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Aftale for Den Kreative Skole

1. Indhold
Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem 
institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. 
Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres 
og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål 
for institutionens arbejde, som ike direkte er afledt af bevillingsmålene.

Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle 
budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle 
års budget.

Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og 
balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes 
med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen.

2. Mål for Den Kreative Skole for 2016

Mål Handlinger Succeskriterier

Vi vil gennemføre ny 
overenskomst på 
musikskoleområdet.

Gennem sparring med 
forvaltning, KL, andre skoler i 
DMKL og gennem dialog i L-
med at få en god, håndterbar 
og funktionel udmøntning af 
overenskomsten. 

At vi er i stand til at operere 
med ny overenskomst og lave 
aftale med hver enkelt 
medarbejder om arbejdstid.

Den Åbne Skole.
Vi vil gennemføre 
samarbejdsprojekter mellem 
DKS og folkeskolen under 
skolereformen i skoleåret 
2016/2017. Eksempelvis 
instrumentklasser med 
cello/strygerundervisning

Vore nuværende projekt med 
Vestre skole omkring 
dansevalgfag evalueres og 
nye projekter planlægges. 
Der søges økonomisk støtte i 
skoleafdelingen.

At mindst to projekter 
finansieret af skoleafdelingen 
eller skolerne selv kommer til 
at køre i skoleåret 2016/2017 
på valgfrie skoler.

Vi vil forsøge at få en form for 
fælles skemalægning med 
folkeskolerne, så det er 
muligt for os at komme tidligt 
i gang med undervisningen 
på den lokale skole én gang 
ugentligt.

Vi vil i foråret 2016 kontakte 
samtlige skoler, vi planlægger 
undervisning på i næste 
skoleår. Det er foreløbig 16 
skoler, der er i fokus.

At vi opnår aftale med 8 
skoler om én tidlig dag om 
ugen hvor vi kan starte DKS 
undervisning senest 13.00 i 
det nye skoleår.

At vi får gennemført designet 
af den nye bygning under 
partnerskabet Campus 
Bindslevs Plads

Gennem møder og 
forhandlinger aftale 
indretning i bygning med 
partnere, byggeudvalg og 
entreprenør.

At der foreligger en samlet 
aftale om indretning og 
design af bygning på CBP.

Projektet Kunst og Kultur i 
Skolen gennemføres og 
eksponeres til en bredere 
offentlighed 

Gennem møder med lærere 
og ledelse på Langsøskolen 
og skoleafdelingen samt Via 
University Silkeborg 

At gennemføre to events – en 
i foråret og en i efteråret, der 
eksponeres til en bred 
offentlighed i form af 
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læreruddannelsen aftale form 
og indhold.

broadcast af levende billeder 
samt digitale og skrevne 
medier.

Vi vil gennemføre stævner og 
udlandsrejse med Strygere i 
Midten og være en central del 
af projektet.

Vi vil deltage i projektets 
styregruppe og i planlægning 
og gennemførelse af stævner 
og rejser i løbet af 2016.

At der bevilges de ansøgte 
beløb til stævner og rejser i 
DKS regi og at begge dele 
gennemføres.

Vi vil gennemføre projekt 
Rethink Folkmusic under 
Århus 2017. 

Gennem afholdelse af koncert 
og Camp i samarbejde med 
Silkeborg museum i forår og 
sommer 2016 som en 
milepæl.

At koncert og Camp 
gennemføres og at 
samarbejdet fortsat kører 
efteråret ud.

Vi vil facilitere samarbejde 
mellem Silkeborg Blæserne 
og skolernes blæserorkestre. 

Vi vil stå for invitationer til 
talentdage og stille skolens 
lokaler til rådighed

Der afholdes som minimum 
to talentdage og et 
fællesarrangement i for 
blæserorkestre i 2016.

Vi vil tage Kedelbygningen i 
brug.

Vi vil være en del af 
interessentskabet og afholde 
koncert i bygningen. 

At vi bliver en del af 
interessentskabet og afholder 
koncert i bygningen.

3. Rammerne for ledelsens arbejde 

De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. 

Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det 
økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte 
institutionsleder. 

I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor 
principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i 
afsnittet om bevillingsregler i ”Budget i overblik”.

Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar 2015.


