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Referat bestyrelsesmøde den 06.02.2020 kl. 18.00 – 21.00. 
Sted: Designarkivet, Adelgade 26, 9500 Hobro. 
 
 
 
Tilstede: Morten Appel Bækgaard, Bent Selchau, Karen Bente, Mikael Lytken, Jørgen, 
Egebjerg Pontoppidan, Sonja Paulsen, Carsten Høj Hansen  
 
Gæst : Nana Ellebæk Bjerg – afbud. 
 
Afbud: Marina Norling, Dorthe L Hansen, Jane Grøn, Joan Marianne. 
 

1. Velkomst og sang 
 

2. Valg af ordstyrer (Karen Bente) og eventuelle tilføjelser til dagsorden.  
 

3. Tema – samarbejde  folkeskolen/børnehaver og dagplejen samt forskolen.  
a. Opsamling fra dialog mødet den 28.01.2020 ved Ask og Finn 

Udover en god dialog med kommunens, primært børnehaver og dagplejere, 
var det et oplæg fra Haderslev kommune, hvor det er lykkedes at kombinere 
skole og musikskole i et gensidigt projekt. læs mere her: 
https://haderslevmusikskole.dk/musikklasser/  Vi (Kulturskolen) vil gerne 
besøge projektet, for med egnen øje at vurdere om der er pointer det kunne 
inspirerer til lignende indsats i Mariagerfjord kommune. 
 

b. Forskoleområdet ved Nana Ellebæk Bjerg og Finn. 
Nana er syg og Finn redegør for de tiltag der, i en omskiftelig tid mht. til 
ansættelser skal sikre at der igen kommer volumen ind i området, herunder 
en model der kan rumme alle elever i indskolingen (se bilag) 
Carsten: Det er godt for de øvrige fag at eleverne på et tidligt tidspunkt stifter 
bekendtskab men musikken og musikken rum. 
Forældresammenspil: der har i en forsøgsordning prøvet at sammensætte et 
orkester bestående af forældre. Udbyttet er at forældre der selv spiller, med 
højt humør, får stor indsigt i børnenes udfordringer og glæder. 
Mikael: væsentligt at der er kommet en ny chef for børneområdet og 
herigennem fornyet håb for en samlet indsats i overgangen imellem 
børnehave og skole. Udvikling af projektet i fælleskab ville sikre ejerskab 
udbyder og aftager imellem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://haderslevmusikskole.dk/musikklasser/
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4. Mariagerfjord Kulturskole – ”en proces mod tydlige mål og formål”.  
a. Kulturskolens - kerneopgave 

i. Se links i den fremsendte mail og oplæg Finn 
Sonja: hvordan adskiller det sig fra Værdigrundlaget? væsentligt at huske på 
menneskesynet i værdigrundlaget.  
Carsten: ”vigtigt at den enkelte underviser har et personligt mantra som driver 
underviseren”  
Mikael: Er det væsentligt at det hedder kerneopgaven, kunne det erstattes med fælles mål 
ud fra værdigrundlaget? 
Sonja: med den store udskiftning i personale er der mange der ikke har et forhold til 
værdigrundlaget: 
Karen Bente: væsentligt at processen samler skolens ansatte om den fælles formulering af 
kerneopgaven for igennem processen at skabe blivende resultater. 
Finn: væsentligt at den endelige formulering kan godkendes af byrådet. 
 
Opsamling: en proces igangsættes i personalegruppen med behandling af 
værdigrundlaget og drøftelse af fællesmål.   
 

b. Strategi og Handleplan –  
i. Finn kommer med et kort oplæg 

c. Formål og Vision  
i. Se vores hjemmeside.  

d. Mariagerfjord Kulturskoles læreplan 
i. Se vedhæftede 

e. Kommunikationsstrategi og markedsføringsplan 
 

5. Økonomi - hørringspunkt 
a. Resultat 2019   

 
 
 
 

6. Ledelsen orientering. 
a. Personale: Kathrine Søndergaard er tilbage fra barsel og vi har taget afsked 

med hendes vikar Helene.    
b. Aftale med Nordkraft Big Band om 2 koncerter 20/21 – med først 

talentklassen så Mariagerfjord Pigekor.  
c. Revykoncerten i Hadsund.  
d. Info møde - Talentklasser 
e. At spille til byrådets fællessang.  
f. Mariagerfjord Synger – april 2021- opbakning fra Folkeskolen 
g. Ny brochurer og markedsføring af ny sæson.  
h. Aktiviteter frem til sommer og i den kommende tid.  

i. Besøg fra Bremen 22 marts og genbesøg i september.  
ii. Korskolen laver video. 
iii. Kulturskole ugen – uge 14 – sæt gerne kryds i kalenderen mandag 

den 30 marts 2019. 
1. Kulturskoledag – 30 marts 2020. 
2. Turne. 

iv. Alsangskoncert 04.05.2020. 
i. Kultur og Sundhed – ”Bliv Glad med Kultur” – for unge med ondt i livet.  
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i. Vi har modtaget bevilling på kr. 300.000,- 
j. Ansøgning Huskunstner.  

i. Desværre har vi modtaget afslag.  

 
7. Evt.  

 


