Referat brukerråd 12.02.19
Dato
Møtetid
Sted
Referent
12.02.19
17.30-19.30 Møterommet Bodø Kulturskole
Bård
Til stede
Damnjan Cirkovic, Eva-Lisa Engen, Svein Bjørhusdal, Imre Sæthre Karlsen, Hannes Iversen-Selstad, Henrik
Sandland Hatlem, Lisbeth Helland og Bård Ove Bergrabb

Saknr Beskrivelse
1
Godkjenning av referat fra
30.10.18
2
Status for rammeplanarbeidet i
kulturskolen (videre info)

Referat
Godkjent uten merknader.

3

Fordypningstilbud i teori og gehør
igangsatt i desember.
Forslag fra brukerrådet:
Lyd og lys
Scenedrift
Grafisk kunst
Keramisk kunst
Visuals
Redesign – søm
Grafisk design
Kunst, design og arkitektur

Nye tilbud (nå og til høsten)

Frist

Veiledningen er i gang.
Kristin Geiring er vår veileder. Første
veiledning ble gjennomført 09.01.19. Til
stede var Kristin Geiring - veileder,
Randolv Gryt - komiteleder for OK, Tore
Tverbakk - skolesjef, Tone Krey Dising –
grunnskolekontoret, Siri Jørgensen –
inspektør, Zsuzsika Toth –
kulturskolelærer, Urszula Wozniacka –
tillitsvalgt og Bård Bergrabb – rektor.
Framover deltar hele plangruppen i
kulturskolen på alle møter i tillegg til
representanter fra grunnskolekontoret
og politikere.
Neste gang er 01.03.19. Vi har
gjennomført SWOT
analyse(Kulturskolens styrker,
svakheter, muligheter og trusler). Alle
kulturskolelærere deltar på dette.
Siste møte i vår er 09.05.19: Tema er
enda ikke klart
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Ansvar

4

Budsjett 2019 (framlegg av)

5

Innkomne saker og saker tatt
opp i møtet:
Ny representant for
skolekorpsene?
Ny dato for n brukerråd?

Cosplay. Her ble det litt videre snakk. De
pleier å ha treff på Hunstad
kultursenter. Anime. I byen finnes det
en «maker space» med 3d printer. Lager
egne rekvisita til kostymene. Northcon
arrangeres: may the fourth be with you,
04.05.19.
Hva med å arrangere musikk fra disse
universene(Anime, Lord oftr, Hobbiten,
Marvel osv)?
Koble oss på NorthCon med musikk?
Eget elevverksted i brukerrådet tar opp
tråden med dette h-19.
Budsjettet til kulturskolen ble ikke gått
igjennom i sin helhet, men det viktigste
er at:
Bodø kulturskole må ta sin del av
fellesnedtrekket på grunnskolekontoret
dvs i år kr 177.000,-.
Imidlertid får kulturskolen også tilført to
nye stillinger fra høsten av (n skoleår 1,2
mill). Vi må derfor se opprettelsen av
nye stillinger i kulturskolen i
sammenheng med nedtrekket i år,
signaler på hvor mye er det kan komme
i nedtrekk neste år, behov(hvor vi har
venteliste) og evt politiske føringer.
Tore Stenersen må trekke seg fra
brukerrådet av helsemessige årsaker.
Vi utfordrer Støver skolekorps til å stille
med nytt medlem. Bård tar kontakt.
Tor Kristian Karlsen har vanskeligheter
med å delta på brukerrådet når det
avholdes på tirsdager.
Vedtak: Vi flytter neste brukerråd til
onsdag 22.05.19. Bård innkaller på nytt

Bør kulturskolen gå i samarbeid
med Arktisk Symfoniske
orkester og gratis adgang for
elever på produksjonene?

Svein Bjørhusdal mener det kan være
greit å snakke med Vidar Thorbjørnsen
om å få en slik avtale. Det foreligger
allerede en lignende avtale med Bodø
VGS om dette.

Administrasjonen i kulturskolen
bør varsle skolene i Bodø om at
vi har et brukerråd.

Kulturskolen underviser ved flere skoler
enn tidligere. Kanskje noen saker som
dukker opp i den forbindelse?

Før
neste
møte
Bård

Snarest
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Bård

Det er ingen som underviser på
horn i Bodø
6

Årshjul -revisjon

Hva med å lage kombinasjonsstillinger
mellom instruksjon i korps, dirigering i
korps og rekruttering?
Vi gikk gjennom årshjulet til
brukerrådet.
Revidert årshjul ligger vedlagt referatet.

Bård Bergrabb
14.02.2018 (sign.)
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