Saksliste brukerråd 02.10.19
Dato
02.10.19
Til stede

Møtetid
17.30-19.30

Sted
Møterommet Bodø Kulturskole

Saknr Beskrivelse
1
Godkjenning av referat fra
12.02.19

2
3

Valg og konstituering av
brukerrådet.
Nye medlemmer i
brukerrådet

4

Sluttundersøkelse i
kulturskolen

5

Kulturskolen i SFO

Referent
Bård

Referat
Referatet godkjent.
Rektor påpekte at i sak 5 skulle rektor
utfordre Støver sk til å stille med nytt
medlem. Dette var ikke blitt gjort.
Saken utsettes til neste møte. Se sak 3
Elevrepresentantene fortsetter.
Rektor utfordrer Støver skolekorps,
Bodø Orkesterforening og foreldrene i
kulturskolen til å stille med en
representant hver i brukerrådet.
Questalyze kontoen er overtatt av
kommunen. Vi har ikke fått vår tilgang
enda.
Utsettes til neste møte.
Rektor redegjorde for tilbudet.
Bodø kulturskole gir tilbud til ni sfo-er;
Saltvern – blås,
Løpsmark -drama,
Mørkvedmarka-blås/tromme,
Aspåsen-stryk,
Tverlandet-blås/tromme,
Grønnåsen-kulturlek,
Kjerringøy-kulturlek,
Hunstad-kulturlek og
Skjerstad-kulturlek.
Til sammen er 13 lærere involvert og
en ansatt i sfo på hver sfo. Tilbudet
varer en klokketime og går over 30
uker. I tillegg er det satt av en halvtime
i etterkant av hver time til evaluering
og tilbakemelding mellom lærer og sfoansatt.
Opplegget gjennomføres i hovedsak
som tolærersystem, bortsett fra
Kjerringøy og Skjerstad hvor det er en

Frist

Ansvar

Neste
Rektor
brukerråd
Neste
Rektor
brukerråd

Neste
Rektor
brukerråd
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6

Fokusområde for veiledning i
innføring av ny rammeplan.
Erkjent behov –
samarbeidskultur.
På elevnivå?

lærer og sfo ansatt og Aspåsen sfo hvor
det er tre lærere og sfo ansatt.
Avhengig av hvor mange barn det er
ved hver sfo kjøres kulturskolens
opplegg i grupper på 10-15 elever over
tre til fem uker, før en ny elevgruppe
går igjennom samme opplegg.
I tillegg er det satt av en ekstra
stillingsressurs hos en lærer som kan gi
råd, tips og veiledning til de andre
lærerne.
Rektor orienterte om at kulturskolens
valg av fokusområde i veiledningen for
innføring av rammeplanen «Mangfold
og fordypning» var samarbeidskultur.
Dette gir seg utslag i utstrakt
tolærersystem;
 SFO,
 Gylne Øyeblikk i sykehjem,
 sangkoret Kor Gøy,
 samspilltilbudet ved Alstad U.,
 musikkundervisningen i
grunnskolen på NTG.
Videre har vi organisert tverrfaglige
som har månedlige møter. Her kan
fokus både være skoleutvikling og
praktisk prosjektrettet.
Vi har også satt av tid til
fagseksjonsmøter hvor seksjonene kan
diskutere felles faglige utfordringer.
Hvordan gjøre dette på elevnivå?
Råd:
Neste
Rektor
Legg til rette for elevverksted på
brukerråd
brukerrådsmøtene, hvor elevene
jobber med f.eks:
Hva ønsker du at kulturskolen skal
gjøre under
kulturnatta/Kulturskolefestivalen?
Kulturskolelærerne kan ha Postitlapperprosess/ta i mot innspill på
gullapper fra elevene sine og levere til
brukerrådets elevgruppe. Elevgruppen i
burkerrådet arbeider videre med dette
på møtene. Elevene er eksperter på hva
folk(barn og unge) vil gjøre.
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7

Innspill ifht åpen skole på
Aspåsen.
Hvordan kan Aspåsen skole
brukes av elever utenom
undervisning?

Inspirasjon fra Hunstad kultursenter.
Unge Stormen kan kjøre lyd/lys på våre
arr på Aspåsen.
FRUKT?
UKM?

8

Datoer for brukerråd 20192020

9

Venteliste pr 02.10.19

10

Andre saker som ble orientert
om/diskutert.

Øvingslokale for elever, når det er
kapasitet.
19.11.19: kl 17.30 – 19.30
23.01.20: kl 17.30 – 19.30
23.04.20: kl 17.30 – 19.30
Totalt var det 81 stk på venteliste pr
02.10.19
Disse var fordelt slik:
2 på Band, stor aldersforskjell og ulik
prioritet
7 på drama, 8 – 12 år, samme prioritet
1 elgitar, voksenelev, ikke prioritert
2 på fiolin, 7 og 25 år, samme prioritet
11 på gitar, 7 – 12 år + en voksen elev,
to andreprioritet
5 på keyboard, 5-14 år, to første-, to
andre- og en tredjeprioritet
1 på kontrabass, voksenelev
3 på kulturlek/miks, 3 – 8 år, første og
tredje prioritet
1 på Samspill fiolin, 5 år, tredjeprioritet
1 på musikkmiks, voksenelev,
12 på piano, 5 – 17 år, førsteprioritet
3 på skrivekunst, 10 -14 år, en førsteog to andreprioritet
2 på slagverk, 7 år, andreprioritet
1 trompet, 7 år, tredjeprioritet
1 ukulele, 11 år, førsteprioritet
21 visuell kunst, 5 – 11 år, to
andreprioritet
6 visuell kunst for voksne
Har kulturskolen egne mentorer for
nytilsatte?
Kanskje bør kulturskolen ta seg råd til å
ansette en egen produsent? Dette vil
løfte kulturskolens produksjoner.
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Svein

Åpen mic på Sinus 1 x mnd, fram til
juni-20, men ikke i mai.
Vinneren får spille inn en EP.
13 -års aldersgrense.
Ønsker både deltager og publikum fra
kulturskolens elever.
Alkoholfritt og gratis.
½ t max pr. deltager.
Xrk booker.
Neste gang 22.10.19
Kulturskolen får info om dette som
legges ut på våre infokanaler.

Bård Bergrabb, rektor
03.10.2019 (sign.)
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Svein
informerte

