
Kulturskolerne i en reformeret folkeskole
Høring  om konkrete samarbejdsmuligheder
Mandag den 23. september 2013 på Hjørring Gymnasium

________________________________________________

Noter fra debatten

Gitte Adamsen, skoledistriktsleder, Hjørring
Hjørring har allerede et godt samarbejde med Den Musiske Skole. 
Udfordringer? Tage udgangspunkt i de gode eksempler, og gøre dem endnu bedre – i samarbejde. 
Bygge videre på erfaringer. 
Alle forandringsprocesser er forb. med usikkerhed og bekymring i starten.

Steen Lindgaard, kulturskoleleder, Vesthimmerlands Kulturskole
Spørgsmål til panelet: Vi oplever et skift i italesættelse: Aktivitetstimer → understøttende timer?
Hvor er det vi taler understøttende undervisning?
Støtte til faglig undervisning versus bredt dannende aktiviteter?
Didaktiske og pæd. udfordr. som kræver ledelse. Hvem sikrer kvalificering, så det ikke kun er en ramme? 
Hvor skal kulturskolerne placere sig for at kunne møde folkeskolen.

Kulturminister Marianne Jelved
Museerr kan understøtte fag som dansk, historie osv. Kunstmuseer tilsvarende. 
Hvordan gør musik os bedre til at lære matematik? Didaktiske udfordringer. Pædagogisk udvikling.

Claus Hjortdal, næstformand, Skolelederforeningen
To scenarier:
A) aktører udefra byder ind.
B) udgangspunktet i skolen, som tager ud.
Der bliver trængsel om timerne. Kan vi indfri det politiske ambitionsniveau? 

Kulturminister Marianne Jelved
Vi vil gerne genindføre dannelsesbegrebet, som har været ude af billedet i årtier.

Finn Svit, kulturskoleleder, Mariagerfjord Kulturskole
Kulturskolerne levere undervisningstilbud i fritiden. Påtager sig ansvaret for at levere det didaktiske niveau.

Lene Aalestrup, formand, FKU, Rebild Kommune 
Reformen er åben og rummer mulighed for medbestemmelse.
Vigtigt at kulturskolen både bibeholder fritidstilbuddet og går i samarbejde med folkeskolen - vinkler ind i folkeskolen.

Joan Kamstrup,Kultur og fritidschef, Mariagerfjord Kommune 
Hvad siger foreningslivet til det (Hjørring)?

Karsten Poulsen, skole- og dagtilbudschef, Hjørring Kommune
Foreningslivet ser muligheder i partnerskaber – er positive.
Skoletjenesterne er en vigtig brik i at få skoleleverne ud og optage læring i det virkelige liv.

Søren Wormslev, moderator 
Forældrenes perspektiv? Noget er undervisning, noget er 'noget andet'. Skal der være en mærkning af blandede 
bolcher?
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Karsten Poulsen
Vi skal i højere grad tale om læringsaktiviteter frem for undervisningsaktiviteter.
Skolerne har hidtil vurderet kvalitet på timetal. Med den nye reform er der mulighed for at vurdere ud fra effekt for 
den enkelte elev.

Steen Lindgaard
Opfordring til at se på skolerne og kulturskolerne som et samlet dannelsesvæsen.
Kulturskolerne afgiver ressourcer til reformen!

Claus Hjortdal
Der er perspektiver i mere beskæftigelse på musikskolerne i form af større ansættelser.

Henrik Hiis, formand, Skolerederne i Aalborg
Større integration i dagligdagen, så kulturfagene ikke kun ligger om eftermiddagen, hvor børnene er trætte.

Søren Wormslev
Måske skal vi bryde hele klassen op?

Jan Jacobsen, kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole 
Der tales om en reform af folkeskolen. I hvilken grad skal kulturskolerne også ændre sig? Vi er meget bundet op på 
forretningsmodellen med 1/3 brugerbetaling. Måske skal forretningsmodellen nytænkes.
Vi er fokuserede på at komme ind i folkeskolen – gerne før kl. 14. Brugerbetaling er afgørende for at vi kan have de 
lærere vi har. Kunne kommunen bruge ressourcerne anderledes? 

Lis Rom Andersen, kultur- og fritidschef, Aalborg Kommune 
Pas på ikke at adskille understøttende undervisning fra fagrækken. 
Eks. Vi oplever at elever er motiveret til at tage en ungdomsuddannelse, men at de ikke er motiveret til at lære. 
Kulturfagenes didaktik kan bidrage til at skabe motivation til at yde indsatsen.

Berit Krogh, viceskoleleder, Suldrup Skole 
Elevens personlige alsidige udvikling (= understøttende udvikling) er det, der er på spil. Kan det konkretiseres mere?

Kulturminister Marianne Jelved
Elevens personlige alsidige udvikling. Det er netop skolens mål. Eleverne skal blive bedre og opnå bedre trivsel. 
Kunst er i sit grundtræk en måde at udtrykke et essentielt dilemma. Det får os til at reflektere og kræve dialog.
Børnenes bedste er målet for samtlige aktører. Det må man kunne samarbejde om.
Dannelse er menneskets søgen efter mening, og ikke lig med overtagelse af faste normer.
Det er skoleledelsens opgave at få det til at gå op i en højere enhed!
Undersøgelse viser at mindst en tredjedel af borgerne ikke bruger kulturlivet, og det gør deres børn heller ikke. Det 
skaber ulighed. Børn har brug for en modpol til 'nettet'.

