Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 21.09.2022
Tid: kl. 18.00-20.30
Sted: Kulturskolen Søtoften 2A
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
Thomas Krøyer Hindkjær – Repræsentant for personalegruppen
Tina Quottrup– Sekretær
Afbud: Julie, Anders H, Peter B

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt – fremadrettet bliver referatet lagt i kalenderinvitation for mødet.
3. Konstituering af Kulturskolerådet
Peter Lundberg fortsætter som formand
4. Valg af elev samt forældrerepræsentanter
Anders Hinnerup - forældrerepræsentant stiller ikke op igen
Anders Bomholt – elevrepræsentant stiller op til genvalg.
Valget til både elev- og forældrerepræsentant bliver ved Fuld Smadder på Walthers d. 26. november 2022. Tidspunkt
følger.
Kulturskolemedlemmerne er meget velkomne til at opfordre brugere til at stille op.
5. Budgetopfølgning (bilag)
Gennemgået
6. Strategi
Der bliver arbejdet med strategien i det omfang vi kan pt.
7. Status sæsonopstart 2022
Vi mangler især soloelever og LMU besluttet, at vi laver max PR. LMU har ligeledes besluttet, at der bliver lavet status i uge
43. Herefter bliver der taget stilling til, om der er medarbejdere, der skal nedvarsles, med mulighed for at få nedvarslingen
justeret i varslingsperioden, hvis der kommer elever/opgaver ind. Vi ønsker på ingen måde, at dette bliver nødvendigt, men
vi er på den anden side nødt til at være ansvarlig i forhold til Kulturskolens økonomi.
Input fra Kulturskolerådet:
 Presse: Portræt af skolen i fx ugeavisen
 Synlighed på hvilke fag, der er plads på
 Koncert for de mindste elever rundt på skolerne. Victor: meget federe når der kommer nogle og spiller, man kender.
 Optagelser af fx dans på de sociale medier – hjemmesiden skal udstråle virkeligheden og informationerne skal være let
tilgængelig på eller fra forsiden, så her skal man kunne se, hvilke fag, der er plads på.
 Professionel PR video
8. Tværgående samarbejde (kontrakt - bilag)
Dette punkt blev lagt sammen med punkt 9.
9. Kulturel Kaffeklub – orientering
Peter L orienterede om det første møde, som blev afholdt d. 20. september. Her deltog Mikkel Xavier (SmukFest), Peter
Lundberg (Kulturskolerådet) - Marianne Kristensen (Skanderborg erhverv) – Lene Høst (Skanderborg Museum) og Sandra
Flammild (Walthers Musikcafe) – Jens-Ole Winther (Skanderborg Bibliotek)

Der blev talt om, hvordan vi når ud til borgerne – kulturfestival. Der skal være en højere bundlinje på kulturen – vi skal have
kulturen på dagsordenen. Mange går til sport – hvor mange går til kultur. Et stort potentiale for at få flere med. Værksted
for den spirende talentmasse – åbne værksteder. Vi skal have nogle politikkere til at se det. På sigt fundraising bla. Til et
Kulturelt kraftcenter/ fysisk sted.
Nyt møde 24.10.2022 på Peron 1 ”den kulturelle ventesal” - Muset
Kulturhuset, Ungdomsskolen, Gymnasiet og billedkunstrådet bliver inviteret med til næste møde.
10. Kulturskolens rolle ift. SMUKby 2023
En snak om, Kulturskolens kunne være mere synlig ifm. SmukBy
Input:
Det er i starten af skoleåret. Der skal undersøges, hvad der er muligt for Kulturskolens lærere
En scene på Adelgade. Der mangler synlighed på Adelgade, men i Bloms, Byparken og andre steder sker der meget.
Masterclass med musikere fra SmukFest – det koster
Bands kan evt. være en mulighed: Vi skal huske at overveje, hvem er det, der skal komme – hvem skal vi invitere
SmukFest fokusere på de små og byparken
11. Sparring på projekter og indsatser
Grib kreativitet: Det er godt i gang.
Kulturklasser: Tina og Thomas vil gerne søge penge til undervisningen/instrumenter. Det er nemmere for os at søge penge
til instrumenter end lønninger. Skal vi søge fonde eller lokale sponsorer? Thomas har en idé om at søge til en grejbank, som
alle kan låne fra fx har man på en skole en projektuge om billedkunst, så kommer der en container med alt hvad der skal
bruges. Materielgården kan evt. opbevare grej på lige fod med kajakker.
Kulturskolerådet bakker op og Tina og Thomas laver et budget, hvorefter de vender det med Mikkel og Peter L bla. ift.
hvordan og hvor, vi kan søges.
12. Evt.
Skanderborg synger modtager 150.00,DMK-konference den 16. og 17. november. Julie er i gang med at se på, hvor mange vi kan være med ift. økonomien.
Thomas er interesseret i at deltage. Er der andre fra Kulturskolerådet, der ønsker at deltage, skal de skrive til Tina Q senest
3. oktober kl. 12.00.

Kommende møder:
12. oktober kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen
9. november kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen
7. december kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen
18. januar kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen
22. februar kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen
19. april kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen
24. maj kl. 18.00-20.30 å Kulturskolen
21. juni kl. 18.00-20.30 på Kulturskolen.

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

