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Referat Bestyrelsesmøde 12.11.2019 kl. 18.00 – 21.00. 
Sted: Kulturskolehuset, lokale 310, Christiansgade 1, 9500 
Hobro. 
Skolen er vært med en let anretning.  
 
Tilstede Bent Selchau, Carsten Høj Hansen, Dorthe Louise Hansen, Jane Grøn, Jørgen 
Egebjerg Pontoppidan, Karen Bente Holmgaard , Marina Norling, Mikael Lytken, Morten 
Appel Bækgaard, Sonja Paulsen, Finn Svit og  Ask Andreassen (referent) 
 
Afbud: Joan-Marianne Dyhrberg Nielsen 

 
 
1. Bestyrelsens samarbejde og opgaver 
Finn gennemgår bestyrelsens opgaver som beskrevet i vedtægterne  
 

1. At føre tilsyn med skolens virke  
-Eks elevgrundlag og undervisningen  
-Budget og opfølgning 
-Projekter og samarbejder  
-Udvikling og fremsynethed 
 

2. At være et rådgivende organ for kulturskolens ledelse. 
-Sætter vi den rette kurs? 
-Hvilke emner sættes på dagsordenen af 
ledelsen/medarbejderne/medlemmerne af bestyrelsen 
og forældre  

 
b. Fokus punkter. Valg af områder og løsning af opgaven. Overblik 

over fokusområder. 
 

Finn sender Doodle ud til valg af nye fokusområder hvor de enkelte 
medlemmer af bestyrelsen vælger fokusområder. 
 
Er formen god? 
Tilbagemeldinger fra bestyrelsen, Bent: der har været spændende at deltage i 
de forskellige arrangementer Morten: rigtig god idé vi kan dog godt deltage i 
flere arrangementer.  
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2. DMK årsmøde.  

a. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer der har været med.  
Bent : Vigtigt at midler tilføres til løsning af opgaverne i folkeskolen, igennem 
forpligtende samarbejdsaftaler. En god dialog med politikerne er en af 
forudsætning for udarbejdelse af eksempelvis en kulturpolitik. 
 
Carsten: vigtigt med en stærk forbindelse med gymnasiet, kan vi blive bedre 
der? Vigtigt at kulturskolerne får en fælles sprog over for Christiansborg så vi 
kan italesætte værdien af vores arbejde.  
 
Sonja: Vigtigt at Kulturskolerne kan være med til at bygge fælleskaber, også i 
miljøer hvor andre fagpersoner har svært ved at få fodfæste. 
 
Jane: Rigtigt godt at deltage, Joy Mogensens udsagn om at alle børn skal 
spille et instrument er super godt men bør støttes op af handling. Gør det 
synligt og søg samarbejdet for at få gennemslagskraft. 
 
Finn: DMK interesseorganisation til repræsentation af De Danske Kulturskoler 
i en ny form der spreder inspirationen til bestyrelse og fagenheder med et 
samlet udgangspunkt.  
 
Dorthe: Gerne datoen og invitationen for næste år så tidligt som muligt. 
 

b. Ideer til skolens udvikling eller fokuspunkter i fremadrettet perspektiv 
Samarbejde med gymnasiet, evt instrumental undervisning på 
Kulturskolen på c niveau. (Frederiksberg kommune har søgt 
fonde, og tilbyder soloundervisning til deres elever! - og en uges 
højskoleophold!) 
Dannelse   
 

 
3. Emnekatalog af temaer til de kommende møder, en drøftelse.  

1. Sonja foreslår en gennemgang af udbud fra 
medarbejdere til næste møde. 

Eventuelt i faggrupper eller grupper på tværs 
Dorthe: Ville være relevant med Talentklasser Mariagerfjord 
Der arbejdes med ”gæster” til de kommende møder  
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4. Definition af kerneopgaven  
Finn, vi mangler at definere kerneopgaven, der er en forskellig opfattelse af 
hvad det betyder.  
Mikael: det er vigtigt at målet for implementering er tydeligt fra begyndelse af 
arbejdet for at sikre reel værdi af arbejdet. 
Marina: På Arden skole har det være et vigtigt stykke arbejde der bliver brugt 
i hverdagen.  
Sonja: vigtigt at der er medarbejderinddragelse fra starten, så det får et 
”naturligt” 
Ask: vigtigt at timingen er god i forhold til medarbejdere, også i forhold til den 
igangværende proces med UKON 
Mikael: Det giver god mening at knytte den igangværende proces med 
konsulenter til at skabe en ny forståelse af kerneopgaven. 
 
5. Forældre inddragelse  
Sonja har lavet et forældremøde, det har været en god oplevelse. Meget 
positivt at få snakket med forældrene, nye initiativer som forældresammenspil  
kom også frem under mødet.  
Morten: det var super fedt, godt at snakke med underviseren og få et indblik i 
hvordan eleverne kan støttes derhjemmefra.  
6. Samarbejde med folkeskolen  
Hvilke veje er nemme? hvordan gør det vi kan i den? 
 

 
7. Budget 2020 – Hørringspunkt. 

i. Med bevillingen på samlet kr. 125.000 – Anser ledelsen at 
skolen har et budget, hvor opgaver og økonomi hænger 
sammen. 

 
8. Dialogmødet med politikerne.  

a. Hvilke emner ønskes drøftet med politikerne. 
Kultur og sundhed, hvilke områder kan kulturskolen bidrage med et løft inden 
for eks, unge med sociale problemer.  
Børnehave projekt der med intentionen om at ”nå alle børn”. Se bilag.  
 
Marina: Vigtigt at forventningen hos underviseren stemmer overens med 
hverdagen på institutionen.  

 
 
 
 
 

9. Ledelsen kort orientering. 
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a. Personale: Maria Leer, Kathrine Berg Nielsen.  
b. Aktiviteter frem til jul og indbydelser hertil.  
c. Kultur og Sundhed – en henvendelse fra regionen.  
d. Ansøgning Huskunstner.  
e. Kulturskole ugen – uge 14 – sæt gerne kryds i kalenderen. mandag 

den 30 marts 2019. 
f. UKON er valgt til at hjælpe kulturskolen til at opnå en bedre trivsel 

og styrke ledelsen i sit arbejde.  
g. URFUN – det første stævne var en succes.  

 
10. Mødekalender foråret 2020. 
Torsdag d. 6. februar 2020 i Bies centeret  kl.18:00 
Onsdag d. 15. april 2020 kl 18:00 
 
 
11. Evt.  

 


