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Referat fra
Kulturskolerådsmøde
Dato: 27. juni 2017
Tid: 19 – 20.30
Sted: Kulturskolen, Søtofte
2A, mødelokalet
Referent: Tina Quottrup

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: Julie, Lisbeth, Mette
Forbered til mødet: læs strategien igennem, Notat til SKB
kommune.

Tina fortalte om Julies sygemelding og at Tina, derfor ved dette møde sidder som konstitueret leder.
Vi forventer, at Julie er tilbage efter sommerferien.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
2. Procesplan – strategi (billag):

Der lægges op til, at man skal starte på hold/sammenspil i stedet for som nu, hvor de fleste starte en
til en undervisning, for derefter at kunne vælge en ”solovej”. Ift. Kulturskolens nuværende
undervisningen er det en radikal ændring. Det vil betyder mere fællesskab, som ser ud til at være et
ønske fra lærerne (vi arbejdede med det på vores strategiseminar) og fra vores brugere. Det kan
mærkes på de mange efterspørgsler vi får fra brugerne.

OBS: Vi skal passe på, at vi ikke pludselig har en masse elever, som gerne vil have individuelundervisning,
hvor vi ikke plads/tilbud til dem.

Det kunne være interessant, at blande rytmisk og klassisk.

Der er flere modeller og der er ønsker alt efter hvilket instrument man underviser i.




Beslutning: Kulturskolen skal komme med noget konkret, som der kan arbejdes videre på og som
Kulturskolerådet kan gå videre med til brugerne.
Der arbejdes videre med det til internatet i august.
Til næste rådsmøde d. 20. september, skal der være noget mere konkret på bordet.

3. Lokaler – Status (Bilag – notat til Skanderborg Kommune Maj 2017)

Benny, Julie, Mikkel og en forældrerepræsentant var til møde med kultur- og sundhedsudvalget d. 4.
maj. Der var ikke meget lydhørhed ændringer overfor nye lokaler.

Der blev opfordret til, at man kunne bruge kulturhuset lokaler. Det har Julie undersøgt og det er ikke
muligt.

Bennys notat blev godkendt og sendes til Kultur- og Sundhedsudvalgte.
4. Orientering om økonomien (billag)

Det ser meget godt ud.
5. Kommende møder – datoer
20. september kl. 19.00
6. Evt.


Mikkel fortalte, at der er fuld gang i et spil Dansk projekt, hvor man inviterer Kommunes personale,
politiet, SMUK festival personalet og andre, til at komme og synge fællessang.
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§ 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

