Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 12.01.2022
Tid: 18.00-20.30
Sted: ONLINE
Det er også lagt ind I
kalenderinvitationen
Referent:
Tina Quottrup

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

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Velkommen til Linda Andrea (forældrerepræsentant) og Victor Johan Andrea (elevrepræsentant)
Udgår, da Linda og Victor ikke deltager i aftenens møde.
3. Netværksmøde med brugerne jvf. vedtægterne §7 ”inddragelse af brugere og interessenter”
Netværksmøde d. 3. april ifm. Stjernedrys koncerten
Emner:
 Hvordan kan kommunen bruge kulturskolen mere og evt. opbygge nogle traditioner.
 Prispolitikken
Der udfærdiges evt. et spørgeskema, som deles ud, med det formål, at få en viden om, hvad Kulturskolen gør godt, og
hvad vi kan gøre bedre.
4. Strategi og udvikling – punkter til indhold d. 4. februar.
Thomas Specht fra Macmann Berg facilitere processen på dagen. Julie og Peter L. tager en snak med ham.
Strategien skal flettes sammen med de politiske ønsker, både ift. hvad det afgående politiske udvalg har skrevet, kan læses
via dette LINK, samt hvad det nye udvalg ønsker. Vi har endnu ikke kendskab til hvad det nye udvalg tænker.
Inputs til emner:
 Anden struktur
 Kulturskolen både decentral og central
 Bredde og elite
Kulturskolerådet er velkommen til at komme med inputs. Skriv gerne til Peter L., Julie eller Tina.
5. Udviklingskontrakt (bilag)
Vi forventer, at få den retur, med henvisning til, at der skal skrives et konkret tal ind ifm. sygefravær.
6. Sparring på projekter og indsatser
 Kulturklubber: (bilag)
Hvis vi får tilskud til 2. projektperiode (Den 20., januar), har vi et godt grundlag til at arbejde videre. Vi skal have
projektet bragt ind i en struktur, hvor der som udgangspunkt vil være mere tid til at motivere eleverne, skolen og
klasserne, for at nå så mange elever som muligt. Det vil ligeledes give os tid og mulighed for at finde egnede lokaler.
Vi skal evt. inkorporerer erfaringer fra kulturklubber i vores strategi.






Idé til en eventuel 2. projektperiode:
At eleverne får prøvet nogle af de fag, de ikke havde regnet med.
Kulturklasser: (bilag)
Der er fuld opbakning til Kulturklasser fra Hanne Toksvig, som gerne deltager i et møde med den nye skolechef ang.
projektet.
Kan prisen evt. sættes lidt op?
Skal der afsættes penge i budgettet skal det være en fælles indstilling fra Kultur og Fritid, samt Børne og Unge udvalget.






Voxeværk: (bilag)
At det ikke koster mere har stor betydning.
Hvad er næste fase og hvordan kommer vi derhen?
Mulighed for lån af lokaler på kulturskolen skal synliggøres igen.
Incitament til at arbejde på, at lave øvelokaler/faciliteter til de unge, som ikke er så dyre. Nedsættelse af udvalg ift. at
motivere en politisk indsats til øve faciliteter til børn og unge i kommunen, på linje med at der bliver prioriteret penge til
idrætsfaciliteter. Udvalget består af Mikkel, Anders Hinnerup, Anders Bomholt. Mikkel tager initiativ til mødet. Julie
spørger Lars Beck fra ungdomsskolen, om han vil deltage.
Skal evt. ind i Strategien.
Det tidligere politiske udvalg ønskede fokus på decentrale faciliteter i centerbyerne. Dette skal tænkes med i processen.



Sangskrivning med en kendt komponist: (Mikkel)
Mikkel sætter et møde op snarest.

Andre idéer:
 ”Kom på introbesøg de første 3 uger, hvor du finder ud af, hvad du vil melde dig til”
 Hvordan kan vi hjælpe kulturskoleeleverne til, at kulturskoleelever mødes på tværs, i deres fritid.
 Klubstemning alla Voxeværk og Kulturklubber. Evt. have lokaler, hvor de kan opholde sig før, de skal til undervisning.
 Vi skal slippe frivilligheden løs, så det er eleverne selv, der finder løsning på, hvad vil de gøre for at introducere nye
elever.

7.

Invitation til valg, Kulturpuljeudvalget (bilag).
Linda stiller op.
evt. en kulturskolelærer billedkunst/musik – Troels/Elsebeth

8.

Evt.

Kommende møder:
Fredag d. 4. februar 2022: Strategi arbejde
Onsdag d. 16. marts 2022 -- kl. kl. 18.00-20.30 – Kulturhuset m. Hanne Toksvig (hvordan kan kulturskolen understøtte den
”nye kulturpolitiske vision”
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.

