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

Kulturskolerådsmøde torsdag den 8 februar, 2018, kl. 18.30, Byens Hus,
Østergade 5E, Løgstør
Til stede:
Ole Høgh Sørensen, Henrik Matin, Torsten Wetche, Trine Madsbøll, Ivan Amtoft,
Signe Nøhr, Morten Porsborg Rasmussen, Kristian Dalgaard og Malene Wennerlin.
Afbud: Dorte Thomsen, Brian Svendsen, Morten Porsborg
Ikke til stede:
Anna Amalie Schou -Jensen, Elisabeth Korsgaard
Referent: Malene
Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. DAMUSA.
Skal vi fortsat være medlem af DAMUSA?
Kulturskolerådet overvejer at formulere en skrivelse med invitation til
at besøge Kulturskolerådet. Kulturskolerådet har den holdning, at hvis
man melder sig ud står princippet om brugerrepræsentation
fremadrettet svagt.
4. Orientering om afslutning budgetår 2017 og budget for 2018
Merforbrug i 2017 på 150.000 pga. personalesituationen. I 2018
prioriteres lønsummen svarende til 9 fuldtidsstillinger.
Årsberetning er udsendt til politikere, ansatte og samarbejdspartnere.
Vi vil fortælle den gode historie om Kulturskolens virke.
I forhold til ventelisten overvejes at sætte elever i gang på hold bl.a. på
Farsø skole.
Opmærksomhed omkring ventelistens størrelse.
5. Projekter
Temadag i Kulturskolen for Kulturskolens ansatte. Mats
Bjørkmann det åbne og lukkede mindset herunder bla.a
procestankegang omkring tilgang til koncerter.

Kulturuge i uge 10, 2018 – 49 begivenheder. Aalborg
Symfoniorkester åbner Kulturugen. Temaet er Kultur og Erhverv.
Skoler og institutioner er med fra 2019. Kulturskolen har tre
arrangementer med i 2018: Kulturskolekoncerten, Børnekordag og
konfirmandarrangement. Nordjyske rykker ud med Mediebus.
Nus stævne april 2018 – d. 21. og 22. april er Vesthimmerland vært
for NUS- stævne i Farsø- hallerne. Der søges hjælpere – bl.a.
nattevagter. Forslag om velkomst fra Signe Nøhr.
Sangdag – kor i Løgstørområdet samles i Løgstør Kirke d. 11/4 - 2018
Nordspor – folkemusiktrio. Lykke Søndergaard Kristensen arbejder
med opgaven og søger midler fra fonden Tempi.
Kontaktlærermøde på Aalestrup skole med fokus på vidensdeling.
Der er søgt fondsmidler til Mind Mirror – musisk æstetisk laboratoium
for unge på 10. klasse centret. En musiker og forfatter går sammen om
projektet. Målgruppen er elever fra 10 kl.
Mal med pistoler – et nyt billedskolekoncept hvor grænsen mellem
kunstarterne brydes. Målgruppen er småbørn 3-7 år.
Billedskole & Drama.
Driftsønske fra Kulturskolen omkring penge til området.
Forslag fra rådet om fotokunst. Kirsten Klein. Mediefag.
Kor og sangmiljø – Line Ullits arbejder med børnekor i Kulturugen og
har afholdt inspirationsdag for skolernes musiklærere.
Forslag om at samle børn til Kulturmødet på Mors – ungemiljø på
havnen. Rådet overvejer at tage til Kulturmødet i 2018 som ligger d. 23
– 25 august.
6. MED og SPARK. Kerneopgaveformulering.
MED udvalget og lærerne har arbejdet med kerneopgaveformulering
for Kulturskolen. Den vil vi gerne præsentere for rådet.
Trivsel under forandringer.
AR, Line Ullits, foreslog at tage kontakt til SPARK –
konsulentvirksomhed.
Balance i arbejdslivet. Fokus på en kerneopgavefomulering som noget
af det første. Den skal være i ental, have brugeren i centrum og
rumme alle fagligheder.
Vi fremmer elevens musiske og kreative indtryk & udtryk.
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Indspark fra Rådet:
Kan man fremme indtryk? Gøre indtryk og fremme udtryk?
Der sættes spørgsmålstegn ved ordet indtryk, hvis det bruges alene.
7. Evt.
Forslag om et Kulturklippekort – evt. en opgave for Bibliotekerne.
Kultur og Fritids udvalget henstiller til, at Kulturskolerådets vedtægter
opgraderes. Ledelsen kommer med et forslag.
Punkt til næste møde.
Formen på Kulturrådsmøder. Skal vi opleve noget sammen? Hvad vil vi
bruge Kulturskolerådsmøderne til? Mere synlighed omkring
Kulturskolerådets arbejde
Punkt til næste møde.
Næste møder:
d. 24. maj kl. 18.30
d. 27. september kl. 18.30.
Valg til Kulturskolerådet i november.
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