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Møde i Vesthimmerlands Kulturskoles Kulturskoleråd,
Tirsdag den 25 oktober, 2016, kl. 18.30, Byens Hus, Østergade 5E, Løgstør
Indkaldte:
Torsten Wechte, Ole Høgh Sørensen, Dorte Thomsen, Brian Svendsen, Trine Madsbøll,
Gitte Vetter, Signe Nøhr, Ivan Amtoft, Pernille Vigsø Bagge, Malene Wennerlin og Kristian
Dalgaard.
Afbud: Pernille Vigsø Bagge, Ivan Amtoft, Holger Madsgaard, Trine Madsbøll, Brian
Svendsen, Signe Nøhr.
Fraværende:
Gitte Vetter
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Elevstatistik
Status på elever og lærere
Bilag gennemgået. Fokus er på cpr. elever i henhold til DBA’ens målsætning om
600 cpr. elever. Kurven er knækket og der ses en stigning i antallet af cpr-elever i
forhold til 2015.
Venteliste: Rådet beder om er nuancering af ventelisten – hvor mange står på
venteliste, som allerede er optaget på et fag og hvor mange er nye elever.
Debat omkring Kulturskolens prioritering af ressourcer i forhold til de eksisterende
fagtilbud.
Nyansatte lærere:
Maria Ginnerup, Billedkunst
Manuela Rauff, Småbørn
Nyetablerede konsulentfunktioner:
Line Ullits Mortensen, sangkonsulent og rytmisk sanglærer
Lars Jørgensen, Talentklassekonsulent
Lykke Søndergaard, Konsulent til fondraising i forbindelse med folkemusik, Trio
NordSpor.
Aktiviteter, koncerter
Samarbejde omkring konfirmander i 2017
Kulturarvsprojekt i forbindelse med Kulturarvsmåneden (juni) i samarbejde
mellem Vesthimmerlands Museum og Bibliotekerne

Der arbejdes på en Grand Koncert i ALFA til foråret i forbindelse med
tirsdagskoncerten.
VHUBB – Vesthimmerlands Ungdomsbrassband holder til på Løgstør skole. Løgstør
Garden er pt. på Stand by. I stedet er der etableret et Brass Band samt
+ slagtøjstilbud på Løgstør skole
Regionalt projekt, Album omkring bandet Chigago Eagle. Projektet henvender sig
til sangere fra Talentmiljøet.
Drøftelse af kortraditionen i og omkring Kulturskolen
OBS på Jazzcamp i Nordjylland - hvor skal det være i 2017?
Forslag om fokus på komposition i undervisningen
Tilfredshedsanalyse
Hvor tilfredse er vores elever - sammenspilseleverne? Hvad med evalueringen
lærer og elev imellem? Vigtigt med forældrekontakten, hvordan sikres den – rådet
er optaget af punktet, og drøftelsen fortsætter på næste møde.
4. DBA
Herunder i særlig grad Rådets medvirken i PR-strategien.
Synlighed omkring skolen. Ingen skal være i tvivl om hvad Kulturskolen er for en
størrelse.
Synlighed – lærere og forældre imellem
OBS på tekst omkring, at forældre til enhver tid kan kontakte lærerne. Tekst på
hjemmesiden samt i mailkorrespondance.
Vi opfordrer til, at Rådet liker Kulturskolens fb-side og følger med der.
Kulturskolen er obs på fremadrettet at informere rådet om fremadrettet i forhold
nyheder o.l. Facebook og Instagram er Kulturskolens primære digitale
nyhedsmedier.
5. Økonomi
Ekstern tilskud og kunstrådets puljer
Der søges puljer sammen Gedsted og Løgstør skoler.
Kulturskolen forventer at overholde budgetrammen.
6. Damusa og Kulturmødet på Mors
Vesthimmerland var aktivt repræsenteret via Himmelstrygerne og Nord Spor ved
Debatten Musikskolerne i det Musikalske Økosystem som var arrangeret at
DAMUSA og DMKL. Kurt Friis, Kulturrådsformand, deltog fra Vesthimmerland. Læs
mere om arrangementet her http://damusa.dk/debat-paa-kulturmoedet-mors/
Tilmeld jer gerne DAMUSA’s Nyhedsbrev på hjemmesiden, hvis I ikke
allerede modtager det.
Malene sidder som ledelsesrepræsentant i DAMUSA pt., men træder ud af
bestyrelsen ved næste Generalforsamling i Marts.
7. Valg til Kulturskolerådet:
Hvor mange genopstiller og valgprocedure

Side 2

Rådets tre forældrerepræsentanter (Ole, Dorthe og Torsten) ønsker at genopstille.
Pernille spørges. Der skal vælges suppleanter. Kulturskolen indkalder til valget,
som afholdes i forbindelse med julekoncerten i ALFA den 6. dec.
Indkaldelse til valg med indberetning af kandidater senest den 10. november.
8. Evt.
ALFA – mulighed for projekt med fokus på ophængning af Kunst i foyeren.
Næste Kulturrådsmøde: Mandag den 6. feb. 18.30 i Løgstør.
Referent:
Malene
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