Kulturskolen Vesthimmerland – Østergade 5E - 9670 Løgstør
Tlf.: 99 66 88 25 - kulturskolen@vesthimmerland.dk
kulturskolenvesthimmerland.dk

Møde i Vesthimmerlands Kulturskoles Kulturskoleråd,
Mandag den 6 februar, 2017, kl. 18.30, Byens Hus, Østergade 5E, Løgstør
Til stede: Ole Høgh Sørensen, Brian Svendsen, Henrik Matin,
Torsten Wetche, Anna Amalie Schou-Jensen, Malene Wennerlin, Kristian Dalgaard
Afbud: Ivan Amtoft, Pernille Vigsø Bagge, Signe Nøhr, Dorte Thomsen, Elisabeth
Korsgaard, Trine Madsbøll
Referent: Malene

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Præsentation af Kulturskolerådets medlemmer
Hvad vil du gerne have ud af arbejdet i rådet?
Bredde i tilbud er vigtigt, synlighed.
NUS stævner er et godt tilbud – forældrene kunne inddrages mere.
Folkemusik i Talentklassen? Hvordan kan det prioriteres? Dialog med
Lykke - hvordan kan vi styrke folkemusikken?
Pt. er der dialog med strygerelever i Talentklassen omkring tilbuddet.
Godt med et alsidigt tilbud, kvalitet og politisk bevågenhed i forhold til
Kulturskolen som et godt tilbud.
Hvordan kan forældrene inddrages?
Kunne man blande sig med det professionelle liv? Opvarmningsband
for professionelle musikere i ALFA?.
Brobygning imellem skolerne og Kulturskolen
Brobygning imellem eleverne og rådet. Fint med arrangementer i
loklamiljøet, hvor elever optræder – eleverne vil gerne optræde.

Kulturuge 2018:
Kulturugen er et samarbejde med Kulturforvaltningen – den første uge
i marts. Synliggørelse af de arrangementer, der er der i forvejen og nye
på bedding. Forældresiden kan inddrages. Forældreinddragelse giver
mening, der hvor man aktivt er med.
En Folk-Camp er med på idéplan.
Punktet tages med på Kulturskolerådets dagsordenen fremadrettet.
4. Orientering om Kulturskolerådets opgave i henhold til
styrelsesvedtægten
Styrelsesvedtægten gennemgås.
Rådets medlemmer minder om vigtigheden i, at alle rådsmedlemmer
prioriterer møderne.
http://www.kulturskolenvesthimmerland.dk/menu/omkulturskolen/praktiske-oplysninger/kulturskoleraadet
Rådets medlemmer og kontaktoplysninger på disse findes via linket.

5. Konstituering af udvalget
Rådet foreslår, at den nuværende konstituering bibeholdes. Ole Høgh,
formand, Brian Svendsen, næstformand. Hvis resten af medlemmerne
har indvendinger, skal dette tilkendegives inden 14 dage til
Kulturskolens kontor.
6. Orientering om regnskab 2016
Regnskabet for 2016 ender op med et underforbrug på 40.000 kr. I
budgettet er der rum til 9 fuldtidsstillinger. 522 aktivitetselever pt.
ventelisteelever er indregnet.
Et udviklingsområde er småbørnsområdet.
7. Rådets arbejde med evaluering af DBA 2015 – 2016.
Mål 3 i DBA’en gennemgås.
Tankerne bag hjemmesiden beskrives. Visuelt univers.
Forslag til spørgeskema gennemgås. Rådet aftaler at mødes i foråret
omkring punktet.
Hvordan opnår vi den samlede fortælling? Er der sammenhæng
mellem undervisningstilbuddet – er den fortælling tydelig nok.
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Fortællinger omkring lærerne, tidligere elever o.l. på hjemmesiden
kunne være en idé.
Talentklassen er forskellig ang. aldersgruppe hvert år. Det kan godt
give oplevelsen af manglende progression i gruppen. Hvordan kan
Talentklassen udvikle sig? Kunne Talentklassens elever komme med
en tilbagemelding på det?
Musikmiljøet er vigtigt. Drøftelse af ungemiljøet i Vesthimmerland.
8. Mødedatoer for 2017
Torsdag den 30. marts kl. 18.30
Mandag den 12. juni. Kl. 18.30
Torsdag den 14. sept. kl. 18.30
Mandag den 20. nov. kl. 18.30

9. Evt.
DAMUSA’s Generalforsamling (den ene af Musik- og Kulturskolernes
landsorganisationer)og inspirationsdag finder sted lørdag den 11.
marts. Der er mulighed for at stille med tre medlemmer fra hver
medlemsskole til generalforsamlingen. Malene Wennerlin sidder som
lederrepræsentant og udtræder ved denne generalforsamling.
http://damusa.dk/indkaldelse-generalforsamling-2017/
Tilmelding senest den 17. februar til kulturskolen@vesthimmerland.dk
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