
 

Bestyrelsesmøde 
Torsdag den 21. januar 2016 kl. 18.00 – 21.00  
Kulturskolen, Christiansgade 1, 9500 Hobro 
 
Tilstede: Mette Bjørnbak, Ask Andreassen (suppleant for Sonja), Jan Andersen, Sophie Yammeni, Dorthe 
Bøgh, Brian Woetman, Kate Kahr, Peter Foghmar. 
 
Afbud: Jette Rask, Sonja, Mette Bay, Sofie Rørbæk Bjerregaard Hansen, Line Neimann Jensen. 
 

Næste møde er mandag d. 23. maj 2016 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt 
 

2. Folkeskolen og reformen 
 

 Strategi og handleplan og status på samarbejde 
 
Finn gennemgik slides: 
 
- Fritagelse fra undervisning i folkeskolen til at gå til kulturundervisning. MF 

Kulturskole vil være mere proaktive i forhold til at gøre opmærksom på 
dette. 
 

- Projektet på Bymarkskolen er gået ind i anden halvdel af første sæson og 
der er allerede tydelige tegn på at eleverne har positivt udbytte af 
deltagelse i Kulturfagene. 
 

- Vi har ikke samarbejde med alle skoler men en hel del (se slides).  
 

- Vi gransker ind i lovfortolkningen i forhold til hvor meget ”skal” der ligger i  
forhold til samarbejdet Kulturskole og folkeskolerne imellem. 
 

- Kulturskolens ledelse tilstræber at samarbejde med folkeskoler er 
ligeværdige i forhold til ressourcer. F.eks. at korleder har samarbejde 
med lærer på folkeskolen med fælles forberedelse. 
 

- Billedet af samarbejdet viser at vores samarbejde ikke er så stor en del af 
den almene musikundervisning i folkeskolen. 

 
- Det er ærgerligt at samarbejdet med folkeskolerne er overvejende envejs, 

så det er meget ressourcekrævende for Kulturskolens ledelse. Der er 
brug for en opfølgning fra direktioner, forvaltning og politisk. 

 
 

 



 
 
 
  
 
 
 

- Kulturskolen drømmer om at få et frugtbart samarbejde med de udvalgte 
kulturformidlerne/koordinatorerne på skolerne. 

 
 

Dorthe: skolerne har forskellige økonomiske grundlag, så derfor er der stor 
forskel på hvor meget de enkelte skoler byder ind med i samarbejdet.  
Vi vil gerne lave mindre projekter som passer til vores skoles økonomi. Det 
er vigtigt at finde ud af hvad der kan lade sig gøre lokalt. 
 
Peter: Vi vil gerne lave noget mere kultur i folkeskolen, hvis der bliver sat tid 
af til det. 

 
 

3. Budget og regnskab 2015 
Finn gennemgik økonomi. 
Et opmærksomhedspunkt er at indtægter fra andre kommunale institutioner bliver 
konteret som indtægt på Kulturskolens udgiftskonti og derfor er der en misvisning i 
kontoplanen. Det er pålagt fra kommunens revisor at indtægter mellem kommunale 
institutioner IKKE må bogføres sammen med indtægter fra ikke-kommunale 
områder.  
Dette er ledelsen opmærksom på i det fremadrettede økonomiarbejde. 
Ledelsen og adm. i Kulturskolen vil forsøge sammen med kommunens 
økonomiafdeling, at finde en løsning som gør overblikket i kontoplanen, for en 
offentlig forretning som Kulturskolen, optimalt. 
 

 Inventar 
o Ok 15s indflydelse på behov   

 Arbejdspladser og it 
Det kan give en éngangsudgift på inventar og it, med løbende 
udskiftning og vedligehold, at lærerne kommer til at være mere 
tilstede på arbejdspladsen (primært Kulturskolehuset, Hobro). 
 

o Lokaler i Arden 
Kulturskolen er med i dialogen om Ardens nybyggeri og renovering, 
så de nye faciliteter, i det omfang der er muligt, tilgodeser 
Kulturskolens behov og ønsker til lokaler. 
 

o Lokaler i Mariager Skole 
Fortsat dialog med Mariager Skole om at udnytte lokale ved SFO’en. 
 

 
 

 Statistik – sammenligning med andre kommuner 
Finn gennemgik en sammenligning af Mariagerfjord Kulturskole med 
sammenlignelige Musik-/Kulturskolers tilskuds- og indtægtstal samt 
elevgrundlag (se bilag). Konklusionen er i hovedtræk at der er stor forskel på 
om vi tager vores elevtal fra samarbejdet med folkeskoler med i statistikken 



 
 
 
  
 
 
 

eller ikke gør. Det er også tydeligt at de kommuner der investerer meget i 
området får tilsvarende meget, modsat de kommuner der investerer lidt. 
 
