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Referat af Kulturskolerådsmøde,
Torsdag den 14 september, 2017, kl. 18.30, Byens Hus, Østergade 5E,
Løgstør
Til stede: Ole Høgh Sørensen, Henrik Matin,
Trine Madsbøll, Ivan Amtoft, Signe Nøhr, Morten Porsborg Rasmussen,
Malene Wennerlin, Kristian Dalgaard, Dorte Thomsen.
Afbud:
Brian Svendsen, Elisabeth Korsgaard, Torsten Wetche, Anna Amalie SchouJensen
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Status på elever, lærere, venteliste.
Projekter i sæson 17/18
Nye lærere: Gitte Chren (forskole, grundskole og kor), Mikkel
Zachariasen (guitar) Mette Møller (billedskole) Camilla Elvig Hyttel
(projekt på Aalestrup Realskole) Mette Dam (kor Aalestrup)
Løgstør Skoleprojekt, blæsere og trommeelever – flest trommer. Vi ser
an det skoleår, om projektet er bæredygtigt.
Samarbejde med Aalestrup realskoles musiklinie, 15 elever – der købes
lærerkræfter ind fra Kulturskolen
To minimusikskolehold på Hornum skole – et mere end sidste år
Nye tiltag og nyansat lærer til forskoleområdet (Gitte) – der er salg til
BH. igen. 6 -7 børnehaver har ønsket forløb. Markedsføring af
Minimusik på Østermarksskolen og Aars skole med opstart efter
efterårsferien samt kor på begge skoler.
Mere sammenspil i det lille Musikhus i Vester Hornum samt
indspilninger.

Billedskolehold på Aalestrup skole. Østermarksskolen har også ønske
om at få et hold op at stå.
Skolekor på Aalestrup skole.
Samarbejdet med Gedsted skole er stabilt og positivt og inde i en god
udvikling.
Musikklubben på Aars skole kører videre på samme måde som sidste
år.
Kontaktlærere på to nye skoler – Farsø og Hornum skoler
Kimbrergarden – 16 elever. Kulturskolen har taget kontakt i forhold til
en samlet strategi for blæsere i Vesthimmerland.
423 aktive elever
67 ventelisteelever hvoraf 18 er aktive på et andet fag
Talentklassen kører videre og i år med 12 elever
Besøg af idrætscoach til temadag, Mats Bjørkmann, det udviklende og
lukkede mindset.
SPARK-forløb i MED-udvalget. Arbejde med trivsel, overgået til ny
virkelighed – OK15. Fokus på, hvordan holder man fri? Næste skridt Hvad er Kulturskolens kerneopgave?
Maximere børns muligheder for læring – folkeskolernes kerneopgave.
Fokus på unge
Ungdomsskolen og biblioteket samarbejde om ungetiltag, møde med
Ungerådet.
Visioner om et Ungdomshus. Det bliver ikke i det gamle Rådhus (!)
Kulturugen 2018 – uge 10
Der skal arbejdes bredt og målrettet med Kulturen i Vesthimmerland i
samarbejde med erhvervslivet. VIP arrrangement hos Peugeot i Aars i
beg. af oktober, erhverlivet møder talstærkt op. Fokus på samarbejde
imellem erhvervsliv og Kultur. Kobling til kommunens
bosætningspolitik.
Kulturrådet har doneret 25.000 til et ungeprojekt i forbindelse med
Kulturugen..
Fokus på kommunens kulturidentitet. AHA – kulturen rykker ud,
kultur og erhverv blander sig.
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4. Nye punkter til den kommende DBA
Unge – sammen med Biblioteket og Ungdomsskolen, sommerskole,
tilbud i ferierne på tværs af generationer
Forældrekreds om folkemusikken/forældreinddragelse – koncertform,
sociale begivenheder
ABC for Kulturskolens ansatte – tæt på kerneopgaven,
videreudvikling af vores kommunikationsstrategi. Levendegørelse
Fastholdelse og udvikling af kontaktlærerordningen.
En samlende børne/teater forestilling.
Stadigvæk fokus på målet med 600 cpr. elever.
OBS på midler fra Kulturkanten. Børn, Unge og talent.
5. Tilfredshedsanalyse
Hvordan gør vi det? På landsplan har DMKL taget initiativ – vi afventer
og ser om vi kan lægge os ind under den.
Hvordan oplever eleverne tilbuddet i Tlaentklassen?
Ledelsen kommer med et samlet oplæg.
6. Billedskole og Drama. Hvad gør vi?
Samarbejde med Ungdomsskolen. Interesse for skriveværksted blandt
de unge. Samarbejde mellem fagene – skriveværksted og musik.
Sommerskole. Brug de unge som mentorer.
7. Er vi synlige nok? Skal vi mere i medierne?
Flere historier i dagspressen. Hvad er målet? Fokus på flere historier i
dagspressen for at ramme den brede målgruppe og styrke kendskabet
til Kulturskolen.
Det er vigtigt også at satse på de sociale medier, bl.a. med flere
videoer.
Personlig udvikling - den gode udvikling – den gode historie.
Fokus på at komme mere i ugeaviserne med historier, der rammer den
brede målgruppe og de lidt ældre borgere. Kulturskolen som
samarbejdspartner, Kulturbærer i lokalsamfundet.
8. Evt.
Ungdomsskolen er sekretariat for Ungerådet. Man kan være med hvis
man har lyst, der er ikke decideret valg. Der er dialog imellem
ungerådet og elevrådene på folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.
Kulturmødet.
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Folketingets kulturudvalg - Anders Bloksgaard repr. Vesthimmerland.
Spot på Kultur og erhverv.
Broder Berg – historieformidling, Historien om Danmark.
Kirsten Svensmark – børnearrangement.
Fortælling om Vesthimmerland på Kulturmødet. En strategisk
overvejelse. Dialog omkring Kulturen bredt set. Kulturen skal
have mening ud over en uge om året.
Næste møde:
Mandag d. 20. nov. Kl. 18.30

Ref. Malene Wennerlin

Side 4

