Aftale om drift og udvikling af Aalborg Talentakademi
mellem
Kulturafdelingen (Sundheds- og kulturforvaltningen)
og
Aalborg Kulturskole (Skoleforvaltningen)

Formål
Aalborg Talentakademi skal som paraplyorganisation bidrage til udvikling af og samarbejde mellem
de kunstneriske talentuddannelser (Musikalsk Grundkursus (MGK), Billedkunstnerisk Grundkursus
(BGK), Teatergrundkursus (TGK)) og derigennem styrke både det professionelle kunstneriske
miljø og vækstlagsmiljøer indenfor kunst og kulturlivet.
Aalborg Talentakademi skal sikre at drift og udvikling af akademiets aktiviteter sker i samarbejde
og med inddragelse af relevante kulturaktører og kulturinstitutioner i Aalborg og Nordjylland.
Talentakademiets uddannelser henvender sig til unge i aldersgruppen 15 – 25 år.
Talentakademiet bør i samarbejde med Aalborg Kulturskole og set i lyset af folkeskolereformen
med kommunens folkeskoler søge, at etablere Talentudviklingsforløb fra 0-25 år som det bl.a. ses i
dag på musikområdet (talentspotning i skolen, talentspirer, talentspirer+, talentklasse).
Uddannelserne fører eleverne op til et niveau som svarer til optagelsesprøverne på de relevante
videregående kunstneriske uddannelser (fx Musikkonservatoriet, Skuespilskolen, Kunstakademiet,
Musicalakademiet, universiteternes uddannelser indenfor de kunstnerisk / æstetiske fag)
Alle Talentakademiets uddannelser er struktureret som det statsanerkendte MGK mht. form,
indhold, vilkår mv. – herunder, at det er muligt at følge talentakademiets uddannelser som en del af
et gymnasieforløb (Team Danmark ordningen).
Talentakademiet bør etablere samarbejde med relevante ungdomsuddannelser med henblik på at
etablere egentlige talentklasser, hvor de unges interessefelt bruges som motivation i de øvrige fag,
og talentundervisningen skemalægges som en del af skoledagen, (bl.a. som det ses på
collegeklassen på idrætsområdet i samarbejde med Aalborghus gymnasium). Dette har til formål
dels at sikre de talentfulde unge en ungdomsuddannelse og dels at etablere netværk de unge i
mellem med fokus på deres talent og talenttræning).
Optagelse på Talentakademiets uddannelser sker på baggrund af optagelsesprøver med ekstern
censur med censorer med tilknytning til den relevante videregående uddannelse. Endvidere
gennemføres årsprøver, som skal bestås for at eleverne kan fortsætte.
Uddannelserne afsluttes med prøve / eksamen med ekstern censur.

Organisering
Organiseringen af Aalborg Talentakademi tager udgangspunkt i den allerede eksisterende
organisering af MGK og BGK som en del af Kulturskolens virksomhed samt ønsket om at inddrage
og bringe kulturområdet og kulturinstitutionerne i spil som samarbejdspartnere og medaktører med
ansvar for talentudvikling sammen med Aalborg Kulturskole.
Organiseringen af MGK er fastlagt af Statens Kunstråd og fremgår af den til enhver tid gældende
MGK rammeaftale mellem Statens Kunstråd og Aalborg Kommune.
Aalborg Talentakademi er organiseret iht. vedlagte organisationsdiagram.
Talentakademiets styregruppe:






1 repræsentant fra Kulturafdelingen
1 repræsentant fra Kulturskolen
1 repræsentant fra MGK Koordinationsudvalget
1 repræsentant fra BGK Koordinationsudvalget
1 repræsentant fra TGK Koordinationsudvalget

Talentakademiets leder/koordinator er sekretær for styregruppen.
Styregruppens opgaver og ansvar er: Budget, regnskab, årsrapport, udvikling, samarbejde og
partnerskaber med relevante kulturaktører og kulturinstitutioner.
Styregruppen kan nedsætte udvalg med henblik på udvikling af nye linjer på Talentakademiet.
Koordinationsudvalg
Hvert grundkursus har et koordinationsudvalg med indtil 4 medlemmer:



Ledelsen af grundkurset
1 -2 relevante faglige samarbejdspartnere

Koordinationsudvalgets opgaver er: Beslutning om optagelse af elever, fysisk placering af
undervisningen, fødekæde og rekruttering, planlægning af tværgående aktiviteter, dialog om
ledelsen af grundkurset.
Ledelse
Den daglige ledelse af Talentakademiet varetages af Kulturskolen, der bl.a. har ansvar for og
kompetence til ansættelser af undervisere samt leder/koordinator på Talentakademiet samt i øvrigt
til at disponere indenfor den i budgettet udmeldte økonomiske ramme og iht. det af styregruppen
godkendte budget.
Økonomi (budget og regnskab)
Talentakademiets økonomi er den til enhver tid afsatte ramme på Aalborg Kommunes budget
(aktuelt kr. 750.000). Den økonomiske ramme er en del af Kulturafdelingens budget, men
overføres hvert år til Aalborg Kulturskoles budget efter anmodning fra Kulturskolen.

Talentakademiets økonomiske ramme anvendes til følgende 3 områder:
1. Overordnet drift af Talentakademiet (koordinering, ledelse/administration, diverse
udviklingsopgaver),
2. Tværgående aktiviteter mellem de 3 kunstarter (MGK, BGK, TGK)
3. Driften af TGK.
Budget og regnskab mv. for BGK og MGK indgår ikke som en del af Talentakademiets økonomi og
ligger i Aalborg Kulturskoles budget og følger den til enhver tid gældende lovgivning og
rammeaftaler fra Statens Kunstråd mv. for området.
Ledelsen udarbejder hvert år budget som skal godkendes af Talentakademiets styregruppe.
Efter regnskabsårets afslutning udarbejder Talentakademiets styregruppe regnskab samt
årsrapport, som fremsendes til Kulturafdelingen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Aftalens ikrafttrædelse og ophør
Aftalen træder i kraft 1. januar 2014.
Aftalen kan opsiges af en af parterne (Kulturafdelingen og Kulturskolen) pr. 1. januar og til ophør
ved skoleårets udløb samme år (1. juli).

