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Referat Bestyrelsesmøde Mariagerfjord Kulturskole 
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kulturskolehuset, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 

Tilstede: Tilstede: Bent Selchau, Dorthe Louise Hansen, Joan-Marianne 

Dyhrberg Nielsen, Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Mikael Lytken, Morten 
Appel Bækgaard (Dir.)Pia Helt, Thomas Sørensen, Lotte Føns, Jane Wieben, 
Jane Grøn,  Ask Andreassen (ref.) 
Afbud : Anders Lillebæk Jakobsen 

 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Velkommen, dagens sang og dagens program 
 

2. Opfølgning på sidste mødes tema om de interne fællesskaber 
Finn: 
Det er skabt nye arenaer for fælleskab bla. igennem: elever fra forskellige 
byer der mødes til særlige dage, der er et forøget fokus på sammenspil. 
Tovholderudvalg har skabt et samarbejdsrum for de forskellige faglige linjer 
på skolen. PAUF tid er blandt andet også igangsættende for aktiviteter der 
skaber andet indhold end det der er skemasat som konventionel 
undervisning. Væsentligt er også at Kulturskolen bibringer større fælleskab på 
tværs af kommunen. 
Kommentar (Pia) det kan være en stor udfordring for eleverne at skulle 
optræde i en anden by. Kommentar (Jane) Det er væsentligt at de ældre 
elever er gode til at tage imod de yngre elever, så de tør at bryde grænser. 
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3. Tema: Forældresamarbejde (nærmere info følger) 

 

 Thomas fortæller om Støtteforeningens arbejde i Korskolen. 

Thomas fortæller om det arbejde det igennem en årrække har været 
med til støtte Mariagerfjord Pigekor i praktiske, sociale såvel som 
økonomiske gøremål. Jane G kan fra Mariager, som koncert arrangør, 
berette om den støtte bla. kormødre yder, en indsats der i praksis gør 
en tydelig forskel.  

Se bilag:  

 

 Ledelsen – oplæg omkring forældre samarbejde.  

Finn fremlægger de tanker der fremadrettet vil præge udvikling af interne 
fælleskaber. (se bilag) Det er væsentligt at forældre og elever inviteres til 
at deltage i det fælleskab, der på sigt skal udvikle skolen. Det drejer sig om 
samarbejde imellem forældre og skolen, men også fra elev til elev, og 
samarbejde imellem underviser og forældre. 

 Spørgsmål til ledelsen og fælles drøftelse. 

(Pia) hvad er forventningen til deltagelse fra forældre side? kan det 
sammenlignes med f.eks. forældre på en friskole, der er indstillede på 
at det kræver deltagelse og engagement?  (Jane og Thomas) Det er 
væsentligt at forældre selv kan vælge til, og ikke blive tvunget til at 
deltage udover egne evner. (Morten) det er væsentligt at eleven også 
kan have musikken som privat rum, også uden forældreindblanding. 

 Fælles overvejelser om, hvorfor samarbejdet er vigtigt og aftale om, 
hvad vi vil lægge vægt på. 

 Diskussion og aftale om de(t) næste skridt i processen. 

Der sigtes imod forøget indsats på området iblandt undervisere, dog 
uden metodekrav. Det er væsentligt at underviserene er med til at 
formulere relevans inden for egen fagramme. 
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4. Økonomi 
Finn gennemgår regnskab med redegørelse for de poster der har været under forandring, 
herunder den fremtidige udsigt til ophør af talentmidler. I regnskab for 2018 fremgår det at 
vi kommer i mål med et overskud på små 100.000 kr.   

 Regnskab 2018 (se bilag) 

 Budget 2019 opfølgning (se bilag) 
o Elevbetalinger – dette punkt skal gerne være afsluttet på mødet inden 

sommerferien for 2020. (Mikael) hvad ville der ske ved at hæve 
betalingen med eks. 40% da det ikke ville være ”dyrt” i forhold til andre 
udbydere. (Jane W) der er områder i kommunen hvor det fra elev side 
bliver anført an prisen er en bestemmende faktor for om eleven 
deltager eller ikke. (Jørgen) Det er også væsentligt at kulturskolen ikke 
dumper prisen i forhold til det øvrige marked. (Thomas) Da det er en 
kommunal virksomhed er der også en forventning om at ”få” noget for 
skatten som ikke indgår i et privat tankesæt. 

 

 budgetoverslag 2020 
o Talentpuljen ophører i kulturministeriet med udgangen af dette 

skoleår.   
 
Som udslag af den nye musikhandlingsplan er midlerne fra talentpuljerne 
overgået til Orkester Mester et nyt projekt der sigter imod opbyggelse af 
klassiske skoleorkestre med en meget stor egen finasiering (400.000. kr.) 
Som følge heraf er den nuværende støtte på kr. 200.000 til korskolen og 
100.000 til musik Talentklasserne ikke mulig i fremtiden. 

 Bestyrelsen bakker op om ledelsens ønske om at fortsætte uændret 
talentarbejde frem til sommeren 2020. 

 Hvordan kommer vi videre med talentarbejdet fra sommeren 2020?   
Det er ledelsens ønske at søge at videreføre vores 
talentudviklingsprogrammer, med de udfordringer er der fremkommet i at 
skabe det fornødne økonomiske råderum. En proces der kommer til  

(Lotte) Det er væsentligt at skolen også fremover har økonomi til at stimulerer både 
begynderen og talentet i en forsvarlig økonomi. 
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Ledelsen orienterer:  
 

 Uge 21. Der er ikke så positive tilbagemeldinger på vores skoleturné der 
arbejdes på forøget tilslutning. Mikael tilbyder hjælp til at koordinerer 
indsatsen i folkeskolen, (Dorthe deltager gerne i arbejdet) og fortsætter, det 
kan være at ugerne er fyldt op af andet indhold. Evt. deltagelse på funky 
festival 
 

 Personale nyt.  
o Forskoleområdet. Vikar varetager området indtil sommerferien  
o Klaver.  

 
(jane) Det er væsentligt at opretholde det kollegiale fælleskab (læs flere 
kolleger i en faggruppe) også på trods af en økonomisk ulempe. 

 

 Ledelsens pejlemærker i det fremadrettede. 
o Ambassadør effekt 
o Faglige/ pædagogiske kompetencer  
o Organisatoriske kompetencer  
o Outreach 
o Kollegiale kompetencer  

 Mariagerfjord talentklasser informationsmøde 13 marts 

 Talentklasse Weekend: vores elever har med stor succes deltaget i træf for 
talentelever fra Nordjylland  

 Korskolens turné virksomhed Spirekor på skole turné Pigekor med Helmig og  

 Besøg i og fra Norge april Talentklassen i musik har besøgt Kristiansand 
kulturskole, der kommer på genvisit i perioden 25-28 april 

 Cabaret Ishuset 12. Marts  
 

 
    


