
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Hanne Toksvig deltog på mødets første 4 punkter. 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Punkt 9 blev tilføjet til dagsordenen - ”Netværksmøde i forbindelse med Stjernedrys”. 
 

2. Velkommen til Linda Andrea (forældrerepræsentant) og Victor Johan Andrea (elevrepræsentant), som kommer senere.  
 

3. Velkommen til Hanne Nissen Toksvig - Chef for udvikling, Kultur og Erhverv  
a. Kulturchefens muligheder og handlerum.  
Tænkningen i kommunen er bla., at kultur- og kulturpolitikken kommer nedefra.  
De 5 centerbyer bliver set som ligeværdige.  
 
b. Hvor er vi kulturpolitisk: 
Hvis der skal laves en ny kulturpolitik, hvad kunne Kulturskolen ønske sig?  

 At man samler alle organisationer, der beskæftiger sig med kultur: Kulturskolen, Smukfest, Walthers, Kulturhuset, 
Ungdomsskolen, Gymnasiet, Jazzklubben, Industriens Musikforening, Skanderborg Synger… Og sikkert flere.  
Vi skal have en naturlig tilgang til hinanden, da vi så vil står stærkt, ift. til at få et kulturelt økosystem. 

o Hvad forhindre, at vi selv søsætter det? 

 Generelt svært at finde egnede lokaler i centerbyerne.  
o Samarbejde med efterskolerne ift. lokaler? 

 
4. Kulturelt sammenrend/Kulturel kaffeklub (Peter L):  

Fokus på at højne fokus på kulturlivet i Skanderborg kommune.  
Potentielle deltagere: 
Kulturudvalgsformanden: Tage Nielsen – Kulturchef: Hanne Toksvig – Kulturskolen: Julie Heebøll og Peter Lundberg - 
Bibliotekerne: Jens Ole Vinther - Smuk fest: Mikkel – Billedkunstrådet: Noelia Mora Solvez – Slyngeldage: Uffe Høj: 
Museet: Lene Høst Madsen – Sangkraftcentret: Johannes Flensted - Ejer Baunehøjs venner: Viggo Rasmussen  
Kulturhuset: Skanderborg Ebbe Larsen eller Jørgen Gaarde 

 Vi skal være skarpe på, hvad det man møder op til? Hvad er det vi kan samles om og hvad kan man forvente, at få ud af 
det? 

 Hvordan kan vi får det kunstneriske økosystem til at fungere 

 Hvad er det vi gerne vil, når vi skal arbejde decentralt 
 

Kan Kulturskolen arbejde sammen med Center for frivillighed og fællesskab på Sølund? 

 Hvad kunne der være af samarbejdsflader.  

 Kan der skabes plads til, at vi prøver det af, i en periode.  
   
5. Strategi: opsamling fra strategidag 4. feb. og videre proces: 

Procesplanen blev godkendt.  
Kulturskolerådet tager på mødet d. 20. april stilling til vision, mission og kerneopgave, samt strategiske indsatsområder, som 
blev udarbejdet v. strategidag d. 4. feb. 2022 og hvilken periode strategien skal dække. 
 

6. Indstilling til budgetforhandlingerne: 

 Kulturklasser 

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:  
 
 

Referat til Kulturskolerådsmøde 
 
Dato: 16.03.2022 
 
Tid: 18.00-20.30  
Sted: Kulturhuset i Skanderborg 
 
Referent: 
Tina Quottrup  



  

Kulturskolerådet besluttede, at lave indstillingen.  
 

7. Arbejdsmodel af Maria Steno: 
Udsat til næste møde. Peter Lundbergs materiale bliver sendt ud til kulturskolerådet. 
 
Sparring/info på projekter og indsatser 
Kulturklubber:  

 Nyt tilskud til projektet: Kulturklubber bliver etableret i Ry Mølleværket, Georgs Garage, Højvangen eller Hørning og 
efter sommerferien kommer SFO’erne med.  

Øvelokaler/faciliteter: fra sidste møde (Mikkel, Anders H, Anders B.)  

 Udsættes til næste møde 
Forløb eller camp i sangskrivningsprojekt i samarbejde med Marianne Fruergaard og Smuk Fest: (Mikkel)  

 Udsættes til næste møde 
 

8. Kontraktopfølgning: (bilag kontrakt 21)  
Kontraktopfølgning på kontrakt 2021 gennemgået  
 

9. Netværksmøde brugere i forbindelse med Stjernedrys 
Invitation og spørgsmål udsendes hurtigst muligt. 
Klokken 13.00 i Sløngelsalen 
 

10. Evt. 
Julie orienterede om, at Kultur- og musikskoleelever kan søge midler (max 6000 pr. projekt), til at skabe, udvikle og afvikle 
et projekt. Dette sker via Musik og Ungdom, som Kulturskolen er medlem af. Julie opfordrede Anders R. og Victor til at se 
om det kunne være noget for dem. Julie sender materiale til dem. Det kan også findes via dette link.  
https://musik-ungdom.dk/om-musik-ungdom/#kulturkraftpuljen 
 

Kommende møder: 
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. 

 
 

 

https://musik-ungdom.dk/om-musik-ungdom/#kulturkraftpuljen

