordinator) – dialog med lokalerådet.
 Kulturtalentudvikling (der er ingen gymnasie bands i Skanderborg)
 Afdække hvad et Basistilbud er? (sammensættes evt. forskelligt ift. centerbyerne)
 Bredden (grafisk og/eller faglig bredde) – Hvilke tilbud har vi decentralt og hvad og hvor mange benytter
sig af det?
Andet:
 Hvordan skal vi være ”stærke”?
 Værdien af, at vi samler mange elever ét sted kan være fælleskabs værdien – jo flere skoler vi er på, jo
mere udvander vi måske fællesskabsfølelsen. Vi skal være OBS på, at vi i de sidste par år har arbejdet på
at oparbejde en fællesskabsfølelse - Sammenhæng og fællesskab.
Der blev udarbejdet et mindmap.
5. Budget 2022 (bilag)
Regnskab for 2021 blev gennemgået og taget til efterretning
Budget 2022 blev gennemgået og taget til efterretning
6. Strategi og udvikling
4. februar 2022 – Strategidag hvor fokus er at bidrage til udvikling. Julie og Tina undersøger priser på en konsulent
til at facilitere - evt. Maria Steno og Macmann Berg.

7. Emner til netværksmøde for brugere
 Hvordan kan vi understøtte dem og hvordan kan de understøtte hinanden. Julie og Tina kontakter dem
for at spørge.
8. Sparring på projekter og indsatser
Sangskrivning med en kendt komponist – (ny uddannelse – Mikkel kontakter Marianne Fruergaard). Vi
afventer hvad Mikkel kommer retur med.
9.

Evt.
Forældrerepræsentant og elevrepræsentant til kulturskolerådet findes forhåbentlig på Walthers d. 27.11. 21 –
Julie deltager
 Strategiarbejde: vi skal huske diversitet. Det skal startes i en tidlig alder. Hvordan sikre vi, at de bliver i
musikken/kulturen. Hvordan bliver eleverne motiveret på det rigtige tidspunkt.


Kommende møder:
Onsdag d. 12. januar 2022 - kl. 18.00-20.30 - Kulturhuset
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.

