Referat brukerråd 11.04.18
Dato
Møtetid
Sted
Referent
11.04.18
17.30-19.30
Møterommet Bodø Kulturskole
Bård
Til stede
Hannes Iversen-Selstad, John Kristian Karlsen, Eva-Lisa Engen, Randi Restad Sjøvik, Henriette Nilssen Bakken
og Bård Ove Bergrabb
Forfall: Marie Knudsen, Tore Stenersen, Linda Sjåfjell og Lisbeth L. Helleland

Saknr

Beskrivelse

Referat

1

Godkjenning
av referat fra
07.02.18
Elevundersøk
elsen 2018,
resultat

Referat godkjent uten merknad

2

3

Lokalisering
av Bodø
kulturskole
2018-2020
status

Frist

Bård gjennomgikk elevundersøkelsen(se vedlegg).
Ca 16% har svart på den(110 svar av 630) mulige.
Kommentarer:
Spm 1: Over halvparten som svarer er elever.
Spm 2: Hovedtyngden av svar kommer fra elever på musikk.
Spm 3: 90% er fornøyde eller svært fornøyde
Spm 4: 4 av 5 er fornøyd eller svært fornøyde med
informasjon fra kulturskolen
Spm 5: 3 av 4 er fornøyd eller svært fornøyd med lærers
kontakt og samarbeid med hjemmet
Spm 6: 2 av 3 ønsker å være med på andre aktiviteter enn
vanlig undervisning
Spm 7: 1 av 2 har fått svært mye eller nokså mye tilbud om å
delta på andre aktiviteter
Spm 8: 1 av 3 har vært med med på andre aktiviteter
Spm 9: ca 2 av 5 elever er med på å sette opp
undervisningsmålene
Spm 10: ca 2 av 5 elever er med på å vurdere om målene er
nådd.
Spm 11: 1 av 2 elever er med på å velge hva de skal jobbe
med
Kommentar fra brukerrådet:
Generelt ser det bra ut, men det er potensiale for bedring.
Lokasjon for administrasjon og kontorplasser for lærere
2018-2020: Speiderveien 4. Tegninger vist fram.
Undervisning som gis i sentrum i dag vil bli gitt i sentrum,
men mulig skifte av undervisningsdag.
Lokasjoner som er klare:
Modulbygg Aspåsen- sju klasserom(tegning vist fram)
Bankgata 2.etg – fem klasserom
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Ansv
ar

Østbyen skole – to klasserom
Enda ikke avklart:
Visuell kunst – kunstforeningen i Storgt?(møte 13.04)
Drama – Amfi på Bankgata?(befaring 11.04)
Slagverk – musikkrom/bandrom Gimle/Bankgata?( befaring
11.04)

4

Årshjul(forsla
g)

5

Politisk sak
om Bodø
kulturskole i
mai-18.
(orientering)

Bård gikk muntlig igjennom hva kulturskolen får av lokaler i
Aspåsen etter ombygging.
Bård gjennomgikk forslag til årshjul(Revidert årshjul vedlagt).
Endringer/tilføyelser:
Venteliste på alle møter unntatt febr/mars.
Vurdere behov for å invitere politikere/administrasjon på
møte i nov/des.
Skrivefrist for saken er 10. mai.
Korps og orkester var invitert til samhandlingsmøte 10.04.18
Kulturkontoret er invitert til møte 17.04.18
Gjennomgang av temaer som vil bli tatt med i politisk sak:
Hva er Bodø kulturskole?
 Antall unike elever ca 650
 Vi tilbyr opplæring i visuell kunst, drama, musikk og
skapende skriving.
 Vi mangler tilbud i dans og sirkus.
 Aktiviteter og prosjekt i egen regi og i samarbeid med
andre.
 Samarbeid med fritidsmusikklivet
 Helsesektoren
 Asylmottakene
 Oppvekst og kultur
 Ca 3000 innbyggere nyter godt av kulturskolens
tilbud 2017/18
 Ansvar for nominasjon til Drømmestipendet
 Den kulturelle skolesekken(DKS) er en del av Bodø
Kulturskole

12.04.1
8

Vi ønsker at rammeplanen «Mangfold og fordypning» som
Norsk Kulturskoleråd
(http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/ram
meplanen ) har laget, blir politisk vedtatt i Bodø kommune.
Kapittel 1 omhandler kulturskolens sammfunnsoppdrag
Kapittel 2 dreier seg om prinsipper og retningslinjer for
kulturskolevirksomhet
Kapittel 3 omhandler fagplaner
Kapittel 4 handler om kvalitetssikring
Rammeplanen foreslår å organisere av undervisningen i et
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Bård

bredde-, kjerne- og fordypningsprogram.
Bodø kulturskole har allerede tilbud i bredde- (kulturlek,
kulturmiks, samklang 1 og 2) og kjerneprogrammet, men
mangler et fordypningstilbud.
Om rammeplanen blir vedtatt må vi utarbeide nye lokale
fagplaner som er i tråd med rammeplanen.

6

Innkomne
saker

Den politiske saken skal også beskrive hvordan DKS skal være
organisert i Bodø.
Ingen innkomne saker til brukerrådet.

26.04.2018 (sign.)
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