Referat brukerråd 07.02.2018
Dato
Møtetid
Sted
Referent
07.02.18
17.30-19.30
Møterommet, Bodø Kulturskole
Bård
Til stede
Hannes Iversen-Selstad, John Kristian Karlsen, Eva-Lisa Engen, Marie Knudsen, Linda Sjåfjell, Randi Restad Sjøvik, Tore
Stenersen, Henriette Nilssen Bakken og Bård Ove Bergrabb
Saknr
1

Beskrivelse
Presentasjon av alle til
stede

2

Gjennomgang av
vedtektene for
brukerrådet i Bodø
kulturskole.
 Har
brukerrådet
noen råd?

Referat
Alle presenterte seg.
Bård orienterte deretter litt om Bodø kulturskole. Stikkord:
Ca 40 ansatte fordelt på 26 årsverk.
Den kulturelle skolesekken(DKS) i Bodø ligger under
Kulturskolen, med egen koordinator. Produserer ca 30
produksjoner pr. år.
Gir tilbud/opplæring i:
Musikk
Drama
Visuell kunst
Skrivekunst
Selger tjenester/instruksjon/produksjoner til:
Kor
Korps
Orkester
DKS
Skoler
SFO
Sykehjem(Gylne Øyeblikk)
Fra gjennomgangen:
Da ingen representanter er valg, men bare har meldt sin
interesse er det viktig at kulturskolen kunngjør hvem
representantene er og hvordan de kan kontaktes. Skal
representere flere enn «seg selv.»

Frist

Ansvar

Snarest

Bård

Bård viste fra hjemmesiden om hvor info om brukerrådet
finnes.
Møtehyppighet ble diskutert. Vekslende møtedag også
diskutert.
Vi hadde også en undring rundt forskjellen mellom referat og
protokoll.
Råd/konklusjon:
Navn og mailadresser på brukerrådets medlemmer legges ut på
hjemmesiden.
Mail går ut til alle elever/foresatte i kulturskolen om at
brukerrådet er etablert, med info om hvordan brukerrådet kan
nås.
Møtehyppighet som beskrevet i vedtektene beholdes.
Onsdag er møtedag.
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Formuleringen rundt referat og protokoll ble beholdt.
Eva-Lisa Engen(leder) valgt for 1 år - foresatt
Hannes Iversen-Selstad, 2 år - elev
John Kristian Karlsen, 2 år, foresatt
Marie Knudsen, 2 år - foresatt (vara)
Linda Sjåfjell, 1 år - foresatt (vara)
Randi Restad Sjøvik, 2 år - foresatt (vara)
Tore Stenersen, 2 år - korps
Lisbeth L. Helleland, 1 år - korps (vara)
Henriette Nilssen Bakken, 2 år
Bård Ove Bergrabb, sekretær

Konstituering av
brukerrådet

Råd:
Vararepresentanter innkalles også til møtene, men det er
frivillig om de vil møte.
Vi må rekruttere flere elevrepresentanter.
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Årshjul:
Datoer for brukerråd
2018

11.04.18

Bård

11.04.18

Bård

Møtedatoer 2018:
11.04.18 kl 17.30 - 19.30
19.09.18 kl 17.30 – 19.30
31.10.18 kl 17.30 – 19.30
Lokalisering.
I denne saken ble det også snakket om hvor Bodø Kulturskole
blir lokalisert de neste to skoleårene. Det er enda ikke klart
hvor vi skal være.
Konklusjon:
Neste møte framlegges det et forslag til årshjul for brukerrådet.
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Gjennomgang av
brukerundersøkelsen(
se vedlegg).
 Har
brukerrådet
noen råd?

Råd ifht lokalisering:
Det er viktig å gi tidlig beskjed til elever og foresatte om endret
undervisningssted de neste to skoleårene.
Det må også komme frem at dette bare vil være for en periode.
Når ny lokasjon skal bestemmes må vi også tenke på nærhet til
busstopp.
Fra gjennomgangen:
Undersøkelsen gjøres som Questback.
Det ble snakket om at dette kunne bli gjort på timene sammen
med lærer. I såfall en papirversjon. Dette gir arbeid i ettertid
for administrasjonen ifht å etterregistrere.
Hva med et første spørsmål som avdekker hvem som svarer?
Foresatt, elev eller begge
Kulturskolen bør sende ut purring for å få inn flere svar.
Råd:
Fortsette med Questback(elektronisk) versjon.
Purre på for å få inn flere svar.
Utvide brukerundersøkelsen til å omfatte alle elevene ved
kulturskolen.
Vurdere spm 6:
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Evt. Budsjett 2018
orientering(ettersend
es over helgen)
 Har
brukerrådet
noen råd?

I hvor stor grad har du nyttiggjort deg andre aktiviteter enn
vanlig undervisning(......)
Undersøke muligheten for å lage en egen Questback for lag og
foreninger(i så fall må spm 1 endres)
Fra gjennomgang av prisliste:
Prislisten vedtas politisk. Strotsett indeks reguleres den fra år
til år dvs ca 2,5% økning.
Vi har tidligere fått innspill fra foreldre på at
instrumentleieprisen er høg, 556 kr/semester. Vi meldte dette
tilbake i år, men den ble likevel økt.
Kanskje kunne leieprisen avspeilet hva det kostet å kjøpe et
instrument og fordele kostnaden over levetiden på
instrumentet?
Fra gjennomgang av regnskap/busjett:
Det ble dårlig tid til dette, men det kom fram at kulturskolen på
ene siden har utgifter(budsjett 2018) til lønn på ca 17,44 mill,
drift på ca 2,48 mill, og inntekter på 4,5 mill og kommunalt
tilskudd på 14,97 mill.
Råd:
Spille inn til neste års budsjett at instrumentleieprisen bør
holdes på dagens nivå eller reduseres.

Bård Ove Bergrabb, ref
07.02.2018 (sign.)
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