Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 07.05. 2012 kl. 16.30 – 18.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 76
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Dina Clemmensen, Camilla Burgess,
Anja Demant
Afbud: Susanne Hammer- Jakobsen
Fraværende: Paw Karslund og Søren Borchersen
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 75 den 23. februar 2012.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Musical i Kastrup Bio 20. april 2012
Vi spillede to forestillinger, en skoleforestilling og en forestilling for
betalende gæster. Pladserne i Kastrup Bio var godt fyldt op til
skoleforestillingen om formiddagen og ca. halvt fyldt op om aftenen.
Manuskript, musik og koreografi var forfattet/komponeret af lærere og
elever med glimrende resultat.
Samarbejdet med Ungdomsskolen forløb på mange måder fint, men
musikskolens folk er enige om at der manglede lidt overblik, som i høj
grad skyldes kommunikationen på tværs af institutionerne. Musikskolen
har hidtil været tovholder på musicalen, da vi selv har stået for hele
musicalen.
b. Mere sammenspil på Kulturzonen
Vi prøver at starte to sammenspilshold mere i næste sæson, da vi har et
stort hul fra musikværkstedet til de to eksisterende sammenspilshold,
hvor eleverne er i gymnasiealderen. Det ene hold bliver med næsten
nybegyndere, 3. – 5. klasse, det andet bliver for let øvede, 7. -8. klasse.
Oprettelsen af holdene forudsætter at der er min. 7-8 deltagere på hvert
hold.
c. Musikskoledage i Tivoli den 29. april
Vi havde 6 deltagende ensembler til årets musikskoledage i Tivoli. HOT
spillede igen i år i den flotte koncertsal med musik fra bl.a. ”Ringenes
herre”. Det gik strålende og vejret var med os.
d. Café-koncert den 15. juni kl. 17.30
Vi afrunder sæsonen med en lille koncert i salen. Fire lærere har indtil
videre tilmeldt deres elever. Der har ellers ikke været cafékoncerter i
denne sæson. Camilla foreslår at man prøver at eksperimentere med
disse koncerter fremover, evt. med nogle ’battle-koncerter’, som kunne
tiltrække de unge. Det blev også drøftet om koncerterne skulle ligge
tidligere på dagen.
e. Ny sæson 2012-13
Der er indtil videre 251 tilmeldinger, hvoraf 52 er nye elever.
I uge 19 blev der afholdt PR-fremstød på Hovedbiblioteket. Mandag
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var det sangerne og tirsdag var det Mini-hot.
Vi hverver nye elever efter sommerferien efter den vanlige procedure
med musiktest i folkeskolernes mindste klasser, brev hjem til forældrene
og ”Åbent hus” i september.
Dina nævner at det er uheldigt at billedet, som blev brugt i Tårnby
Bladet, som PR-materiale for fremstødene på Hovedbiblioteket ikke
stammer fra musikskolen. Dette forsøges at blive rettet op på.
3.
Ny ledelsesstruktur på Kulturzonen
a. Det er blevet besluttet, at der skal være en én- strenget
ledelsesstruktur på Kulturzonen i stedet for den nuværende tostrengede. Ligeledes har man truffet beslutning om, at den nye
overordnede leder skal have en musikfaglig uddannelse på akademisk
niveau. Stillingen er endnu ikke slået op, men det forventes at den nye
leder tiltræder 1. august eller 1. september 2012.
b. Kulturzonen har fået bevilget yderligere 20 timer til en pædagog, som
starter 1. juni.
4.
Undervisning i babyrytmik
a. Camillas barselsvikariat er nu slået op på ”Jobscenen”.
b. Videre diskussion af placeringen af babyundervisningen. Camilla
foreslår, at vi fortsætter med babyundervisning på Kulturzonen i næste
sæson og venter med at tage stilling til om det eventuelt skal flyttes
tilbage til hovedbiblioteket når hun er tilbage fra barsel. Begrundelsen for
en eventuel flytning er, at det er krævende at komme frem og tilbage i
bus med barnevognene, og at vi udelukker færrest muligt ved at lægge
undervisningen på hovedbiblioteket.
En mulighed er også, at vi undersøger om der er elevgrundlag for at
oprette hold på både Kulturzonen og hovedbiblioteket.
5.
Brug af skolernes forældreintra
Anja har talt med Ivan Jensen om muligheden for at musikskolen kunne
kommunikere direkte med forældrene på skolerne via forældreintra om
musikskolens virke. Dette lader sig desværre ikke gøre med det
nuværende system, men kan formentlig blive en mulighed på sigt.
Aftalen er derfor, at Anja retter henvendelse til de enkelte skoler når der
er noget som skal kommunikeres ud til forældrene.
6.
Budget og økonomi
a. Status 2012
Status for budget og økonomi er, at tallene står fornuftigt i forhold til
tidspunktet på regnskabsåret. Dog er vikarkontoen allerede temmelig
drænet grundet vores ene barselsvikars langtidssygemelding pga.
graviditetsgener.
Det omdelte budgetforslag 2013 fremsendes med anbefaling til Kulturog Fritidsudvalget. Stigninger pr. rate kr. 5,00.
7.
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Brugerundersøgelse
a. Der har endnu ikke været hul i kalenderen til udformningen af en ny
UMV- undersøgelse. Anja og Arbejdsmiljørepræsentant Michael
Drewsen har besluttet at lave endnu en brugerundersøgelse i elektronisk
form, dog med færre spørgsmål og med inddragelse af lærerne.
Undersøgelsen forsøges fuldført inden sommerferien, alternativt i
begyndelsen af den nye sæson.
8.
Punkter til næste dagsorden
a. Brobygning mellem musikskolen og Kulturzonen:
De to personalegrupper mangler stadig at blive integreret. Når den nye
leder bliver ansat foreslår bestyrelsen, at man går mere aktivt til værks i
bestræbelserne på at skabe en mere fælles platform.
b. Bestyrelsen vil gerne vide hvor mange tilmeldinger der er til den nye
sæson.
c. Juletræsarrangement 2012:
Camilla foreslår at man laver et endnu større juletræsarrangement end
sidste år. Medarbejdere vælges til planlægning af dette arrangement.
9.
Eventuelt
a. Præsentation af lærerne på hjemmesiden:
Det blev diskuteret om der skal være billeder i tilknytning til
præsentationerne af de enkelte lærere på hjemmesiden. Vibeke og Dina
er imod dette, da de mener man skal bevare en vis form for anonymitet
af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Ind til videre har fem lærere
sagt ja til billeder på hjemmesiden. Der blev ikke truffet nogen endelig
beslutning.
b. Hunde på Kulturzonen:
Vi har haft en enkelt episode med en kamphund på Kulturzonen, som
tilhørte en af medarbejdernes venner. Inden sammenlægningen var det
tilladt at have hunde med, så de gamle brugere og ansatte skulle lige
informeres om de nye regler. Anja har rettet henvendelse til Christian,
som har givet beskeden videre. Vibeke tager det videre til forvaltningen
så vi kan få hængt skilte op med ”Ingen løse hunde”.
c. Naturlegeplads på Kulturzonen
Vibeke informerer om, at vi får en ny naturlegeplads på Kulturzonen.
Den kommer til at ligge på græsplænen ud for
administrationsbygningen, og forventes færdig i løbet af sommeren.
d. Anja har undersøgt årsagerne til udmeldelse i indeværende sæson og
konkluderer, at kun to ud af 88 udmeldelser er begrundet i musikskolens
nye placering.
e. Dina efterspørger billeder af alle ansatte i Kulturzonens entré, så man
ikke er i tvivl om hvem der er medarbejdere på stedet.

