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Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde i rådet for Kulturskolen
Referat af Kulturskolerådsmøde, torsdag den 27. September, 2018, kl. 18.30 i
ALFA
Indkaldte: Ole Høgh Sørensen, Brian Svendsen, Henrik Matin,
Torsten Wetche, Dorte Thomsen, Trine Madsbøll, Elisabeth Korsgaard, Anna Amalie
Schou-Jensen, Ivan Amtoft, Signe Nøhr, Morten Porsborg Rasmussen.
Til stede: Ole Høgh Sørensen, Brian Svendsen, Torsten Wetche, Dorte Thomsen,
Trine Madsbøll, Ivan Amtoft, Signe Nøhr, Morten Porsborg Rasmussen.
Afbud: Henrik Matin.
Referent: Malene
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. DAMUSA
Orientering om ny forening DMK (Malene)
Der har været en proces i gang hen over året vedr. etablering af en ny
samlet organisering af Musik- og Kulturskolerne i Danmark. Der er
sendt vedtægter i høring i de to eksisterende foreninger, DAMUSA og
DMKL med høringsfrist i september. Der holdes ekstraordinære
generalforsamlinger i de to foreninger d. 8. nov. på Hotel Grand i
Odense med henblik på nedlæggelse af de to eksisterende foreninger
og stiftende generalforsamling for DMK samme dag.
4. Det nye KFU og Kulturstrategi. (Signe)
Pt. fokus på dialogmøder – der bliver snakket meget Kultur i det nye
udvalg. Der bliver talt om en evt. ny kulturpolitik. Der er sat flere
midler af til Kulturugen 2019. Sundhed og Kultur har også fokus.
Udvalget er kommet godt fra start. Der har været dialogmøder med
bibliotekerne.
Tilbagemeldinger fra rådet:
Det gode liv og branding af Kulturen. Vigtigt med ord og strategi fra
det politiske niveau.

Fantastisk kommune med gode kulturtilbud - men gerne mere retning.
Frivilligheden er vigtig. Spændende med samarbejde med erhvervslivet.
Kulturugen 2019:
Der arbejdes strategisk med Kulturugen fremadrettet. Man tager højde
for de forskellige virkeligheder planlægningsmæssigt.

5. Lærersituationen, elevfordeling, Økonomi, (Kristian og Malene)
Bilag vedhæftet vedr. elevsituationen og fordeling af elever på skolerne
6. Ophør af Løgstør skoleorkester projekt og afskedigelse af en lærer i den
forbindelse.
Lars Jørgensen har orlov. Heraf er Charlotte Madsen tilknyttet som
vikar og enkelte undervisere op i tid.
Gitte Chren får en dag som fællesansættelse med LMS (Levende Musik
i skolen)
Driftsønske på udvidelse af den kommunale ramme til udvikling af
billedskole og drama er ikke kommet igennem.
Diskussion om Talentklassen. Der er pt. ikke så mange elever. Hvad
skyldes det?
Folkeskolereform. Fordybelsen er udfordret. Diskussion af
ungemiljøet.
7. Projekter (Kristian og Malene)
Eksisterende projekter som fortsætter:
Samarbejde med Gedsted og Aars skoler.
Nyt samarbejde etableret mellem Løgstør kirke, Løgstør skole og
Kulturskolen.
Boost på Billedskoleområdet – Jane Wieben er ansat med en
arbejdsdag ugentligt til at udvikle området. Samarbejde med Gitte
Chren omkring musik og billedkunst i børnehaver. Blæsertiltag på
Østermarksskolen.
Lykke – Samarbejde med Tempi fonden og Regional ansøgning
Line - sangkonsulent. Arbejder med at booste børnekor og korområdet
generelt i samarbejde med institutioner og skoler
Viggo Steincke og Mind Mirror
8. Mats Björkman (Morten & Ivan)
Træner indenfor golf og volleyaball – skole og efterskole i Ikast. Fokus
på det åbne og det lukkede mindset. En hjælp til at gribe
undervisningen an på en anden måde. En hjælp til de elever, der er
udfordret på store krav til egen formåen.
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9. Orientering om valg til den kommende 2 årige periode (Malene)
Der skal være valg i sidste kvartal af 2018. Der skal vælges
forældrerepræsentanter. 3 medlemmer vælges blandt forældre til
musikelever og 1 medlem vælges blandt forældre til drama- og
billedskoleelever.
Dorte ønsker at udtræde af rådet. Ole Høgh udtræder, da han ikke
længere er forælder. En stor tak til Dorte og Ole for deres mangeårige
indsats i rådet og til Amalie som ikke er elev i Kulturskolen længere og
derfor er udtrådt af rådet.
Der afholdes valg af forældrerepræsentanter, onsdag d. 28. nov.
Kl.18.00.
Elevrepræsentant vælges blandt talentklassens elever.
10.

Evt.
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