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1. Godkendelse af sidste mødes referat 

 Efter ca. 7 dage uden evt. indsigelser fra kulturskolerådet lægges referatet på hjemmesiden. Dette 

punkt slettes fremover i dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Ok 

 

3. Orientering vedr. økonomi 

 Vores økonomi ser godt ud, vi er lidt spændte på hvad den nye overenskomst kommer til at betyde.  

 

4. Orientering vedr. kontraktmål 2016 

punkt D) fra sidste møde: Borgere kan komme og ”leje” en nøgle og alarmbrik. Det sker efter aftale under 
hensyntagen til at Kulturskolens instrumenter sikres.  
Vi har pt. 6, der bruger vores lokaler udover alm. undervisning. 

 Julie sender info om det i næste nyhedsbrev, så alle ved at muligheden er der.  

 Vi undersøger om man som elev selv kan se, hvornår lokalerne er ledige, så man ved hvornår man kan 

komme.  

 

5. Status, proces og ønsker til ny arbejdstidsaftale/ OK 2015 

     (bilag – ”udmøntning/fælles forståelse” og procesplan Ok15)  

 Gennemgang af vores udmøntning/fællesforståelse og kalenderen ifm. OK15. Det er i høring hos lærerne til 

fredag d. 15/4. 

 Kan vi, hvis en lærer er syg eller i forbindelse med planlagt fravær, få lærerne til at dække ind for 

hinanden? 

 En af de vigtigste øvelser er, at vi justerer undervejs, hvis der er noget der ikke fungerer, 

Hvordan kan vi minimere ventelisten fx på klaver? 

 Kan der på hjemmesiden når man tilmelder sig klaver stå, ”der er lige nu lang venteliste, men der er plads 

på????” 

 Kan evt. henvise til Ram i Ry og Musiktornadoen i Galten 

 Sende ud til eleverne på ventelisten, at ønsker man at komme i gang i Kulturskolen nu, er der plads på??? 

 

6. Handlekatalog 

Direktionen ønsker at brugerbestyrelserne gives mulighed for at bidrage til det ”handlekatalog”, der skal 

udarbejdes til Byrådets arbejde med Budget 2017. 
Forslag fra brugerbestyrelserne til handlekataloget skal afleveres til fagchefen senest d. 29. april 2016. 

 

1. koncerter og arrangementer for elever,  

2. Brugerbetaling hæves 

3. Kursusbudget reduceres 

4. Indkøbsaftaler – kan der optimeres? fx via internettet 

 

 kunne man gå sammen med andre musik/kulturskoler og får bedre rabatter  

 Lave en rabataftale med Thomann eller med vores lokale forhandlere.  

Deltagere:  
Benny – Rep. for erhvervslivet – Formand for Kulturskolerådet 

Julie – chef for Kulturskolen 

Mette – Rep for folkeskolerne 

Anders – forældrerepræsentant 

Henrik N – Rep for personalegruppen 

Lisbeth – forældrerepræsentant 

Mikkel – repræsentant for kulturlivet 

Tina – sekretær 

 

Fraværende: Benny   

 

Forbered til mødet:  
 

Referat: 

til møde i Kulturskolerådet 

 

Dato: 13. april 2016 

 

Tid: 19 – 20.30 

Sted: Kulturskolen, Søtofte 

2A, mødelokalet 

 

Referent: Tina Quottrup 
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Beskriv hvilke konsekvenser det har 

 

 

7. Lokalesituationen 

Vi er vokset ud af vores lokaler. Der skal derfor lægges et seriøst stykke arbejde for at finde nye lokaler til os. 

Kulturskolerådet kan gøre meget politisk.  

 En konstruktiv/positivt politisk påvirkning via et læserbrev 

 Vores drømmescenarie/konkrete bud.  

o En udbygning af Kulturhuset. Tegningerne er lavet. Fundraising. Lokal opbakning.  

o Den gamle politistation (søge fonde til at istandsætte det) 

o VIA bygningen (søge fonde til at istandsætte det).  

o Som kulturskoleråd/brugerråd, kan man gå ind og sige, at man er meget interesseret. Inviterer 

en politiker til næste kulturskoleråd/brugermøde.  

o Julie laver et udkast til en skrivelse til politikerne med Kulturrådet som afsender.  

 

8. Evt,  

Vedr. brugermødet d. 8. juni 

 Masser af små børn og en bid brød.  

Kulturskolerådet indkaldes til et nyt møde inden sommerferien, hvis der er behov for det.  

 

Næste møde: 

Brugermøde - onsdag d. 8. juni kl. 19.00 - 20.30 

 

 

 

 

 
§ 6 Kulturskolerådets opgaver  

Stk. 1 Lederen skal drøfte alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen med kulturskolerådet, herunder 
undervisning, projekter og disses relevans.  
Stk. 2 Kulturskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. 
Kulturskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter.  
Stk. 3 Kulturskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af kulturskolens leder 
Stk. 4 Kulturskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med lederen udkast til kontraktmål for 
skolen. 
stk.5 Kulturskolerådet udøver sin virksomhed inden for rammerne af Skanderborg Kommunes styringsprincipper 

 


