
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat.  
Godkendt 
 

3. Status ift. forældre- og erhvervsrepræsentant til Kulturskolerådet 
Vi er i gang med at undersøge forskellige muligheder ift. erhvervsrepræsentant.  
Peter Bech går ud kulturskolerådet dags dato. Julie kontakter skolechef for ny skolerepræsentant.  
Victor og Anders (elevrepræsentanter) skal begge på efterskole efter sommerferien. Der skal i den forbindelse findes nye 
elevrepræsentanter.  
 

4. Regnskab 2022 (bilag)  
Kulturskolen kom ud med et lille overskud grundet uge (regional kompetenceudvikling) 
 

5. Jubilæum - 50 års jubilæum april 2025 
Inputs til hvordan det kan markeres.  

 Evt. start 1. april 2025 og kører det frem til 1. april 2026 

 Et jubilæumsår: En god raket, som viser hvad vi kan (koncerter/kunstudstilling osv rundt i kommunen -  med afslutning i 
Fælledhallen) 

 Stjernedrys bliver til jubilæumskoncert 

 Skanderborg gennem ”de 5 årtier - musikteater stykke”/tidsperioder (inddrage tidligere elever).  

 Er der nogle kendte, som er startet i musikskolen, som vil kunne bidrage på den ene eller anden måde? 

 Smukfest (der skal tænkes i den rette vinkel – pigekoret som synger om søndagen evt. med elever for på den måde, at gøre 
det større) 

 Alla ”kunsten at forske”.  

 Søge til en koordinator - evt. bruge en af de ansatte til at være koordinator på det.  

 Tages med på pædagogisk dag med henblik på at involverer kulturskolens personale.  
Da det rækker ud over vores daglige virke, kan vi søge kulturpuljen. 

 
6. Strategi og udvikling 

Der er en ny kulturpolitik på trapperne. Julie sender det rundt, når hun har fået den. Vi får efter al sandsynlighed mulighed 
for at give tilbagemelding. Hvis Kulturskolerådet ikke er samlet, så det kan drøftes, samler vi op på det pr. mail.  
 

7. Kulturel Kaffeklub – orientering 
Det er vigtigt med den kulturelle kaffeklub. Er der en i kulturskolerådet, der vil bære den videre?  

 Kan Museet være interesseret i at bære den videre? Julie spørger Lene Høst.  

 Vi tager punktet op, når vi er fuldtalligt i kulturskolerådet.  
 

8. Sparring på projekter og indsatser 
Elevtallet er pt. ikke stigende. Kulturskolens soloundervisning er under pres. Det er især vores holdundervisning, der 
løbende kommer elever til. Vi har sat priserne ned på nogle af vores aktiviteter.  

Deltagere:  
?? – 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:  
 
 

Referat til Kulturskolerådsmøde 
 
Dato: 22.02.2023 
 
Tid: kl. 18.00-20.30 
Sted: Kulturskolen Søtoften 2A 
 
Referent:  
Tina Quottrup 
 
 



  

Børnehaverne kunne være et godt sted ift. PR koncerter. Det er her drømmen starter.   
Hvad har vi på vej at indsatsområder (fra fx kontrakten) – der laves en oversigt til næste møde 
 

9. Hvor længe skal Kulturskolerådets referater ligge på Kulturskolens hjemmeside 
Løbende år 
 

10. Evt. 

 konstituering kommer på næste dagorden – nævnes for lærerne på pædagogisk dag.  

 Clara fra X-Faktor har gået på Kulturskolen 

 Ift. nye elevrepræsentanter: Victor og Anders inviterer til en elevaften, med pizza, hvor de fortæller om 
kulturskolerådets arbejde og det at være elevrepræsentant. Da de begge går på spire/eliteholdet fortæller de her om 
kulturskolerådets arbejde. Det kunne også være fint med en fra voxeværk. Victor og Anders skriver til Julie og/eller 
Tina, om forslag til dato og idéer til indhold. Tina Q hjælper.  

 
Kommende møder: 
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. 

 
 

 
 

 


