Referat brukerråd 19.09.18
Dato
Møtetid
Sted
Referent
19.09.18
17.30-19.30
Møterommet Bodø Kulturskole
Bård
Til stede
Damnjan Cirkovic, Eva-Lisa Engen, Marie Knudsen, Svein Bjørhusdal, Lisbeth L. Helland, Imre Sæthre Karlsen,
Hannes Iversen-Selstad, Henrik Sandland Hatlem, Randi R. Sjøvik, Bård Ove Bergrabb

Saknr Beskrivelse
1
Godkjenning av referat fra
11.04.18
2
Omvisning i lokalene i
Speiderveien 4 samt
orientering om andre/nye
undervisningssteder.

3

Valg/konstituering

Referat
Referat gjennomgått og godkjennt

Frist

Ansvar

Bård hadde omvisning av lokalene i Speiderveien.
Bodø kulturskole underviser i dag på
Aspåsen modul:
Cello, piano, sang, fiolin, kulturlek, kulturmiks,
trekkspill, keyboard
Bankgata:
Drama, Fiolin, cello, musikkmiks, musikklubben,
fløyte, elbass,
Østbyen:
Gitar, trompet
Kjerringøy:
Sang
Rønvik:
Gitar, fiolin, piano
Saltvern:
Korps, grovmessing, piano, slagverk, sang, gitar,
treblås, fiolin
Grønnåsen:
Gitar, korps, treblås, trompet, sang, grovmessing,
fiolin,
Alstad B.:
Piano, gitar
Mørkvedmarka:
Piano, fiolin, gitar, slagverk
Støver:
Korps, grovmessing
Tverlandet:
Piano, keyboard, gitar
Saltstraumen:
Elbass, slagverk
Misvær/Skjerstad:
Korps
Valg gjennomført:
Elev fast:
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Venteliste i kulturskolen pr
19.09.18

5

Dato for brukerråd v-19

6

Gjennomgang av
sluttundersøkelsen

Hannes Iversen- Selstad-2 år
Imre Sæthre Karlsen – 1 år
Elev vara:
Henrik Sandland Hatlem – 2 år
Svein Bjørhusdal – 1år
Foreldre/foresatte fast:
Eva-Lisa Engen(leder) – 2 år
John Kristian Karlsen – 1 år
Vara:
Marie Knudsen – 2 år
Linda Sjåfjell – 1 år
Lag og foreninger fast:
Tore Stenersen(Alstad Skolekorps) -2 år
Vara:
Lisbeth L. Helland/styremedl. Saltvern – 2 år
Randi R. Sjøvik/ork.for. – 2 år
Ansatt:
Damnjan Cirkovic – 2 år
(se vedlagte liste over representanter i brukerrådet
for detaljer)
Bård orienterte om at:
*Kulturskolen har i dag 85 stk på venteliste.
*Av disse er det 34 stk som i dag ikke har annet
tilbud i kulturskolen.
*Lengst venteliste på visuell kunst, 29 stk.
*Av disse er det fire voksenelever.
Kulturskolen vil derfor vurdere å ansette lærer i
visuell kunst. Dette må sees i sammenheng med
økonomisk situasjon.
På råd fra elevrepresentantene i brukerrådet
endres datoen for brukerrådet i oktober til 30.10,
samme sted, samme tid.
Datoer for våren:
Tirsdag 12.02 kl 17.30 – 19.30
Tirsdag 21.05 kl 17.30 – 19.30
Bård sender innkalling til møtene så snart som
mulig.
Bård inviterer leder av OK-komiteen, Randolv Gryt
til å delta på neste møte.
Bård gikk i gjennom sluttundersøkelsen.
Undersøkelsen er en løpende undersøkelse, som
alle elever som slutter i kulturskolen blir invitert til
å svare på.
Kulturskolen glemte å sende ut sluttundersøkelsen
til elevene som sluttet mot slutten av semesteret i
vår. Derfor er bare 33 stk som har svart på den.
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Råd:
*Gjøre sluttundersøkelsen gjeldende for ett
skoleår. Ny for hvert år for å fange opp endringer
fra år til år.
*Prøve å fange opp om det er noen som slutter for
å begynne på annet fag.
*Kulturskolen må bestemme hva man vil ha ut av
den. Hva er målet og hensikten med den? Kanskje
vi burde søke profesjonell hjelp til å designe
undersøkelsen?
7

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

Bård gikk igjennom vedtaket:
1. «Rammeplan for kulturskolen. Mangfold og
fordypning», utarbeidet av Norsk
Kulturskoleråd, vedtas innført og legges til
grunn for drift og utvikling av Bodø kulturskole.
2. Av de 100 nye stillingene som skal inn i
grunnskolen i Bodø, øremerkes inntil 4
stillinger fra høsten 2019 til å gi kulturtilbud i
SFO.
3. Den kulturelle skolesekken videreutvikles i
samarbeid med skolene innenfor vedtatte
økonomiske rammer. Midlene som kommunen
tidligere overførte til Rikskonsertene (26
kr/elev) overføres til Den kulturelle
skolesekken.
Kulturskolen vil søke kulturskolerådet om
veiledningshjelp for å implementere rammeplanen.
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Innkomne saker

*Foreldremøter/-treffpunkt
Kulturskolen har i mange år sagt at det skal
gjennomføres utviklingssamtale med foreldre, elev
og lærer på våren. Nytt av i år er at vi det skal være
en foreldresamtale/foreldretreffpunkt på høsten.
Dette er i tråd med rammeplan for kulturskolen.
Kulturskolen bør vurdere å ha foreldre møter for
mindre grupper f.eks. drama, de elevene som går
på/får undervisning på samme skole.
Foreldre må få vite at det er mulighet å snakke
med lærer om det er noe de lurer på.
Foreldrene bestemmer selv om de vil at
foreldresamtalen skal gjøres på timen, utenom
timen eller pr. telefon.
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Årshjul -revisjon

Eventuelt:
Vi legger til rette for at elevrepresentantene i
brukerrådet kan arbeide med egne oppgaver i
brukerrådsmøtene. Det kan også være flere
ungdommer som deltar på dette.
Tema kan f.eks. være:
Hvordan markere Haloween i kulturskolen?
De elevene som deltar får f.eks:
En kinobillett, bowling, konsertbillett etc.
Ingen endringer

21.09.2018 (sign.)
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