
 

 

 

 

 

Silkeborg den 30. september 2022 

Referat fra møde i Kulturskolerådet  
 

Den 6. september 2022, kl. 18.00-21.00 
Forskolen på Den Kreative Skole  
 
Orientering fra kulturskoleleder, Status på skolen – ny sæson og samarbejder  

- 1131 elever på nuværende tidspunkt (1120 elever i alt i 21/22).  

- 148 på småhold. 64 første i ’20 omkring 100 år ’21 

- 52 kulturklasser i gang (sidste år 32). Gode tilbagemeldinger for skolelederne  

- Fin efterspørgsel på Fabulatoriet (forløb i dagtilbud) 

- eliteSilkeborg: der har vi 8 danseelever fra Den Kreative Skole med. Ønske om at 

koblet billedkunst på til næste år 

 

Projekter – opdatering på igangværende og nye på vej  

- Grib Kreativiteten 

- Sange med Mødre 

- DanseKRAFT 

- ’Når kunsten udspringer af samfundet’  

- Bandmiljø i pipeline 

- Et større skandinavisk projekt omkring dans som sundhedsfremme (måske) 

 

Økonomi  

- Vi forventer at komme ud af 2022 med fin balance i økonomien. 

 

Spm.: Hvordan er elevsammensætningen nu? Er den bredere? Svar: Vi ved det ikke nøjagtigt, 

men vi har et ønske om at få mere indsigt der.  

 

Mødets tema v. kulturskolerådsformand Kristian Toft – Kulturskolen som 

væredygtighedsambassadør  

- Hvad kalder fremtiden på? Det kan være virkelig svært at svare på! Men helt sikkert noget 

andet, end nu. Vores børn skal kunne løse ’wicked problems’.  

- Stigende mistrivsel – fritidspædagogikken som frirum. Fællesskaber kan noget 

- Anbefaling til video: Andreas Schleicher om fremtidens kompetencer  

- Kompetencekompas til det 21. århundrede ’fremtidens kompetencer’ 

- De 9 væredygtighedsmål 

- Hans Henrik Knops forskning: autentiske læreprocesser og psykologisk bæredygtighed samt 

flowfremmende miljøprincipper 

 

- hvilken rolle kan og skal DKS spille i en kompleks og foranderlig verden? 

- Flow og pædagogisk bæredygtighed på DKS? Kan vi bruge Hans Henrik Knoops forskning til 

noget hos os? 



 

- Er der områder, hvor vi kan være mere proaktive i en ’væredygtighedsdagsorden’? 

 

Kommentarer:  

- DKS har en mere katalyserende rolle end folkeskolerne. Interessant at kunne udvide 

forståelsen af kerneopgaven 

- De æstetiske læreprocesser, som de kunstneriske fag kan igangsætte – hvordan bidrager det 

også til læring?  

- Forventningsafstemning med de unge – hvad vil de gerne? Hvad er dit formål med at være 

her? 

- Måske mere fokus på ’guleroden’? Det er vi gode til, men kan vi gøre endnu mere? 

- Den gode balance ml. mesterlære og det mere improviserende/legende/frie 

-  Fordelen ved det gode fællesskab er, at det kan rumme fagligheder på forskellige niveauer  

- Spændende hvis man kan koble de fællesskabsunderstøttende pædagogikker med 

trivselsdagsordnen 

- der er også noget i det med at kunne invitere bredt ind 

- også vigtigt med oplevelsen af, hvad fællesskabet kan opnå – at vi fx kan få det til at lyde 

megagodt, når vi spiller flere sammen på trods af forskellige niveauer – stræbe efter 

fællesskaber, der kan det! 

- Tidligere oplevelse af, at der mangler en trappestige på udvikling i kunstnerisk kunnen. Fx 

ved at overgå til andre undervisere.  

- Hvordan når vi ud til elever/familier, som ikke er født med musikken, hvor musikken ikke er 

en selvfølgelighed?  

- Talent/færdighedsdagsordnen skal kunne balancere med fællesskabsdagsordnen, så det er et 

både og. Men godt at starte i fællesskabet! 

- Hapiness forskning: at gøre noget godt for andre virker! Peer-to-peer 

- Kendetegner nye generationer: man er et sted, indtil det ikke giver mening længere. Det er 

vi også nødt til at forholde os til. Der bliver vi nødt til at være fleksible i vores tilgang og 

måske ændre vores forståelser. Og vi skal måske spørge: hvad skal der til for at du bliver her? 

Er der noget vi kan justere så det bliver attraktivt for dig? 

- Din faglighed kan også blive dine skyklapper 

- Vi skal også spille ind i en what’s in for me – det er et vilkår. Men vi skal også turde 

italesætte det som om, at det er en værdi i sig selv, at det bare er sjovt, det er en hel 

dagsorden i sig selv. Ind i en trivselsdagsorden. For det er ikke på bekostning af 

fagligheden, de stiller bare krav til at man også skal have det godt. Taler også ind i 

fastholdelse.  

Ift. øge kropslig tilstedeværelse: det skal vi være klædt på til. efteruddannelse. 

Trivselsdagsordnen er kommet for at blive 

- Mobilpolitik? Understøtter vi mindre brug af mobiltelefoner og SoMe? 


