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Referat:
til møde i Kulturskolerådet
Dato: 24 august 2016
Tid: 19.00 – 20.30
Sted: Kulturskolen, Søtofte
2A, mødelokalet
Referent: Tina

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: Lisbeth og Mikkel
Forbered til mødet: Orientering i handlekataloget vedr. besparelser på
kulturskoledriften.

1. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Budget 2017 – Handlekatalog samt dialogmøde 29/8
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/budget-2017?404;http://www.skanderborg.dk:80/politik-ogfaellesskab/budget-2017#handlekatalog_budget_2017_-_2019
I handlekataloget er der lagt op til en besparelse på 7,7% fra vores nettobudget ca. 500.000 kr. pr år.
Kulturskolerådet kommer med en udtalelse:
Tina får skriv fra Benny:
Kulturskolerådet er enig i betragtningen om, at en besparelse vil gøre det umuligt at bibeholde kommunens kulturpolitiske intentioner,
hvor der er sat speciel fokus på kultur til børn og unge. Samtidig er rådet af den opfattelse at et stærk kulturtilbud til netop børn og unge,
understøtter kommunens bosætningsstrategi.
Besparelsen vil desuden være ødelæggende for den meget positive udvikling der er i gang i øjeblikket hvor Kulturskolen når flere og
flere børn og unge, bla. ved at fokusere på gruppeundervisning samt de muligheder skolereformen giver for tværgående samarbejde.

4. Kulturskolens Lokalesituation
Benny og Julie har været til møde omkring vores lokalesituation med Tage Nielsen og Bente Hornbæk.
Der er lydhørhed overfor Kulturskolens lokaleudfordring. Julie er inviteret til at sidde i et udvalg omkring
lokaleudnyttelse i kommunen. Benny og Julie skal have et opfølgende møde med Tage og Bente om et halvt år.
Bente Hornbæk undersøger om der er nogle lokaler, vi kan bruge på den korte bane.
5. Kommende brugermøde – dato samt emner
Slønglesalen – vi satser på en onsdag. Julie kommer med en dato.
Tilmelding nødvendigt. Kaffe/kage.
Vi prikker nogle forældre på skulderen, som kan være med til at tage andre forældre med.

Velkommen

Elever der spiller/optræder

Et foredrag ”Et aktivt musikliv/kulturliv, hvad bidrager det til” - Vil du vide hvad kultur kan” (Tatiana
Chemi – Julie kontakter hende) ”

Åben debat
Vi skal have det ud på intra flere gange (det kan fx ligge i en periode)
6. Opfølgning på kontrakt 2016 og inputs til kontraktmål 2017
1. Nedbringelse af sygefravær: Vi er steget lidt 1,91% til 3,42%. Det skyldes bla. en barsel.
2. MUS: Vi mangler at afholder én MUS
3. Effektivisering i fællesskab (Bibliotek/Museum/Kulturskolen):
Henvise til hinandens hjemmesider. Medarbejder bank. Arbejde på fælles PR/markedsføring. Rabatordning
hos hinanden. Fælles faciliteter.
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4. Kommune 3.0: Vi tog hul på det til vores internat. Der arbejdes videre med det i USG.
5. Sundhedspolitik: vi har startet et Lungekor.
6. Åbne skole og skolereform: Vi har pt. et samarbejde med Mølleskolen, Højboskolen, NES, Skovbyskolen
7. OK 15. Se punkt 7
8. Fællesskab og diversitet: Vi starter animation, fokus på at vi skal have fx Obo, fagot, Vi skal måske arbejde
mere på tværs af fagene.
9. Århus 2017 – Det går rigtig godt.
Kan vi allerede nu gøre os nogle tanker om hvilke kontraktmål vi ønsker til næste kontrakt.
Hvordan kan vi sætte vores eget præg på dem og så det kan udvikle os som Kulturskole.
- Sættes på dagsorden som hovedtema på næste Kulturskolerådsmøde. Kulturskolen kommer med et udspil til
nogle punkter, så rådet har noget at arbejde med og bliver brugt på den bedst mulige måde og på den måde skabe
noget energi.
7. OK 15 – status
Vi har været i gang i 3 uger. Alle de fastknyttede lærere har tilstedeværelse mindst en gang om ugen på
Kulturskolen/Søtoften. Tirsdag er fast mødedag, så der ikke ligger undervisning om tirsdagen.
8. Evt
Næste møde onsdag d. 9. november kl. 19.00.

§ 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

