Silkeborg den 29. september 2020

Referat fra møde i Kulturskolerådet
Den 16. september 2020, kl. 18.30-21.00
i Orkestersalen på Den Kreative Skole
1. Velkomst ved Formand Kristian Toft og Kulturskoleleder Knud Mortensen
Afbud fra Helga Sandorf Jacobsen og Charlotte Ørbæk Langballe
2. Status på Den Kreative Skole
• Økonomi – der forventes et overskud ca. kr. 224.800 (tal pr. 15/9). Sæsonstart har været
svær at forudsige dels pga. Corona, dels takstnedsættelse og dels ændring af struktur for
musik-begynder-elever.
• Elevtal – status pr. 15. september er 957 unikke/cpr. elever, hvilket er flere end sidste år
på samme tidspunkt. Tallene indeholder ikke en statistik over de børn og voksne, som
undervises via samarbejder med folkeskolerne, valgfag, Kulturklasser og Fabulatoriet.
• Grafisk identitet – der er indgået aftale med grafiker vedr. udvikling af nyt logo, facade,
merchandises mv.
• For at kunne imødekomme online-undervisning i forbindelse med nye grænser for,
hvornår man er syg, er der indkøbt forskelligt IT.
• Projekter på vej:
- Regatta 2021
- Byjubilæum 2021
- DanseKRAFT
- At lære at være
- Kultur på Recept 2.0
3. Strategiplan
a. Status på arbejdet
Lærere, Kulturskolerådet og andre interessenter har bidraget med input til
strategiplanen.
b. Præsentation af strategi
c. Kommentarer fra Kulturskolerådet:
- Der efterlyses mere konkrete målsætninger.
- Noget er målbart, såsom antal elever og aktivitetselever.
- Vigtigt at vise hvad vi kan ved at evaluere på historierne om DKS, eks. ved
afholdelse af koncerter, så vi kan vækste med elever.
- I forbindelse med den appellerende fortælling, skal DKS være mere synlig.
- Kan der måles på andet end tal? Der kunne evt. laves en
spørgeskemaundersøgelse/tilfredshedsundersøgelse.
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Handleplanen vil givetvis kunne omhandle ovennævnte, da den vil være mere
konkret.
En opmærksomhed på private aktører i forbindelse med økonomisk støtte.
Eksempelvis har RealDania et bygge-bro-projekt, hvor samarbejde mellem den
offentlige og private sektor fremmes.

d. Next step
Strategiplanen finpudses. Herefter præsentateres den for Kulturskolerådet og
Kultur-, Fritids-, Idræts-, og Ungeudvalget (KFIU).
4. Rundvisning på Den Kreative Skole
5. Årshjul, temaer og drøftelse af årsmøde herunder valg til Kulturskoleråd
• Tænketanksrapporten var en katalysator for det nuværende/igangværende arbejde. En
god idé med indslag på kommende møder.
• Jane Løwe Schmidt stiller ikke op, og der skal derfor vælges en ny forældrerepræsentant
på årsmødet.
• Årsmødets afholdelse afhænger af restriktioner vedr. corona. Mødet kan evt. afholdes i
Medborgerhusets sal A med tilmelding.
• Der tænkes nye tanker og muligheder vedr. Skolernes Nytårskoncert.
• Datoer for fremtidige møder fremgår af vedhæftede slides.
6. Eventuelt
Intet at tilføje.
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