
 

 

 

 

 

Silkeborg den 1. marts 2023 

Referat for møde i Kulturskolerådet 

Den 28. februar 2023, kl. 18.00-21.00 

Afbud fra: Johan Brødsgaard, Morten Hæk, Christian Hørbov-Meier, Thomas Borghus. 

 

Orientering fra kulturskoleleder 

Status på skolen – ny sæson og samarbejder 

• Orientering om status på elevtallet: vi er stort set fyldt op. Ca. 20% stigning på tre år.  

• Ift. planlægning af ny sæson: vi kommer langt hen ad vejen til at kopiere fra i år. 

Meget er sat godt i system.  

• Samarbejder:  

o Grib Kreativiteten er afsluttet og bliver en del af en samlet rapport til 

kulturministeren – spændende, hvad det kan blive til. 

o Sange med Mødre: er opstartet på ny 3-årig projektperiode, og det går godt, der 

er god bevågenhed   

o DanseKRAFT, Bandklubben, Når kunsten udspringer af samfundet: Spændende 

projekter i god udvikling 

o KulKur: spændende mulighed – vi håber ansøgningen går igennem. Så vil Den 

Kreative Skole være i internationalt samarbejde med aktører i Norge og Sverige 

omkring Kultur som Sundhedsfremme-tiltag 

o Billedkunstnetværk: vi arbejder pt på en ansøgning om etablering af et regionalt 

netværk, der skal styrke billedkunst som kunstart i regionen 

o Ansøgning på dagtilbudsområdet: vi er med i en ansøgning omkring en styrkelse 

af de kunstneriske fag i dagtilbud i samarbejde med Odder Musikskole, 

Pædagoguddannelsen og elever på Den Kreative Skole 

Økonomi 

• Vi kom ind i det nye år i fin balance med en overførsel fra 2022 på 238.000,- 

 

  



 

Mødets tema – Zetland som et dannelsesprojekt  

Vi fik online oplæg af Tav Klitgaard, der udover at være uddannet trompetist også er direktør 

på Zetland. Han fortalte om, hvordan han betragter Zetland som et dannelsesprojekt, og 

hvordan han mener, at man kan drage paralleller til en kulturskole som vores.  

Noter fra oplægget herunder: 

• Vigtigheden af at have det rigtige talent, og hvad er det så? Vigtigheden af at danne 

mennesker til et moderne samfund, som vi ikke rigtig ved hvordan kommer til at se ud 

• Tav trækker på de færdigheder, som han lærte på konservatoriet, hver dag, de er 

nemlig også brugbare i en journalistisk kontekst 

• Zetlands mission: at bidrage til en bedre offentlig samtale ved at fortælle dannede 

historier. Målet er dannelse (på en måde, så det ikke føles som lektier) 

• Man kan ikke skille distribution og produkt/indhold ad – hvis ikke folk kan tilgå 

produktet, så kan det være ligegyldigt. Vi skal tænke os som en service/oplevelse, det 

er først der, det virker (både i journalistik og kunst-/kulturkontekst) 

• Zetland: Fortælle om verden på en måde, så man faktisk forstår det 

• Sandheden er sjældent lineær – der ligger fx mange fejl til grund for Zetlands succes 

• Hvad er dannelse 3.0? At sætte folk fri en verden, hvor de er integrerede. Dannelse= 

oplysning (forstå verden) og fællesskab (det virker ikke at være autonome 

evidensenheder. At evne og turde at tage ansvar, samfundet er afhængigt af dig – og 

det kræver tillid til det samfund, man bor i. At være i udvikling som menneske er en 

tilfredsstillelse for individet.  

• 2020- videnssamfund, metamodernitet. Alt viden er tilgængelig i dag, og det skal børn 

og unge formå at navigere i. Vi har glemt, at dannelse handler om at lære uden mål. 

Det handler om at lære at lære.  

o Den dansk forfatter Meir Goldschmidt (1819-1887) har en almen definition af 

dannelse: 

▪ Ved dannelse forstår jeg den udviklede evne til at være opmærksom, 

opfatte og tilegne sig en tanke, være selvstændig i sin dom, ville noget... 

• Hvordan arbejder kulturskolen med dannelse? ’a jack-of-all-trades is a master of none.. 

but oftentimes better that a master of one’ Vi er nødt til at kunne lidt af det hele: vi 

skal lave børn og unge som ikke specialiserer sig alt for hurtigt, men som forstår 

mekanismerne og kan anvende dem i andre sammenhænge. Vi kan måske ikke bruge 

det at spille guitar i bredere sammenhænge, men det kan vi derimod med det at være 

kreative. Den fleksible viden. Vi kan dermed blive gode til at løse uventede problemer i 

grupper.  

• Baglæns fra ’hvad vil du være’ --> fremad fra ’hvad er det jeg er og har lyst til’ 

• I know who I am when I see what I do – Herminia Ibarra (London Business School) 

• Anbefalede bøger: ‘Dannelse – at blive et større menneske’ af Lene Andersen og ’Range 

- How Generalists Triumph in a Specialized World’ af David Epstein 

 

  



 

Tilbagemeldinger fra kulturskolerådet – åbent punkt 

• Knud og Charlotte stikker hovederne sammen for at drøfte kulturklasserne særligt i 

forhold til et forankringsperspektiv. 

• Anders og Knud vil også gerne mødes og tale om potentiel yderligere involvering af 

erhvervslivet. 

• Proces omkring ansættelse af ny vicekulturskoleleder er i gang. Stillingsopslag er ude. 

Også derfor er strategiprocessen udsat 

Kommende arrangementer: 

• Børnenes Kulturdag 19. marts 

• Dansernes forårsshow 29. april i Jysk Musikteater (fribilletter til kulturskolerådet ved 

henvendelse til kontoret) 

• ALSANG-arrangement på Bindslevs Plads 4. maj kl. 19 

• Gjern Turné – uge 19 

• Forårsfestival på DKS 13. maj 

• Kulturklassefester 13., 14. og 15. juni kl. 13 hver dag – Knud inviterer kulturskolerådet 

på kalenderinvitation, og så kan man komme, hvis man har lyst og mulighed 

Kommende datoer for Kulturskolerådsmøder i skoleåret 22-23: 

• Onsdag den 31/5-23, kl. 18-21: Visionsproces 


