Silkeborg den 19. marts 2020

Referat fra møde i Kulturskolerådet
Afholdt tirsdag den 25. februar 2020, kl. 18.30-21.00 på Den Kreative Skole
1. Velkomst ved kulturskoleleder Knud Mortensen.
2. Præsentationsrunde og motivation for deltagelsen i Kulturskolerådet
Johan Brødsgaard, repræsentant fra Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget og byrådsmedlem.
Helga Sandorf Jacobsen, repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget.
Charlotte Ørbæk Langballe, repræsentant fra kommunens skoler.
Kristian Sylvest, repræsentant fra kommunens erhvervsliv.
Pia Hübertz Jensen, forældrerepræsentant.
Jane Løwe Schmidt, forældrerepræsentant.
Kristian Toft, forældrerepræsentant (deltog fra kl. 20.30).
Lene Rahbech Rosendal, lærerrepræsentant.
Christian Hørbov-Meier, lærerrepræsentant (deltog indtil kl. 19.15).
Louise Frøkjær Carstens, kommunikations- og udviklingsmedarbejder på Den Kreative Skole.
Vivi Melgaard Vendebæk, administrator på Den Kreative Skole samt referent for mødet.
Afbud fra Thomas Borghus, repræsentant fra kulturlivet.
Motivationen for deltagelse i Kulturskolerådet er en helt overordnet interesse i Den Kreative
Skoles udvikling. Derudover et ønske om at kunne imødekomme musikskoletænketankens
fokusområder med en større mangfoldighed og sammensætning af elever.
3. Kulturskolerådets arbejde, rammer og formål
Knud fremlægger fra vedtægterne.
Formand og Kulturskoleleder udarbejde en forretningsorden for afholdelse af fremtidige
møder i kulturskolerådet, som fremlægges på næstkommende møde i kulturskolerådet.
4. Musikskoletænketankens rapport – de store linjer
De væsentligste pointer og anbefalede indsatser blev gennemgået.
5. Fortællingen om og status for Den Kreative Skole – historik, elevtal, større projekter,
økonomi mm.
Rigtig fin dialog på baggrund af fremlagt historik – herunder et markant fald i elevtallet
over de seneste år. Efter sommerferien planlægges at igangsætte en række tiltag –
herunder kulturklasser på tre folkeskoler, holdundervisningen i musikken styrkes mm.
Fin drøftelse af økonomiens betydning – er høj pris primær årsag til fald i elevtallet?
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6. Drøftelse af processen med at beskrive visioner og udarbejde en strategiplan, der kan
gælde for de næste ca. 5 år for Den Kreative Skole
a. Umiddelbare tanker om visioner og strategiplan
b. Metoder til analyse – idéer til fremgangsmåde
c. Proces og tidsplan
d. Hjemmeopgaver inden næste møde i Kulturskolerådet
Ønske om en hurtig proces hvor kulturskoleleder i samarbejde med formanden
udvikler et udkast til en strategiplan, som kan fremlægges på næstkommende møde
i kulturskolerådet, der kvalificerer planen.
Nogle af de vigtigste indsatser er:
- Vende elevtilbagegangen til en elevfremgang.
- Tage stilling til geografien – hvordan sikrer vi at Den Kreative Skole er hele
Silkeborg Kommunes kulturskole.
- Øget synlighed og rekruttering.
- Strategiplan, der forholder sig til en 2-årig og en 6-årig horisont.
7. Konstituering – valg af formand
Kristian Toft blev valgt for en to-årig periode.
8. Fastlæggelse af de næste tre møder i 2020
Der udsendes en doodle til fastlæggelse af næste møde, der foregår på Da Capo.
- alle bedes melde tilbage.
Derudover:
Onsdag den 16/9-20, kl. 18.30-21.00 på Den Kreative Skole
Tirsdag den 10/11-20, kl. 18.30-21.00 på Dacapo
9. Eventuelt
Intet at tilføje.
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