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23. maj 2019

Dagsorden til konstituerende møde i kulturskolerådet
Dato:

13. maj, 2019

Klokken:

18.30 – 20.30

Sted:

Torvegade 15, lok. 303, 9670 Løgstør

Indkaldte:

Brian Svendsen, Trine Madsbøll, Signe Nøhr, Henrik Matin, Torsten Wetche, Mette Støttrup Jensen,
Torben Nørgaard, Iben Nielsen, Morten Porsborg Rasmussen, Ivan Amtoft, Anna-Rose Støttrup Akobe,
Kristian Dalgaard Nielsen, Malene Bonderup Wennerlin, Anne Mette Rasmussen

Afbud:

Torsten Wetche , Anne Mette Rasmussen, Iben Nielsen

Mødeleder:
Referent:

Brian Svendsen
Malene Bonderup Wennerlin

Velkomst og tjek ind - vi starter med en sang - Hvis jeg var en cirkushest… 
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.

Godkendelse af referat fra mødet, d. 14. januar (bilag)
Vedr. næste referat – det betragtes som godkendt, hvis der efter udsendelsen ikke er kommet
reaktioner inden fire dage.

3. Kulturskolens og kulturskolerådets arbejde med visioner
Oplæg om kulturskolens arbejde med visioner v/Kristian.
Nysgerrighed og proaktivitet er nøgleord. Hvorfor er Kulturskolen en vigtig størrelse?
Forslag fra ledelsen om at kigge på vedtægterne. Tænketanksrapporten kommer med
nogle anbefalinger. Nytænkning og samarbejde.
(tænketanksrapportens hovedemner sendes ud med referatet)
Kulturskolens ledelse arbejder med mangeartede opgaver, herunder KulturThit og
Kulturugen. Teater og LMS skolekoncerter. Der er afsat tid til konsulentopgaver til
lærerne. Sangkonsulent. Strygerkonsulent – projektet Genklang – herunder også
samarbejde med Kultur og Sundhed. Mental sundhed. Samarbejde med Kimbrerparken.
Derudover er vi inde over Konfirmandarrangement i ALFA. Der er et korværk i
støbeskeeen sammen med Johs. V. Jensen museet.
Der er fokus på udvikling og udfordringerne omkring unge og Kultur.
Internt er der fokus på arbejdsmiljø og strategi. Vi har haft et SPARK-forløb med fokus på
arbejdsmiljø.
Tre spor danner udgangspunkt for visionsarbejdet: Talentudvikling i verdensklasse, Læring
med kroppen forrest, Carol Dweck, Det åbne og det lukkede mindset.
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Drøftelse af kulturskolerådets rolle.
Hvordan giver visionen mening ind i de forskellige miljøer hos medlemmerne af
Kulturskolerådet?
Torben:
Talenttankegangen – hvordan kan den udvikles indenfor kulturområdet? Hvordan arbejder
mand med Talentbegrebet indenfor flere kulturfag? Hvordan vil man arbejde med PR? Kan
det bruges som et bosætningsargument? Kan vi gøre noget anderledes? Inspiration fra
Mariagerfjord Kulturskole – talentskoletanken. Er i diskussion blandt kommunens skoler
pt.
Samarbejde med skoler – kan vi øge samarbejdet med skolerne? Fx mellem klassetrin på
tværs af skoler – kunne Kulturskolen spille en rolle.
Mette:
Større arrangementer for børn og unge?
GPDR reglerne gør, at vi er udfordrede på vores PR strategi.
Opsamling:
Gå systematisk til værks på fremtidige møder på baggrund af det nævnte.
4. Kulturskolerådets arbejde og virke
Fællesmøde med skolens ansatte
Der arbejdes videre med tidspunkt for et møde – formand og ledelse. Rådet vil gerne
spørges omkring deltagelse med hjælp i relevante sammenhænge.
Fællesoplevelser i kulturskolerådet. Har rådet lyst til at præsentere en sang til et
fællessangsarrangement. Forslag om folkedans? Formand og ledelse arbejder videre.
5.

Orientering
Nyt fra formand
Intet til referat
Nyt fra ledelsen
Tilmelding er i gang. Flyers og plakter er sendt ud på skolerne. Billedskole på Aars skole.
Er det evt. en mulighed på gymnasiet) POK - på oplevelse med kroppen. Billedkunst og
musik i en samlet faglighed.
Årsberetningen for 2018 ligger på Kulturskolens hjemmeside.
Nye undervisere: Rasmus Jørløv (bas) Kristian Djernes (trommer)
Talentklasseweekenden godt overstået. Godt samarbejde med Erhversskolerne.
En vellykket kulturuge.
Nyt fra kultur & fritid:
Budget og besparelser. Fokus på ungdomskultur. Hvor er arrangementerne henne for de
unge? Kulturpolitik-arbejdet pågår. Der skal spares 250.000 på Kultur og Fritidsområdet
ud af 56 millioner.
Kan Kulturskolerådet være høringspart i forhold til en Kulturpolitik – formanden
undersøger. Politikken skal være et redskab der kan være brugbart.
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Kulturskolen vil gerne bidrage til diskussionen på ungeområdet sammen med de andre
ungeaktører.
Rosa:
Rart at have et sted, hvor man kan komme og spille og mødes uformelt med andre unge.
Ungepunktet optager rådet og sættes på som punkt på næste møde

Nyt fra ALFA
Ny bestyrelse er tiltrådt, økonomien er i bedring. Budgettet er skåret med 50.000 kr. i 2019.
Punkt Nyt fra personalet på dagsordenen fremadrettet samt fra nyt fra elevrepræsentanten.
6. Aftaler for næste møde
Næste møde, 16. sept. 2019. Stedet kommer senere.
7. Evt.
Kontaktlærermøde i slutningen af maj for de skoler, hvor der er kontaktlærere.
Trine fratræder sin post i Kulturskolerådet. Tusind tak til Trine for hendes engagement i
rådet! Vi manglede en flaske god rødvin til hende!!
Ledelsen tager kontakt til VHG vedr. ny repræsentant.
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