Henrik Hiis
Skolelederne skal have fokus på, hvor der er noget, der virker. Kulturskolerne har erfaringen. Skolelederne skal stå til 
regnskab over for forældre og personale. Derfor er det lettere at arbejde med kulturskoler end foreninger, fordi man 
kender kompetencer og kvalitet, og dermed kan vi som skoleledere tage ansvar for samarbejdet.

Marianne Jelved
I kender allerede huskunstnerordningen.
Landsdelen har masser af små teatre. Hvorfor ikke samarbejde med dem om produktioner.
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Bornholm har glaspustere osv. 
Pas på med at sige 'kulturskolerne dem kender jeg, så dem samarbejder jeg med'. Brug lokalsamfundet. 
Man kan selvfølgelig ikke tage folk ind uden at vide, hvad de kan præstere.

Henrik Hiis
Det giver mening at tage en professionel ind, men skolelederen står med ansvaret. Når vi skal have flere ind, kan det 
være en udfordring at placere ansvaret. Der er det dejligt at have en kvalificeret samarbejdspartner i kulturskolen. Vi 
har et godt produkt her, som vi skal gøre mere brug af.

Anders Vittrup, musikskoleleder, Thisted Musikskole 
Vi drøfter merværdi for folkeskolen. Har man drøftet at der også skal skabes merværdi for musikskolen? (- ikke kun 
ment som økonomisk diskurs).

Gitte Adamsen
Det er det samme vi er optaget af. De skal lære så meget som muligt. Børnenes læring er fokus.

Christian Larsen, kulturskoleleder, Hjørring Musiske Skole 
Grundlaget skal være gensidig værdiskabelse. Det kan f.eks. også være sociale kompetencer eller inklusion.

Elin Lundbye, souschef, Aalborg Kulturskole 
Vi taler om to forskellige ting. Skolen kan inddrage lokale i et PROJEKT versus børn der indgår i et kulturskole FORLØB. 
Vi skal ikke miste vores faglighed.

Søren Wormslev
Det gode eksempel på eksisterende samarbejde versus bekymring over kulturskolens fremtidige rolle? 

Finn Svit
Det er en proces der kræver løbende dialog og udfordringer.
Hvis musikskolen skal være for alle, så skal den også være tilgængelig for alle. Skal tilpasses  geografi, skolebus mv. 
Der kan være en fordel at placere kulturtilbud som en del af skoletiden, hvis det skal være for alle.

Lene Aalestrup
Kunstudstillinger, nærområdet. Hvor mange kender de muligheder?
Det er vigtigt med valgmuligheder i skolen– kulturskolen kan bidrage til paletten.

Claus Hjortdal
Jeg vil helst arbejde med merværdi for eleven. Fint med snævre profileringsprojekter på enkelte skoler.
Udfordring: Vi skal sikre, at det har kvalitet ,det vi laver. At det har et bredt undervisningsbegreb, bredt 
dannelsesbegreb. Kan skabe fællesskab og tilhørsforhold som en del af skolen.

Kulturminister Marinne Jelved
Kulturskolen er en oplagt samarbejdspartner omkring projekter. 
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Opsamling 
- efter intern dialog i hver kommune 

Mariagerfjord Kommune 
Vigtigt at man lokalt får den politiske diskussion om det her.

Søren Wormslev
Behov for at lokale politikere tager fat i det.

Aalborg Kommune 
Det handler om børns læring og ikke om at nogen mister kunder.
Vi har et mangeårigt samarbejde med gode aftaler. Hvordan videreudvikler vi - og hvordan bevarer vi de gode tiltag.

Thisted Kommune 
Visionen handler om børns udvikling. Vi er et stykke derfra endnu og mangler indsigt i hinandens virke.
Hvem har lederskabet for projektet?

Kulturminister Marianne Jelved
Det bliver vedtaget i dec. eller jan. og træder i kraft 1. aug. 2014.
Det er bagateller der bliver rettet i det med så bred politisk opbakning.

Finn Svit
Folkeskolen benytter kun én kompetenceret - seminarieuddannede. Det kan godt give udfordringer. Pas på at det ikke 
bliver en fagforeningskamp. 

Kulturminister Marianne Jelved
Lærerkræfterne er der. Mange underviser bare ikke i musik. Der eksisterer flere muligheder for efteruddannelse, bl.a. 
ved den jyske sangskole.

Søren Wormslev
Opsummering i 12 punchlines:

1. Hvem tager ledelse på denne her proces?
2. Variation er ok, både fra kommune til kommune og fra skole til skole.
3. Det her er en stor opgave for skolelederen, for det er tidkrævende at inddrage folk udefra.
4. De store geografiske afstande er i nogle kommuner en meget væsentlig faktor.
5. Er der kvalificerede undervisere nok, også i fremtiden?
6. At give mod til at bruge sin forstand.
7. Det handler om læring - og om dannelse.
8. Kan kulturskolen sidestilles med spejderne?
9. Brug for mere snak - og for at lokalpolitikerne udstikker en kurs for, hvordan de ønsker det i deres kommune.
10. Husk: Afsæt i barnets læring, ikke i institutionerne.
11. Vi skal ikke kaste vrag på det, vi gør i dag.
12. I wanna hold your hand. 

___________________________________________

Referat / 
Koordinator Lisbeth Jagd
Kulturskoler i Nordjylland
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