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Møde i Vesthimmerlands Kulturskoles Kulturskoleråd
Mandag den 29 februar, 2016, kl. 19.00, Byens Hus, Østergade 5E, Løgstør
Til stede:
Ole Høgh Sørensen, Dorte Thomsen, Brian Svendsen, Trine Madsbøll, Holger Madsgaard,
Ivan Amtoft, Kristian Dalgaard og Malene Wennerlin.
Fraværende:
Gitte Vetter, Signe Nøhr, Oscar Wetche, Torsten Wetche og Pernille Vigsø Bagge.
Referent:
Malene
Referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Elevstatistik
Der er ikke de store ændringer i elevsituationen i forhold til sæsonstart – der er
elever der stopper, men også nye der melder sig ind. I forhold til Danmarks statistik
arbejdes der på at synliggøre de elever, som undervises i børnehaver og skoler
(understøttende forløb) via cpr-numre i Kultur-og Musikskolernes
administrationsprogram SpeedAdmin. Det giver et mere retvisende billede af
aktiviteterne i Kultur- og Musikskolerne. Vesthimmerland arbejder også henimod
dette.
4. iPads som pædagogisk værktøj i Kulturskolen
Opfølgning fra sidste møde
Input fra lærerrepræsentanterne:
Holger optager sekvenser fra undervisningen til hjælp til øvningen. Guitarpro bruges i
undervisningen. Der videndeles på tværs i forbindelse med de pædagogiske dage.
Oplevelsen fra lærerne er, at iPads bruges en del i undervisningen.
Forslag til dialog med den enkelte ved nyansættelse, om der er behov for en iPad ved
ansættelsen.
5. Dialogbaseret aftale
Hvad er DBA – bilag er medsendt. 2 årig aftale skal evalueres og være målbar.

Økonomi
Økonomien vurderes af ledelsen til at være stabil over de næste to år.
Hvad er rådets rolle i forhold til den nye DBA?
Kulturrådet skal være med til at evaluere kommunikationsstrategien – lykkes
Kulturskolens kommunikation. Det blev aftalt, at rådet melder ind kontinuerligt, i
forhold til hjemmesiden, presse, arrangementer o.l. Når vi ud der hvor vi skal?
Hjemmesiden skal være opdateret og brugerorienteret. OBS på at nyhederne ikke er
for ”gamle”! Facebook og hjemmesiden skal hænge sammen.
Skal Vesthimmerlands Kulturskole have et nyt navn?
Brian: Stedet er vigtigt – Vesthimmerland siger noget om det.
Dorte: Den brede betegnelse er vigtigt.
Ole: Musik- og Kulturskolen – fordi der er mest musik, men ingen præference mellem
fagene
Beslutning:
Kulturskolen Vesthimmerland med undertitlen - Musik, drama og billedkunst...
Hjemmesiden:
En ny hjemmeside med fokus på æstetik, billeder, videoer og fortællingen om de
gode oplevelser går i luften her 1. april. Ulla Jensen er tilknyttet som fast fotograf.
Det billedlige udtryk skal fylde meget. Hjemmesiden bygges op målgruppeorienteret
med universer, der appellerer til forskellige målgrupper.
Forslag om nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig på hjemmesiden. Idéen tages med
i processen.
Fejring og pressedækning af den nye hjemmeside kommer i nærmeste fremtid!
6. Elev og lærerevaluering
Talentklassen. Tilfredshedsanalyse
Ole:
Kunne det være en ide med en elevevaluering fra Talentklassen? Forslag om elevråd i
Talentklassen – rådet kunne bygge bro til Ungerådet i Kommunen. Holger
undersøger, om der er interesse for det i Talentklassen.
Kristian: Evalueringer fra forældre kunne også have interesse.
Brian: Skolerne udvikler Talentklasser indenfor andre linier – hvor er Kulturskolen?
Kulturskolen er OBS på talentsporet.
7. Kunstrådets kommende pulje
Der er søgt om 300.000 fra Kunstrådet til samarbejde med Aars skole om udviklingen
af et Talentmiljø, som hænger sammen med/bygger bro til det nuværende
Talentmiljø i ALFA. Der arbejdes ud fra en kerne på 20 elever – fortrinsvist et rytmisk
miljø. Undervisningen foregår i skoletiden. Kristian sender ansøgning rundt.
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Spirehold med åben adgang – musikalske oplevelser.

8. DAMUSA
KiN – Samrådet for Kulturskoler i Nordjylland indstiller Hjørring og Vesthimmerland i
forhold til modtagelsen af Kommuneprisen som uddeles af DAMUSA i forbindelse
med Musikskoledage i Tivoli den 1. maj. Hvert regionale samråd er blevet bedt om at
indstille to kandidater.
”Prisen (et selvvalgt kunstværk til en værdi af op til kr. 10.000) gives til en kommune,
som har gjort en særlig indsats for at fremme samarbejdet mellem musikskole og
folkeskole. Det kan for eksempel være i form af økonomiske prioriteringer eller
igangsættelse af nye, banebrydende aktiviteter, som kan være til inspiration for
andre kommuner.”

9. Evt.
Martin Schwab er ansat som Dramalærer. Martin skal synliggøres på skolerne.
10. Aftale tidspunkt og sted for de kommende rådsmøder
Den 14. Juni kl. 19.00 i Løgstør
Den 19. Sept. Kl. 19.00 i Løgstør.
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