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Projekt: Musik og Kreativitet i børnehøjde - Ansager 

Mødereferat: Ansager Skole, tirsdag, d. 16. august 2016, kl. 16-18 
Tilstede: Lars, Leo, Lisbet, Tenna, Lone, Birthe, Sonya  
 
Lars Offersen   laof@varde.dk  
Leo Christensen  lech@varde.dk  
Lisbet Steen Mortensen lisbet.steen.mortensen@gmail.com  
Tenna Madsen  madsentenna@gmail.com  
Birthe Fjord   fjordmadsen@gmail.com 
Lone Kruchov Alslev  loal@varde.dk  
Sonya Christie   *ændring  sony0037@vkskoler.dk   
 
Jeg beklager meget, men jeg har IT problemer på skolen. De notater I så mig skrive er simpelthen 
væk! Jeg forsøger at genskabe referatet fra mødet - nu med en veloverstået Mariefest i mente.  
 

1. Godkendelse af referat:  
Godkendt 

 
2. Siden sidst.  

- Musikalsk indslag fra Tenna ved Bedsteforældredag i ”Naturligvis” torsdag d. 23. juni gik 

rigtig godt. 

 
- Skolesamarbejdet om deltagelsen i Mariefest [Ansager Skole og Skovlund Friskole].  

   Det endt med at være en 3-trins optræden:  

 

i. Optog på gaden - fra Dansetten til Torvescenen 

 … efter koncerten/fællessang videre til Vikinger 

ii. Koncert/fællessang på Torvescenen 

iii. Fællesdans og afsluttende sang ved Vikingerne, hvor Daglig’ Brugsen sponsorerede 

en sund godtepose. 

*   Evalueringen kommer på som punkt til næste møde.  

** Se også PR forneden 

 

- Den Kulturelle Rygsæk - ingen beslutning 

- Musikpædagogiskforløb i børnehaven. SC har drøftet muligheden med Benedikte Storm 

fra Vardes Musik- og Billedskole. SC går videre til lederen Hanne Grønlund.  

 

3. Musik Camp på skolen – status 

- Datoen: fre. d. 4. - lør. 5. november er godkendt af pedalen  

 

- Birthe redegjorde for de foreløbige aftaler. Involvering af MGK - TGK - BGK 

Møde igen tirs. D. 13. september, BF, TM & SC. 

 

- Der var et stort ønske fra Ansager Skoles side om flere klaver/keyboard før Musik Camp.  

Beslutningen om det blev udskudt til næste møde. SC undersøger priser.  
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Projekt: Musik og Kreativitet i børnehøjde - Ansager 

 

4. Henvendelse vedr. Martin Schack v/ Lars 

Jazzmusikeren Martin Schack kommer fra Ansager. Han har bl.a. været involveret i Jazz 

Camp Ribe. Der er ingen konkret henvendelse - men her er et link om ham. 

http://schackmusic.com/   

 

5. Økonomi 

De 10 000 kr. bevilget til Ansager Skole er blevet brugt hovedsagligt på  

- nye mikrofoner, ledninger og stativer 

- en guitar til brug af Line Prinds, pædagog i børnehaveklasserne og den nye leder af Junior 

Klubben.  

- Ét sæt Boomwackers plus oktaverings kapsler. Afprøver om der skal investeres videre i 

dem.    

 

De 10 000 kr. bevilger til børnehaven var endnu ikke blevet brugt. Afventer samarbejdet 

med musikundervisningsforløb.  

 

6. Dato for næste møde 

Tirsdag d. 11. oktober kl. 16-18 på Lars kontor, Ansager Skole 

 

7. Evt. 

PR:  
i. Lars har skrevet om tiltagende til Ansager Info 

ii. Videooptagelserne fra skolernes deltagelsen i Mariefest blev afspillet i loop på Varde Kommu-

nes informationsskærm mandag d. 5. september 

iii. Mange billeder og optagelser af skolernes deltagelse i Mariefest i Ansager Info, Ansager Skole 

Facebook, Skovlund Friskoles profil  

iv. En video af overrækkelsen af guitaren og Line/0B er lagt på Ansager Skoles Facebook profil. [An-

sager Info?] 

v. En video af 6A i fuld sang med de nye mikrofoner afventer godkendelsen fra klassen. 

  
 

Opbyg en liste over gode PR kontakter:   
Varde Ugeavis:  
Ansager Ugeblad:  
Jyske Vestkyst:  
Ansager Info:  

 
 
Referent: Sonya Christie  

http://schackmusic.com/

