Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 1.12. 2014 kl. 16.30 – 18.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 87
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Jens Lauridsen, Dina
Clemmensen, Søren Borchersen, Dennis Kjær og Michael Christensen
Afbud: Paw Karslund
_______________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 86 den 22. september 2014:
Ingen
2.
Meddelelser
Musikskolens sekretær Helle Olsen er tilbage fra sygeorlov på nedsat tid. Hun forventes at være
tilbage på fuld tid fra januar 15.
Der skal være nyvalg af lærerrepræsentant, forældrerepræsentant og elevrepræsentant til
musikskolens bestyrelse for perioden jan. 2015 - jan. 2017. Michael foretager indkaldelse.
Trygve har meldt sig som lærerrepræsentant men underviser på nuværende mødetidspunkt. Efter
opstillingsmødet vil det afklares hvorvidt det kan komme på tale at flytte mødetidspunkt til f.eks.
onsdage.
Pianist Annemarie Lipsonen vikarierer for Tonya Lemoh der er på uddannelsesorlov frem til og med
sæsonslut.
Bassist Niels Ryde vikarierer for Jacob Broholm der er på projektorlov i perioden 20/10 - 23/11.
Hvervning i orkesterskolen har afstedkommet optag af nye elever på tværfløjte, obo, fagot,
trompet, basun og tuba.
Der er taget hånd om udbedring af lysforholdene i salen. Møder har været afholdt med fagfolk
indenfor belysning og der indhentes tilbud. Der forsøges at sætte beløb på de samlede udgifter til
næste møde i bestyrelsen.
Arbejdet på årets musical er skudt i gang og der forsøges indgået en aftale om finansiering med
produktionsskolen.
Der vil i foråret blive foretaget den vanlige undervisningsmiljøvurdering blandt musikskolens elever.
Stillingen som kommunikationsmedarbejder forsøges opnormeret fra at være en
klubpædagogstilling.
Herefter gennemgik Michael aktiviteter i musikskolen siden sidst og forestående - bla. om
orkesterøveweekend på Gedesby Feriekoloni, Nordlys´ koncertrejse til Gran Canaria, musikfestival
i samarbejde med biblioteket med mange fine koncerter i og udenfor huset, cafékoncert,
slagtøjsstævne i Kvintus, musik til kommunens foreningsprisoverrækkelse og om forestående
koncerter i julemåneden.

Michael informerede om initiativ i Kvintus - elevkoncerter på Metronomen på Frederiksberg i foråret
for elever på de 5 Kvintus-skoler og Musik og Ungdoms tilbud M&U crew som et tilbud til de
musikskoleelever der er interesseret i at indgå i elevrådsarbejde på musikskoler i
hovedstadsområdet.
Dinna slog til lyd for at der bliver gjort tilstrækkelig PR for musikskolens arrangementer.
Musikskolen adverterer i de lokale aviser, hjemmeside, facebook og på Kultunaut samt på plakater,
flyers og blackbox.
3.
Økonomi

a. status
Den generelle forbrugsprocent ser meget fin ud i forhold til
tidspunkt på sæsonen.

4.
Update på folkeskolereformen
Susanne gav en generel update på folkeskolereformen og gjorde i den forbindelse opmærksom på
muligheden for at søge AP Møller Fonden om midler.
Michael fortalte at Nordregårdskolen som den eneste skole har vist interesse for et konkret
samarbejde med musikskolen i reform-regi. Forslaget går på at tilbyde musik som valgfag i
udskolingen, hvor 2 af skolens musiklærere samt 2 af musikskolens lærere samarbejder om at
varetage undervisningen. 1 ugtl. undervisningsdag i formiddagstimerne.
Der har blandt musikskolens lærere ikke været nogen interesse i at deltage i den efteruddannelse i
klasserumsledelse og pædagogik som professionshøjskolen Metropol starter op i sæson 15/16 for
musikskolelærere.

Herefter drøftedes prodecure for varetagelse af direktion af harmoniorkestret i tilfælde af dirigents
sygemelding. Michael mente at Benny er et godt bud som første-vikar i tilfælde af sygdom.
5.
Vedligeholdelsesplan instrumenter
I forbindelse med evt. forhøjelse af instrumentlånepris fra 10 kr. mdtl. besluttedes det at tage
stilling til det på næste møde på baggrund af en vedligeholdelsesplan.
6.
Forslag til mødedatoer 2015
Opstillingsmøde til musikskolebestyrelsen onsdag den 21/1 kl. 16.30 og dernæst ordinært
musikskolebestyrelsesmøde kl. 17.30.
Den nye bestyrelse fastlægger mødedatoer for resten af året.
7.
Punkter til næste dagsorden
Konstituering på baggrund af opstillingsmøde
8.
Evt.
Intet
Næste møde i musikskolens bestyrelse er onsdag den 21/1 kl. 17.30 - 19.00

