
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat.  
Godkendt 

 
3. Dialog om hvordan Kulturskolerådet evt. skal konstituere sig 

Vi konstituere os, når vi har fundet en forældre- og en erhvervsrepræsentant.  
 

4. Kontrakt (bilag kommer)  
Deadline for Kontrakt 2023 er d. 13. december. Julie gennemgik udkastet. 
 

5. Budget 2023 (bilag) 
Gennemgået 
 

6. Justeringer af aktivitetsniveau 
Julie orienterede om, at hun og Tina Q har haft samtaler med de lærere, der har manglet aktiviteter, for i fællesskab at 
finde løsninger til hvilke andre aktiviteter, der kunne være aktuelle for dem. Vi har desværre ikke kunnet finde aktiviteter, 
så alle er 100% fyldt op med opgaver/undervisning. Dette kommer vi til at handle på i januar mdr. med henblik på 
nedvarslinger.   
 

7. Orientering: 

 Fra møde med udvalget d. 9. november, hvor det nye udvalg skulle høre om Kulturskolen. Julie orienterede om mødet. 

 Fra mødet i udvalget om ny fritids- og kulturpolitik den 7. december med henblik på inputs til den nye kulturpolitik: 
Julie orienterede om, at hun sammen med Mikkel var til mødet, hvor de fremlagde Kulturskolens/Kulturskolerådets 
inputs til en ny kulturpolitik. Vi får tilsendt et udkast af den nye kulturpolitik, når den ligger klar.   

 
8. Emner til netværksmøde for brugere 

Beslutning: Brugere bliver inviteret til kulturskolerådsmødet den 19. april 2023, hvor den første time af mødet vil være 
åben. 
 

9. Kulturel Kaffeklub – orientering 
Det er vigtigt med den kulturelle kaffeklub. Er der en i kulturskolerådet, der vil bære den videre? Vi tager den op på næste 
møde. 
 

10. Sparring på projekter og indsatser 

 Musik containere: Thomas og Tina har været på besøg på Varde Musikskole, som i samarbejde med Thorstrup skole 
har 4 containere stående, med stor succes. Thomas og Tina arbejder videre. Der er 2 modeller – Musik containeren 
som de har i Varde og kræver byggetilladelse. Hvis vi gerne vil have flytbare containere, skal vi se på 
”håndværkervogne” på hjul. Disse kræver ikke byggetilladelse.  

 Grib kreativitet er slut. Evalueringsrapporten bliver sendt til kulturskolerådet.  

 KulKur projektet har vi valgt ikke at være med i ift. ansøgningsprocessen. Vi kan evt. deltage på et senere tidspunkt.  
 
 

Deltagere:  
Peter Lundberg – Formand og repræsentant for erhvervslivet 
Julie Heebøll – chef for Kulturskolen 
?? – 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: Peter L, Mikkel, Linda, Victor 
 
 

Referat til Kulturskolerådsmøde 
 
Dato: 12.12.2022 
 
Tid: kl. 18.00-20.30 
Sted: Kulturskolen Søtoften 2A 
 
Referent: Tina Quottrup 
 
 



  

11. Evt. 
 

Kommende møder: 
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 - netværksmøde for brugere 
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. 

 
 

 
 

 


