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Referat bestyrelsesmøde 
Mariagerfjord Kulturskole den 15.04.20 kl. 18.00 – 21.00 
Via digital mødeplatform Webex. 
 
Tilstede på webex: Bent Selchau, Carsten Høj Hansen, Dorthe Louise 
Hansen, Jane Grøn, Jørgen Egebjerg Pontoppidan, Karen Bente 
Holmgaard, Morten Appel Bækgaard, Sonja Paulsen, Finn Svit, Ask 
Andreassen (ref.) 
 
 
Afbud: 
Mikael Lytken, Joan-Marianne Nielsen,  
  
 

1. Valg af ordstyrer. (Sonja) 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt!  

   

3. Corona krisen og nødundervisningen/fjernundervisningen 

a. Nødundervisningen/fjernundervisningen 

Kulturskolen har været i ”fuld drift” under Coronanedlukningen. Det har dog været 
en udfordring at finde undervisningsplatforme, der kunne dække de mange 
forskellige typer undervisning vi leverer. Henvendelser fra brugere om 
tilbagebetaling har været på et minimalt niveau. Der har fra underviser side været 
udvist stor opfindsomhed for at give eleverne, et efter omstændighederne 
forsvarligt produkt. 
En lignende praksis har været praktiseret på de øvrige kulturskoler i nordjylland. 
Tilbagemelding fra Morten (med to børn/elever i skolen) youtube klip har været en 
fornyelse af det det der leveres fra kulturskolen, måske noget der kunne inspirere 
undervisningen for eftertiden?  
 
 

4. Trivselsprojekt på Mariagerfjord Gymnasium.  

 
Alle 2.G elever kommer til at deltage i projektet der omhandler: Billedkunst, Musik, 
Drama, og Medie. Det er projektets hensigt at arbejde med en hel årgang der 
igennem de kunstneriske fag  

1. 1. del efterår 2020 bliver for alle 2. G elever  

2. 2. del forår 2021 bliver som tilbudt som et tilvalg  

K.B. ”Det er en udfordring søgningen vil man risikere at henvende sig til de allerede 
stærke elever. Derfor er det en fordel at det er hele anden årgang” 
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5. Ledelsen orienterer:  

a. Mariagerfjord Kammerkor. 

Koret indgår, med start forår 2020, i Kulturskolens tilbud  
 

b. Nyt visionspapir for Mariagerfjord Korskole.  

i. Behandles på kommende møde 

Nyt visionspapir fra korskolen (bilag) Det er hensigten at skabe en reformulering af 
korskolens ambition som fremtidigt pejlemærke. 
K.B Har der været inddragelse af elever? F.S ”nej ikke i denne fase” 
D.H. ”opmærksomhed på at der fra kommunens side er retningslinjer vedrørende 
udarbejdelse af strategier der indbefatter brugerinddragelse  

 

c. Planlægning ny sæson 

Mange arrangementer ha måtte aflyses pga. covid-19 enkelte , herunder 
Alsangsarrangement 4. maj der er flyttet til uge 44  
Til efteråret udbyder korskolen en nyt kursus for kor-undervisere, med indkvartering 
på Hotel Amerika  
 
 
 

i. Tilmeldinger perioden har været præget af den manglende 

tilgang til eleverne og usikkerheden omkring fremtiden. 

ii. Undervisningsåret (se bilag) 

iii. Ledige stillinger 

1. Basunderviser m.m (stilling under opslag) 

2. 2 x barselsvikar. 

a. Klarinet/fløjte (snarligt opslag) 

b. Drama/Dans (forlængelse men nuværende vikar 

undersøge)  

 

6. Evt. 

 


