Referat til Kulturskolerådsmøde
Dato: 12.10.2022
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:Anders B, Anders H, Peter L

1. Godkendelse af dagsorden
Taktstrukturen er først kommet ud i dag onsdag. Dagsordenen godkendt
2. Godkendelse af referat.
Godkendt
3. Forberedelse af møde med Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 9.11.2022 (bilag ”procesplan for reformulering”)
Herunder ”Hvad er et basistilbud” (bilag ”et indspil fra Kultur-, Sundheds- og beskæftigelsesudvalget”)
Indhold d. 9.11.2022:
Intro til kulturskolen og hvordan Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil tale med os om kulturpolitikken.
Dialogmøde d. 07.12.2022:
Kultur-, Sundheds- og beskæftigelsesudvalget ønsker, at kulturskolerådet bidrager til ”dialog med kontraktholdere på
kulturområdet – og udvalgets egen opfølgning derpå” – hvordan der skal arbejdes med kulturpolitikken. Linda, Peter L og
Julie deltager
kulturskolerådet anbefaling ift. hvad et basistilbud skal indeholde: et basistilbud skal ramme flere grene – musik, kunst og
performance tilbud. På den rytmiske side skal det understøtte sammenspil og der skal derfor være instrumenter og lokaler
til det. På den klassiske side minimum klaver og kor. Børnehold, da det er starten på fødekæden og det kan være svært for
forældre at kører, så det skal være lokalt. Førskolehold samt et kunstfag.
Hvad har vi af tilbud, der komplementerer de tilbud, der eksisterer lokalt i forvejen?: F.eks. RAMSK og Good vibes i Ry.
Kulturskolen skal have fokus på de 5 centerbyer. Der skal arbejdes på, at forholdene i de 5 centerbyder er lige gode ift.
lokaler og at der er de nødvendige instrumenter og materialer til rådighed.
Kulturskolerådet vil gerne invitere Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ind i Kulturskolen, så de kan opleve, hvad vi laver i
hverdagen, når muligheden byder sig.
4. Takststruktur
Fra 1. august 2023 ændres undervisningsåret fra 37 uger til 36 uger: Dette kan modvirke en for stor prisstigning. Nogle af
lærerne har ønsket kortere sæson i forhold til at kunne efterlæsning. Vi oplever, at en del folkeskoler ikke har deres
skemaer på plads før 2 uge i august, dette presser administration i forhold til at få eleverne lagt i skema, til sæsonopstarten.
Kulturskolerådet anbefaler: Ny prisstruktur allerede fra 01.01.2023.
5. Optakt til kontrakt 2023
Kulturskolerådes input ift. kontrakt 2023: Basistilbuddene – kultur og sundhed f.eks. trivsel blandt unge – synlighed og et
fokus på, hvad kulturskolepersonalet kan gøre når de er ude decentralt. Kan kulturen tænkes ind ift. landsbyudviklingen ”liv
i landsbyen” Lokale samlings- og mødesteder (flerårig). Mange af de nuværende kontraktpunkter kan være flerårige.
Online/onsite learning ”musik for alle” – hvordan kan må få en elev i Sjelle til at gå til trommer, hvor forældrene ikke kan
kører hver uge. Mangfoldighed og balance (evt. se på statistikken igen).
6. Strategi
Strategien blev kort gennemgået og rettet til.
7. Sparring på projekter og indsatser

”KULKUR”: Julie fortalte om et nyt sundhedsfremmende projekt ”KULKUR”, som mulighed for Kulturskolen.
Kulturskolerådet understøtter og ønsker at Kulturskolen prioriterer dette. Julie sender info om det til rådet.
Kulturklasser: Kulturklasser på Gyvelhøjskolen får en anden form efter ønske fra skolebestyrelsen.
Grib kreativiteten: 10 klubber og SFO’er er i med her i efteråret 2022. Evaluering i november. Der arbejdes på, at få lavet en
film som fortæller hvad det betyder, at disse tiltag har været til rådighed i klubber og SFO’er. Vi håber på, at projektet også
har åbnet døre ind til Klubber og SFO’er.
Voxeværk: Der er fyldt op med 6-7 bands - det er en kæmpe succes. Voxeværk er pt. især gymnasieelever.
De kommer fra hele kommunen.
8. Evt.
Solceller på taget: Der undersøges hvad det koster, at få solceller på taget.
Grejbank/ Kreative containere: Skal meget gerne med videre til Kaffeklubben. Der er tilsagn om tilskud til et sådant tiltag
fra Smukfest.
Skanderborg synger har fået et årligt tilskud på 150.000,- ifm. budgetforhandlingerne. Jakob Thulesen Dahl er ny formand.
Valg til elev- og forældre bliver ifm. Fuld Smadder på Walthers d. 26.11.2022. Invitation sendes ud i nyhedsbrev og lægges
på hjemmesiden jf. forretningsorden/vedtægter.

Kommende møder:
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.

