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Referat

Møde i Vesthimmerlands Kulturskoles Kulturskoleråd,
Onsdag den 9. september, 2015, kl. 19.00, Byens Hus, Østergade
5E, Løgstør.
Til stede:
Torsten Wetche, Ole Høgh Sørensen, Dorte Thomsen, Brian Svendsen, Trine Madsbøll,
Gitte Vetter, Signe Nøhr, Oscar Wetche, Holger Madsgaard, Ivan Amtoft.
Jens Christian Møller stopper i rådet. Suppleant Pernille Vigsø Bagge indtræder som fast
medlem af rådet.
Afbud: Dorte Thomsen, Brian Svendsen, Pernille Vigsø Bagge.
Fraværende: Gitte Vetter, Ivan Amtoft.

1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkter under evt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. iPads som pædagogisk værktøj i Kulturskolen. Hvilke forventninger skal
vi have til brugen af iPads?
Brug af Youtube – eleverne bevæger sig på det medie naturligt.
Holger:
Der er mange brugbare apps bla. Til guitarundervisning. GuitarPro – app med
noder og tabs, mulighed for at skrue op og ned for musikkens hastighed. Billede
af gribebrættet. Musiksøgning.
Signe:
I sangundervisningen findes tekst og akkorder på nettet og kan sendes til eleven
med det samme.
Konklusion: iPads bruges efter den hensigt de var købt til, men bruges forskelligt,
Alt efter hvad der undervises i.
4. Dialog baseret aftale. Evalueringen af den gamle aftale diskussion af
emner til den nye aftale
Gennemgang af oplæg til Kulturudvalget – herunder evaluering af den
eksisterende aftale samt præsentation af den kommende.
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Status på Billedskole og Drama blev drøftet. Martin Schwab har henvendt sig
vedr. den ledige stilling som Dramalærer. Der er aftalt et møde med Martin i
slutningen af september. Holdet forventes at kunne startes op efter efterårsferien.
Den kommende DBA :
8 % af alle børn mellem 0 og 25 år
Kontaktlærerfunktion – taxameterordning, elever udløser lønkroner
Synlighed på skolerne
Forårskoncerter på skolerne
Som Kulturskolelærer kan man også være udøvende musiker
Der er et potentiale på de store skoler som skal udvikles. Vigtighed med synlighed
på de store skoler.
Input fra rådet:
Samarbejde med kirkerne – Muligheder for elevoptræden.
Komposition og sangskrivning
OBS – Der er deadline for forslag til DBA 1. Okt. Hvis rådet har øvrige
forslag det punkter som skal medtages, meldes der tilbage til
krdn@vesthimmerland.dk
5. Fælles skole ansøgning til Kunstrådets kommende pulje
Brian har taget initiativ til at indkalde skolerne omkring et samarbejde i forhold til
en pulje vedr. samarbejder imellem folkeskole og Kultur- og musikskoler, der var
etableret af Marianne Jelved. Puljen er pt. på stand by så vidt vi kan se. Ledelsen
holder øje med status.
6. Kulturskolens synlighed fremadrettede visioner. Herunder en diskussion
af, om dette emne skal behandles på et særligt møde.
Nye tiltag - Videoklip på hjemmeside og facebookside. Rådet finder det ikke
nødvendigt at behandle punktet på et særskilt møde
7. DAMUSA
Ole Høgh har deltaget et dialogmøde med generalsekretær Nina Ulf Jørgensen fra
Damusa i forbindelse med Kulturmødet på Mors. Et begyndende samarbejde er
etableret. Pt. Mangler der i øvrigt at blive besat to pladser i DAMUSAS bestyrelse
8. Evt.
Punkter tilføjet:
Valg til ALFAs bestyrelse
ALFAs bestyrelse – Formanden udtrykker, at det giver god mening, at det er
formanden for Kulturskolerådet der sidder i bestyrelsen. Ingen i rådet har
indvendinger.

Orientering fra ALFA
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Orientering omkring stød fra instrumenter og mikrofoner i ALFA. Pt. Er man blevet
anbefalet, at sikre at der er jord i alle elektriske forbindelser. Sagen undersøges til
bunds.
Elevstatistik
Statistik gennemgået for indeværende skoleår blev gennemgået og perspektiveret
i forhold til elvetallene fra sidste sæson.
9. Aftale, tidspunkt og sted for de kommende rådsmøder
Mandag den 30. nov. kl. 19.00 i Løgstør.
Onsdag den 6. april kl. 19.00 i Løgstør

Referent: Malene

