
 

 

 

 

 

 

Silkeborg den 27. september 2021 

Referat for møde i Kulturskolerådet  

Den 8. september 2021, kl. 18.30-20.30 Rytmiklokalet på Den Kreative Skole  

Velkomst og orientering v. Knud  

• Status på skolen 

o Vi er kommet godt i gang efter sommerferien – dejligt at vi er uden 

restriktioner! 

o Sally Rudkøbing er ansat som ny billedkunstunderviser, og vi har ansat Signe 

Skov i løntilskud som kommunikationsmedarbejder 

o Efter stor overvejelse har vi valgt at lukke ungdomsmusicalen 

• Status på elevtal 

o 1002 unikke elever 

• Pr. 30.6.2021 forventede vi et mindre underskud kr. 76.000. Ved årets afslutning må vi 

have et over-/underskud svarende til 5 % af vores bevilling, hvilket kan overføres til 

næste år. Vi forventer at komme fint ud af 2021, men det er under forudsætning af, at 

elevtallet fortsætter uændret (i økonomisk forstand), og at der rejses penge til de 

allerede indkøbte instrumenter til Kulturklasser.  

• Den Kreative Skole er tovholder på følgende projekter 

o ’Grib kreativiteten – Unge skaber engagement’ 

▪ Formål: fremkalde unges interesse og evner for det kunstneriske og 

bringe deres kunstneriske kreativitet i spil i nye rammer, som de selv er 

med til at definere. Projektet er særligt henvendt til 13-18-årige.  

o DanseKRAFT 

▪ Styrke det dansefaglige miljø i hele Region Midtjylland 

o Kultur på recept herunder ’Sange med Mødre’ 

▪ Et før- og efterfødselsforløb for sårbare mødre, hor vi synger og laver 

vejrtrækningsøvelser 

• Større samarbejder 

o Fabulatoriet 

o EliteSilkeborg 

o Kulturklasser (og valgfagsundervisning) i folkeskolerne  

▪ Orkestermester fortsætter i kulturklasseregi på Hvinningdalskolen  

 

  



 

 

 

 

 

 

Mødets tema – Den Decentrale struktur på skolen (50 min) 

Orientering om landkortet i dag og idéer til proces for udforskning  

- Hvordan gør vi det klogt, så vi ikke løber efter den første og bedste ide – men så 

det peger fremad? 

- Decentrale tilbud som et efter skoletid-tilbud, så når de er store nok kan de komme 

ind på BP7 

- Decentralt er det typisk grundskolealder (typisk op til 6. kl.) – en del af 

kortlægningen kan være at blive skarpere på, hvilken alder vores decentrale elever 

har 

- Corona med alle de aflysninger kan give en lidt ’forfra’-følelse, men underviserne 

har viljen 

- Ambassadører lokalt som kan være med til at sprede budskabet 

Drøftelse i grupper  

Bud på en grundstruktur – til videre bearbejdning i skolens administration og fremlæggelse på 

næste Kulturskolerådsmøde.  

Kommentarer fra den fælles opsamling 

- hvor mange steder skal vi være? Væsentligt med faglige fællesskaber, svært at opnå, hvis 

der er få elever. Stemningen i huset er også afgørende samt muligheden for at møde andre 

elever. Så ide at samle flere færre steder. Ide: fx 4-5 lærere, der underviser samtidig = 

fællesskabsånd uden at flytte til BP7.  

- hvad er egentlig praktisk muligt ift. transport? Er der fede stisystemer? Busruter? Mulighed 

for organiseret samkørsel? Fællesbus? 

- er der politisk glæde over, at vi er spredt bredt? Vil der være tilslutning til færre ’satellitter’? 

Kommentar hertil fra Johan: det vil ikke være afgørende, at der er færre, så længe der er 

strategisk grundlag for at gøre noget andet 

- fokus på at skabe/vække ambassadører lokalt - så de kan få flere med 

- kulturklasser giver mulighed for undervisning i forlængelse - læreren er der jo stadig. Og 

hvad hvis man får opbygget et godt klarinetmiljø ifm. kulturklasser? Eller man kunne bygge 

noget ud fra det med andre instrumenter også? 

- bruge de store elever som inspiratorer til miljøer decentralt? Så de laver noget, der hvor de 

bor? Fritidsjob? = ejerskab lokalt. Giver også eleven mulighed for at lære fra sig. Også 

muligheder i dem (fx AM, der favner bredt, men ikke er specialister), der brænder for de små 

’nybegyndermiljøer’? – så kan eleverne komme ind til BP7 senere. 



 

 

 

 

 

Gruppe 2 

- kulturklasserne skal gribes 

- den lokale forankring kan også ligge på andre end ’bare’ skolefolk, skaber miljø omkring et 

fag, og gør det til noget lokalt.  

- vi skal bevare det miljø, man bliver en del af på BP7 

- hvad med billedkunst, dans, teater? Her kunne man godt gøre det samme, man kunne godt 

have hold, der ’hører til bestemte områder’  

 


