Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 18.05.2022
Tid: 18.00-20.30
Sted: KULTURSKOLEN
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: Victor, Linda og Anders Hinnerup

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Vi sætter fremadrettet ”godkendelse af referat” på, som fast punkt
2. Politisk opmærksomhed: Drøftelse af kulturpolitikken.
Indspark til punkt 37 ”drøftelse af kulturpolitik” fra mødet i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 04.05.2022
Kulturskolerådet bemærker, at der i referatet under beslutning står ”afvente dialogen med Idrætsrådet på næste møde,
om deres evt. indspil til en ny politik”. Hvad er det der gør, at det kun er idrætsrådet, der skal være dialog med?
Indspark til punkt 39 ”drøftelse af fremtidigt behov for idræts- og kulturfaciliteter i de kommende 10 år i Skanderborg
kommune” fra møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 04.05.2022
Interessant at se på, hvor mange penge pr. indbygger Skanderborg kommune bruger på kultur, sammenlignet med hvor
mange penge kommunen bruger pr. indbygger på idræt jf. disse to dokumenter.
Afdækning af behov for kulturfaciliteter de kommende 10 år i Skanderborg Kommune
Afdækning af behov for idrætsfaciliteter de kommende 10 år i Skanderborg Kommune
Peter L har aftalt møde med Tage Nilsen, Formand for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget, torsdag d. 19. maj bla. om,
Kulturskolerådets indspil til en ny kulturpolitik, samt vigtigheden af, at vi får gang i ”Kulturelt sammenrend”. Peter L vil
også være nysgerrig på de 2 overstående punkter. Referat fra mødet sendes ud til Kulturskolerådet.
3. Strategi og udvikling
Julie gennemgik bilaget ”strategi og udvikling”
 Vores kerneopgave: ingen ændring
 Den nuværende vision og mission: lette ændringer
 Indsatsområder: Der skal tages udgangspunkt i børn og unge. Det kan betyde en forandring ift. den måde vi
underviser på. Vi skal turde tage de kloge beslutninger.
Julie gennemgik, proces og årshjul for det videre strategiarbejde. Kulturskolerådet må gerne komme inputs, hvis der er
forslag til ændringer. Peter L og Julie arbejder videre med strategi- og udviklings processen.
 Synlighed: PR på vores kompetencer – 4 midtersider, hvor vi kommer hele palletten rundt og med elevudtagelser.
4. Sygefravær (bilag)
Kulturskolerådet er enig i, at Kulturskolens sygefravær er meget lavt.
5. Arbejdsmodel af Maria Steno – Peter L.
”Hovedrollemodellen i den politiske fortælling” – herudfra dialog.
6. Kulturelt sammenrend/Kulturel kaffeklub
Vi begynder, at tale med interessanter og inviterer til kaffemøde tirsdag 30. august klokken 16.30-18.00 på Walthers.
Julie: Lene Højst – Jens Ole Winther – Jacob fra Gymnasiet.
Peter L.: Skanderborg Erhverv - Tage Nielsen – billedkunstrådet
Mikkel: Jazzklubben og Østjysk Kulturforsyningen
Alle vender retur til Peter L når, de har talt med dem.

Mikkel tage idéen om Kulturt sammenrend, med til sit bagland, da der er nogle, der brænder for at samarbejde.
Målsætninger kunne være tilgængelighed og kulturfremmende arbejde – ”fra det er mit, til det er vores kultur”.
Der skal være et tydeligt mål med hvorfor, vi skal mødes.
7. Sparring/info på projekter og indsatser
 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). Marianne
ikke kan. Kan vi evt. selv lave et forløb/en camp i efterårsferien?
8.

Netværksmøde brugere
I forbindelse med et arrangement. Julie og Tina finder ud af, hvornår det giver mening.

9.

Evt.
Jesper: Hvordan kommer tanker/idéer fra lærergruppen til Kulturskolerådet? Jesper kan evt. være opsøgende hos
Kulturskolens medarbejdere og- eller hos repræsentanterne i LMU.
Anders og Victor må meget gerne forsøge, at få et elevråd op at stå. Musik og Ungdom og Julie og Tina Q, kan være
behjælpelig https://musik-ungdom.dk/

Kommende møder:
Onsdag d. 22. juni 2022 – OBS: kl. 19.00-21.00 - Kulturhuset
Tina ringer ud, hvis man ikke bekræfter, at man deltager.
Man skal be- eller afkræfte om man kommer til møderne.