 

 Udviklingsstrategi 
Finn gennemgik nedenstående (se også bilag): 
 
- ”PAUF” uger (Projekt, Afvikling, Udvikling og Forberedelse) 

 
- Talentudvikling: der søges dels til musik og solist talentklassen som den 

mere eller mindre ser ud i dag, dog med øget fokus på en anerkendende 
og coachende tilgang til eleven og dels til en udvikling af korskolen med 
bl.a. rytmisk drengekor – med afsæt i model fra Herning drengekor.  
 

- Teatertalentlinjen søges fortsat udviklet i samarbejde med Himmerlands 
Teater. 
 

- Billedkunst: regional billedkunst talent camp i efteråret 2016 i samarbejde 
med Jammerbugt Kulturskole og støttet af regionale Kulturkant midler. 
 

- KOL-kor: Der er givet tilskud fra K&F udvalget til et projekt med ugentlig 
korsang for KOL-patienter. Bestyrelsen talte om at projektet kunne 
overføres til andre projekter, hvor vores kulturfagspallette kunne give en 
øget livskvalitet. 
 

 
4. Skoleåret 16/17 

 

 OK 15 
Finn gennemgik ny overenskomst i hovedtræk (se bilag). 
 
- Vi går fra aflønning efter undervisningstid til reel medgået tid. Fra 

lektioner til klokketimer, hvor alle timer tæller det samme i årsværket. 
 

- Der er gang i en høringsproces med medarbejdere fra alle kulturskolens 
hovedfagområder. 
 

- Der er fokus på fællesskab, kollegial sparring, deling af materialer og 
didaktik med hensyntagen til at der fortsat skal være tid til forberedelse af 
undervisning. 
 

- Ledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt for hver enkelt lærer med 
udgangspunkt i en generel opgaveoversigt (se bilag). Der skal løbende 
være dialog omkring justeringer af opgaveoversigten. 
 

- Vi stræber mod at fastholde K’et for kultur i Kulturskolen samtidig med at 
vi har fokus på bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. 
 



 
 
 
  
 
 
 

- Model for opdeling af tid (se bilag). 
 

- Nyt er fællesfredage, hvos lærerne alt efter ansættelsesgrad arbejder på 
Kulturskolen. Lærerne vil så møde fra alle fredage for en fuldtidsansat til 
1 fællesfredag om måneden for en ansat med få timer. 
 

- PAUF uger giver bl.a. mulighed for projekter udadtil i kommunens skoler, 
institutioner m.m. 
 

- Der er store fordele i den nye model i forhold til samskabelse, men der er 
også udfordringer i forhold til f.eks. lærere med flere arbejdssteder mht. 
placering af timer på samme tid i forskellige Kulturskoler. 

 
- Pejlemærker for at komme godt ind i den nye virkelighed kan være: 

kollegial sparring og coaching, dialog, ærlighed, nysgerrighed og 
engagement.  

 
Ask supplerede som TR med:  
Der er afgjort positive ting f.eks. i forhold til at vores samarbejde med 
hinanden og udadtil bliver lagt i rammer. En bekymring hos lærerne er om 
der bliver nok tid sat af til forberedelse. De der har ansættelser flere 
steder kan blive sat i et dilemma. 
 
Brian: Overenskomsten kommer ikke fra os, men ovenfra fra KL. Men vi 
må få det bedste ud af det. Vi lærere skal gå ind og opdage hvad vi kan 
byde ind med i den nye virkelighed.  
 
Kate: Hvordan gør andre Kulturskoler? 
Kasper og Finn: Nogle skoler holder f.eks. fast i reduktioner (det har vi 
valgt ikke at gøre). Udveksling af idéer med andre skoler viser at det er 
meget vigtigt at klæde institutionen på i forhold til hvorfor vi er mere 
sammen og hvilket indhold fællesskabet skal have? 
 
Jan: I er rigtig kreative mennesker og I skal have borgerne i fokus – dem 
der efterspørger kulturskolens tilbud. 
 

 
 

 Plan for tilmeldinger. 
Frist for gentilmelding og tilmelding rykkes til 1 måned tidligere, bl.a. for at få 
tilrettelagt næste skoleår med ny OK 15 virkelighed i god tid. 
 

 Tværfaglige projekter 
 

5. Ledelsen orienterer 

 Børnekulturugen. 
Kulturskolen samler mange af forårets aktiviteter i ugen. Der er også en 
håndfuld projekter med eksterne samarbejdspartnere - f.eks. børnehaver. 



 
 
 
  
 
 
 

 

 Integrationsprojektet på Søndre Skole: 
o Tirsdag som kulturdag 6 gange. 

Undervisning i kor og performance med fokus på dansk sproget. 
  

 Nye ansigter: 
o Sofie Holm Nielsen – sanglærer og integrationsprojektet 
o Lene Holt Nilsen i barselsvikariat 
o Joan Otte Andersen – kommunikation og projektstyring mm.  

Joan er allerede godt i gang med sine arbejdsområder. 
 
 
 
Næste møde er mandag d. 23. maj 2016 


