Møde i Musik & Billedskolens Samråd
Tirsdag den 4. december kl. 19.15 i Støberiet
Deltagere: Kirstine Bruun, Jan Larsen, Inger Marie Kristensen, Pia Jæger Kehlet, Helle Munksgaard Petersen, Peter Lykkebo, Henrik Gantzel, Hanne
Grønlund
Afbud: Mette Mørup Poulsen

Dagsorden

Referat

1. Orientering
Musik & Billedskolen


Teater og Musikhus

I forbindelse med etablering af Teater og Musikhuset nedsættes der en politisk følgegruppe, en
styregruppe og en fundraising-gruppe og der igangsættes en proces for etablering af en
erhvervsdrivende fond, som skal drive huset. Der skal findes 25 millioner ved fondsansøgninger.
Det er et trægt arbejde, og der sås tvivl om, byggeriet kan stå færdig som planlagt ved
udgangen af 2020.



Sangbørnehave i
samarbejde med Sangens
Hus i Herning

Vi håber at kunne etablere en sangbørnehave i Daginstitutionen Skovbrynet i Ølgod i samarbejde
med Sangen Hus. Sangkonsulenten er fra Musik & Billedskolen og skal varetage den praksisnære
undervisning af børn og pædagoger.



Valg af
interessentrepræsentant til
DMK (danske Musik og
Kulturskoler)

Det er vedtaget at Damusa og DMKL lægges sammen til én organisation (DMK). Der skal vælges
én bruger- og én lederrepræsentation fra hver region. Tidligere har region Syddanmark været
delt i en jysk del og en fynsk del.



Alsang 2020 markering af
75 år for befrielsen

Nordea Fonden har bevilliget 8 millioner til projekt ALSANG 2020. Vi har talt om muligheden for
at lave et projekt med kommunerne langs Kyst til kyst stien.



Fritidspas – nye regler

Fremadrettet skal forældrene skrive under på, at de max. har en husstandsindkomst på 350.000
kr. pr. år. Man kan fremadrettet max. få bevilliget 2.000 kr. i støtte - resten er egenbetaling.



Julekoncerter i Varde
Kommune

Information vedrørende julekoncerterne.



Bevilling fra Kunstrådet

Andre
 Folkeskolen/Inger Marie

Vi har modtaget kr. 100,000 i bevilling fra Kunstrådet i støtte til talentudvikling i den
obligatoriske musikundervisning i folkeskolen. En klasse fra Blåbjergskolen skal deltage i
projektet.
Valgfagsmusik gennem Musik & Billedskolen. Intet nyt om Frelloskolen.



Dagtilbud/Pia

Kulturbørnehaveprojektet er fremlagt ved en konference i Horsens.



Gymnasiet/Mette

Intet (afbud fra Mette til mødet)

2.
Forslag til takster 2019/2020
Det vedhæftede takst forslag er
fremskrevet så den forventede
deltagerbetaling, samt statstilskuddet
fremskrives med 2%

3.
Musik & Billedskolens 2019-2021
Udviklingsplan

Takst forslaget blev godkendt og fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid

Gennemgang af Musik & Billedskolens udviklingsplan. Hvor er vi og hvor vil vi gerne hen?

4.
Kultur og Sundhed er valgt som et
fyrtårn i Varde Kommune. I Kultur &
Fritid forsøger vi at genere et katalog
af idéer.
Hvilke tiltag ser i som mulige indenfor
det felt

Bilag med forslag fra personalemødet
Diskussion:
Skal fokus være at helbrede eller skal det være et mentalt immunforsvar?
Modspil til den digitale verden med mulighed for at fordybe sig i musikken.
Balance mellem det digitale og det kreative.
Familiemusik, hvor hele familien spiller sammen.

5.
Hvordan repræsenterer man som
samrådsmedlem brugerne?
Synlighed om Samrådet. Eventuelt
præsentation på hjemmeside og FB.
Mulighed for at kontakte Samrådet/
formanden via hjemmesiden.

Niels vil tage sig af repræsentationen af samrådets medlemmer på FB og hjemmeside.
Niels kontakter Kirstine Bruun for første opslag.

6. Emner til kommende møder



Hvordan kan Samrådet understøtte arbejdet omkring musikkens plads på Frelloskolen?
Diskussion omkring hvordan vi kan sikre os, at musikken med et attraktivt musikmiljø får en
rolle på Frelloskolen.
Inger Marie bringer punktet på til det kommende skoleledermøde.
Vi inviterer kontakter Morten Møller, skoleleder (Brorsonskolen) og forsøger evt. at invitere
ham med til næste møde
Evt. kontakt til lærerrepræsentanter fra de praktisk/musiske fag

7. Dato for kommende møder
12.3 2019
8. Evt.

Mødetidspunktet flyttes til klokken 19.00
Intet

