
 

 

 

Referat for møde i Kulturskolerådet  
Den 22. februar 2022, kl. 18.30-21.00  

 
Afbud fra Pia og Christian.  

 

1. Velkommen 

Præsentationsrunde og velkommen til Morten Hæk (repr. Dagtilbuds-, Skole- og 
Familieudvalget) og velkommen tilbage til Johan Brødsgaard (repr. Kultur, Fritids-, 
Outdoor- og Idrætsudvalget). Vi mangler at udpege en repr. for erhvervslivet, men 

det arbejdes der på. 

 

2. Orientering fra kulturskoleleder 

Kulturskolen anno 2022 – hvor er vi på vej hen?  
 

Fritidsdel 

Elevtal 20/21: unikke 944/1186 aktivitetselever.  

Elevtal 21/22: unikke 1095/1384 aktivitetselever (bl.a. mange nye balletelever, nyt 

lungekor og også et Kultur på Recept kor mv.). 
 

Projekter og samarbejder  
Mange forskelligartede større og mindre udviklingsprojekter i gang, også projekter 
indenfor sundhed og kultur, talent/elite, socioøkonomiske projekter mv. Fokus på at 

geare organisationen til at kunne løfte den slags opgaver. 
 

Kulturaktør 
Deltage aktivt i større og mindre begivenheder/events i byen – være en attraktiv 
samarbejdspartner for byen.  

 
Strategi  

- herunder hvordan konkrete indsatsområder spiller sammen med strategiens 
målsætninger.  

 
Fundament og opbakning 
DKS står på et stærkt fundament – er godt i gang med meget, og der er god 

opbakning fra både undervisere og administrative medarbejdere til de nye indsatser.  
 

Et kig i krystalkuglen… 
Kulturskolen version 1.0 og 2.0, en bevægelse som forventes at rumme en mere 
mangfoldig opgavepallette end tidligere, flere projekter, mere arbejde ind i/sammen 

med folkeskolen, være en attraktiv samarbejdspartner/kulturaktør i byen mv.  

 

DKS skal være forrest i Kulturskolebussen! Vi skal være omstillingsparate og klar på 
en udvidelse af kerneopgave. Forandring og udvikling er kommet for at blive! Åbner 

for mange muligheder.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftelse om Kulturklasser: (Johan) primære formål er dels at nå unge, som ikke selv  

søger DKS’ tilbud, den anden del er at Kulturklasserne kan bidrage med at styrke det 
kunstneriske vækstlag i Silkeborg på den lange bane.  

 

Drøftelse om projektøkonomi herunder at midlerne er midlertidige og hvordan det evt. 
påvirker ansættelse af medarbejdere på kort og længere sigt, skolens økonomi mv.  

 

Administrationen undersøger muligheden for at kunne arbejde mere indgående med 

data – f.eks. ved hjælp af udtræk af socioøkonomiske data fra Danmarks Statistik. 

 

Økonomi  

Resultat 2021: Resultatet for regnskabsåret 2021 viser et overskud på 100.000,- 

Beløbet opstår efter, at vi har trukket alle projektbevillinger, instrumenter mv. fra. 

Den positive afvigelse i fht. forudsigelserne i løbet af 2021 skyldes blandt andet 

refusion af coronarelaterede udgifter, projektmidler og et mindreforbrug på indkøb 
henover efteråret.. 

 

Kulturskolerådet udtrykte stor tilfredshed med at ramme så tæt på 0. 

 

3. Mødets tema – Grib Kreativiteten  

Louise orienterede om projektet ’Grib Kreativiteten’, en projektpulje under Kulturministeriet 

som er afsat til at gennemføre kommunale modelforsøg, der skal give flere børn og unge i 

alderen 0-24 år mulighed for og lyst til at møde og engagere sig i kunst og kultur. Erfaringer 

fra modelforsøgene og den efterfølgende faglige evaluering skal danne grundlag for at vurdere, 

hvordan lovgivning og andre indsatser kan udformes for bedst muligt at understøtte, at flere 

børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter. 

 

Der har været 2 ansøgningsrunder (i efteråret 21 og igen jan. 22) – og vores projekt, som er 

udarbejdet i samarbejde med Musik- og Kulturskolerne i Skanderborg og Odder – har opnået 

støtte i begge perioder.  

Se evt. oversigt over alle kommuner/projekter der har opnået støtte her: 

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/boern/temasider/grib-engagementet 

 

Fokus i vores første modelforsøg har været, at konceptudvikle formatet ’kulturklubber’ 

målrettet unge i alderen 13-18 år – herunder række ud til unge, som ikke allerede er brugere 

af musik-/kulturskoletilbud. Tanken er – i tæt samarbejde med de unge - at være 

undersøgende på, hvilke tilbud de unge efterspørger/hvor de skal udbydes/hvordan de skal 

skaleres både i forhold til indhold og form samt hvilke krav, det stiller til underviserne.  

https://slks.dk/omraader/kultursamarbejde/boern/temasider/grib-engagementet


 

 

 

Et lille udpluk fra evalueringen af første runde (efteråret 21):  

• Fællesskaber er afgørende for at de unge kommer.  

• Mad er godt:-).  

• Geografi (kort afstand til tilbuddet) er også afgørende.  

• Ingen tilmelding! 

• Undervisernes tilgang skal have en mere faciliterende/involverende tilgang hvilket stiller 

krav til en anderledes underviserprofil.  

• Relationen er afgørende – mere end det faglige indhold.   

Det nye modelforsøg, som skal afvikles i løbet af 2022, har fokus på at udvikle aldersopdelte 

koncepter fordelt på tre 3 spor: 

• 12-15 år 

• 16-20 år 

• Nyt SPOR: 7-11 år i samarbejde med SFO’er. 

 

Tanken med de afsatte puljemidler er at prøve noget nyt af. Der er ikke krav om succes, men 

mere på at genere ny og nyttig viden.  

 

Kommentar: Kulturskolerådet vil gerne følge med i projektet. Forslag at det tages med i 

årshjulet. 

4. Tilbagemeldinger fra kulturskolerådet – åbent punkt  

Ingen punkter 

 

5. Kig i kalenderen – arrangementer og kommende møder  

Næste Kulturskolerådsmøde: onsdag 1. juni kl. 17-21 

 

Udpluk af arrangementer i foråret (følg også med på vores Facebook): 

5/3: Dansedag og GF Kreaklub 

11/3: Billedkunst/fernisering kl. 16 

18/3: Forskole Festival (DKS) og Bandfestival (CAMPUS) 

19/3: Børnenes Teaterdag bl.a. med deltagelse af teaterelever fra DKS 
20/3: Børnenes Kulturdag – masser af workshop og ’drop in’ aktiviteter på DKS 

26-27/4: Skolernes Forårskoncert (Nytårskoncert der er flyttet pga. corona) 
21/5: Dansernes Forårsshow i Jysk Musik- og Teaterhus 
 

6. Eventuelt  
Ingen punkter.  
 


