
 

 

 

 

 

Silkeborg den 6. december 2021 

Referat - møde i Kulturskolerådet d. 29. november 2021 

Afbud fra Johan Brødsgaard, Helga Sandorf Jacobsen, Thomas Borghus og Kristian Sylvest 

 

1. Velkommen 

2. Orientering fra kulturskoleleder 

a. Status på skolen herunder ændringer i udbuddet af undervisningstilbud 

• Processen, i forhold til at udarbejde en plan for den decentrale strategi, er midlertidigt  

udskudt, da vi pt. indsamler mange værdifulde erfaringer i projektet ’Grib Kreativiteten’, 

som er vigtige at få med i den kommende proces. Vi har søgt om en forlængelse af 

projektet og vi håber på at kunne fortsætte det til 31/12-22. 

• 1846: digital fejring af Silkeborg Kommunes 175 års jubilæum med afsæt i små  

Facebook videohilsner fra elever og lærere i hele november måned. 

• Diverse julearrangementer (Lucia optog/Drillenisser) i samarbejde med Handel Silkeborg. 

• Elevtal dd. 1082 

b. Projekter – opdatering på igangværende og nye på vej 

• Grib Kreativiteten – projekt der afprøver en mere åben ramme med fokus på  

samskabelse med unge. Der er oprettet 4 Kulturklubber i Them, Kjellerup, på Campus  

og i Alderslyst. Vi håber at kunne fortsætte projektet i 22, og har netop indsendt en 

ansøgning, som har fokus på at videreudvikle projektet i tre spor målrettet 

målgrupperne: 16-20 år, 12-15 år og 7-11 år. Der forventes svar på ansøgningen midt i 

januar.  

• Sange med mødre – pt. lidt udfordret pga. strukturændringer indenfor sundhedsområdet, 

men projektet kører. 

• Elite Silkeborg – godt samarbejde som er i god udvikling. Se venligt vedh. avisartikel.  

• Kulturklasser: Knud er pt. på tur rundt til alle klasser. Ambitionen er at sætte antallet af 

Kulturklasser op til 50 klasser i næste skoleår (pt. 35). I budgetaftalen for 22 er der afsat 

200.000 til samarbejdet, og der arbejdes pt. på at udarbejde materiale samt 

handlingsplan for den videre udvikling af Kulturklasser. Nyt tiltag: Kulturklassefester er 

pt. i støbeskeen, så skoleåret afsluttes med en koncert, hvor 6-8 kulturklasser mødes på 

tværs og spiller for og med hinanden. Vi arbejder også på at skrive en Kulturklasse sang. 

• Genklange, samarbejde ml. klassiske musikere fra Holstebro, Silkeborg og 

RingkøbingSkjern. Fokus er på at formidle klassisk musik til børn i daginstitutioner.  

• Gennemgang af Kulturskolerådets medlemmer. Knud og John Bøgelund er i gang med  



 

at forberede indstilling til KFIU i fht. repræsentanter fra kulturliv, erhvervsliv og 

folkeskoler. Børne- og ungeudvalget og KFIU udpeger selv en repræsentant fra hvert af 

de to udvalg. 

c. Økonomi 

• Økonomi: Pr. 31/10-21 forventer vi et overskud på ca. 670.000,- I forbindelse med 

projekter mm. har vi en del midler, som skal overføres til 2022 og vi forventer derefter 

et underskud på ca. 320.000,- 

3. Mødets tema – Dansen på Den Kreative Skole. 

Besøg af Danseformidler Hanne Randel. 

a. Et besøg i historien 

I dag udbyder vi jazz/hip hop/showdance/drengedans (nyt)/floorwork (nyt)/moderne 

dans samt ballet (nyt). Danselinjen er kendetegnende ved at have fokus på det 

scenekunstneriske udtryk, at eleverne gives rum og plads til at arbejde med at udtrykke 

sig gennem dansen. 

b. Status på dansen i dag og et kig frem 

I dag har vi 24 dansehold, 284 unikke elever. Talentlinje (fra 8. kl.) har 2 træninger om 

ugen samt nogle fredagstræninger i løbet af året. Eleverne ’prikkes’, når lærerne mener, 

de er klar til at gå på talentholdet. Elite Silkeborg (fra 7. kl.) – her rekrutteres 

interesserede elever med afsæt i en audition og samtale med familien. Elevernes 

udvikling understøttes individuelt ved at sammensætte et undervisningstilbud, der 

matcher deres specifikke niveau og behov. Årligt afholdes der to store danseshow-dage 

(maj og december) i Jysk Musikteater. 3 store shows pr. dag.  

4. Tilbagemeldinger fra kulturskolerådet – åbent punkt 

• Drøftelse af vigtigheden af fortsat at arbejde med synlighed og markedsføring af DKS.  

5. Kig i kalenderen – arrangementer og kommende møder 

• Kommende datoer for Kulturskolerådsmøder i skoleåret 21-22: 

Tirsdag den 22/2-22 og onsdag den 1/6-22. 

• Kommende arrangementer op mod jul på Den Kreative Skole: 

1/12-21 – Julekoncert i Mariehøj kirke kl. 19 

4/12-21 – Julekoncert i Silkeborg kirke kl. 13 

6/12-21 – Julekoncert på Bindslevs Plads kl. 19 

8/12-21 – Julekoncert i Tvilum Kirke kl. 19 

9/12-21 – Julekoncert på Bindslevs Plads kl. 19 

12/12-21 – Lucia optog i Silkeborg 

13/12-21 – (Lille) Julekoncert på Sejs skole 

18/12-21 – Dansernes Juleshow på Jysk Musikteater – 3 shows 

6. Eventuelt 

 

 



 

Med venlig hilsen, 

 

Knud Mortensen 

Kulturskoleleder 

M: (+45) 2046 4039 

E: knud.mortensen@silkeborg.dk 
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