Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 23.01. 2012 kl. 17.30 – 19.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 74
Til stede: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Dina
Clemmensen, Søren Borchersen, Camilla Burgess, Anders
Kirkegaard, Anja Reiff.
Afbud fra: Paw Karslund
________________________________________________________
Mødet indledtes med en orientering om, at musikskoleleder Anja Reiff
har fået nyt job, og derfor har opsagt sin stilling i Tårnby Kommune. Anja
tiltræder d. 1. marts stillingen som musikskoleleder i Gladsaxe
Kommune.
Medarbejderrepræsentanterne gjorde i den forbindelse opmærksom på,
at man ønskede at ændre indholdet af dagsordenens punkt 4,
”Lærergruppens interaktion med bestyrelsen”, til i stedet at omhandle en
drøftelse af, hvordan overgangen til ny leder for musikskolen vil blive
håndteret.
Endvidere blev dagsordenen efter aftale med bestyrelsens formand
Vibeke Rasmussen udvidet med en ansøgning om støtte til cdindspilning. Da cd-projektet er nært forestående, indvilgede bestyrelsen i
at behandle ansøgningen som pkt. 7.b.
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 73 den 21. november 2011.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Musikskolens julearrangementer
Musikskolen har som vanligt haft en omfattende koncertvirksomhed i
forbindelse med diverse julearrangementer. Særligt for i år var
deltagelsen i festligholdelsen af Den Blå Planets rejsegilde d. 9/12 2011.
Arrangørerne bag rejsegildet var meget glade for musikskolens
Marimbaorkesters optræden ved denne lejlighed, og muligheden for
også at medvirke ved fremtidige arrangementer, herunder ikke mindst
åbningen i 2013, har været på tale flere gange.
b. Korstævne i Kastrup Bio 1. februar 2012
Onsdag d. 1. februar deltager ca. 200 børn fra Kastrupgårdsskolen,
Skelgårdsskolen og Pilegårdsskolen i et samlet korstævne i
musikskolens regi. Stævnet foregår i Kastrup Bio, og afsluttes med en
koncert i store sal kl. 16.00. Samarbejdet med Kastrup Bio fungerer
meget fint, og det er et stort privilegium for musikskolen at have
mulighed for ind imellem at lægge større arrangementer i biografens
store sal.
c. Tværgående samarbejde i forbindelse med Afrika-korprojekt under
”Børn i Afrika”, februar-maj 2012

Elever fra 2.-4. klasse på Skelgårdsskolen, Kastrupgårdsskolen og
Pilegårdsskolen (i alt ca. 70 elever) deltager i et tværgående korprojekt
under ”Børn i Afrika”. I februar deltager børnene fra Tårnby sammen
med andre danske børn samt et børnekor fra Uganda i det store show i
DR i forbindelse med Danmarksindsamlingen (direkte udsendelse på
DR1 fredag d. 3/2). Endvidere laves der i marts skolekoncert på
Skelgårdsskolen og koncert i Skelgårdskirken. Endelig planlægges det
at afslutte samarbejdet med en stor fælles koncert på Københavns
Rådhus i maj.
d. Deltagelse i ”Musikskolernes dage” i Tivoli 28.-29.-april 2012
Musikskolen deltager i år med 6 ensembler til Musikskolernes dage i
Tivoli.
e. Orkesterrejse til Karis i Finland i Foreningen Nordens regi
Forældreforeningen FUT er i samarbejde med Foreningen Norden i
gang med at arrangere en orkesterrejse til Karis i Finland i
Kr.Himmelfartsferien.
f. Pædagogisk dag for musikskolens ansatte 21. januar 2012
Musikskolens ansatte afholdt pædagogisk dag d. 21. januar.
Hovedemnerne på dagsordenen var ”Talentudvikling” og ”Brug af
computer i undervisningen”. Da det samtidig var denne dag, at
medarbejderne blev orienteret om det forestående lederskift, blev dagen
også præget af indledende diskussioner om medarbejdernes tanker og
ønsker i forbindelse med lederskiftet.
3.
Kulturzonen
(Christian Rottbøll deltager i dette punkt)
a. Samspillet mellem Kulturzonens brugergrupper
Som det tidligere har været diskuteret i musikskolebestyrelsen, har
sameksistensen i hverdagen på Kulturzonen mellem de nye brugere fra
musikskolen og de unge brugere, der kom på Nøragersmindecentret før
fusionen, ikke været helt problemfri. Kulturzonen har gennem hele
efteråret prioriteret arbejdet med at skabe en god omgangstone og
hensyntagen fra begge grupper, og både elevrepræsentanten og
forældrerepræsentanten i musikskolebestyrelsen er enige med
Kulturzonens ledelse i, at der nu generelt er en fin sameksistens i
hverdagen.
Det er dog stadig nødvendigt, at en medarbejder fra Kulturzonen er
særligt opmærksom på den unge brugergruppe, så trygheden for de
øvrige brugere og den nuværende hensyntagen bevares og udbygges.
b. Handlingsplan vedr. bemanding/ressourcer for 2012
Kulturzonen har i forlængelse af Statusrapporten fra november 2011
udformet en handlingsplan for, hvordan Kulturzonens
medarbejderressourcer (dvs. de ansatte i fritidsdelen, ikke musikskolens
ansatte) kan strække i hele regnskabsåret 2012. Da åbningstiderne er
udvidet betragteligt, og da brugertallet er steget med adskillige hundrede
%, er det ikke muligt at bemande huset efter det nuværende behov med
de eksisterende lønmidler. Handlingsplanen er sendt til drøftelse i
Kultur- og Fritidsudvalget.

4.
Lærergruppens interaktion med bestyrelsen
a. Oplæg ved Camilla Burgess
Som nævnt i indledningen ændres dette punkt til at indeholde en briefing
fra musikskolens medarbejderrepræsentanter i forhold til deres ønsker
og ideer til håndtering af det forestående lederskift i musikskolen.
Det ligger medarbejderne meget på sinde, at der konstitueres en
musikfaglig og administrativt kompetent leder så hurtigt som muligt, helst
med et mærkbart overlap med den nuværende leder, så opgaverne kan
gives videre, og driften ikke påvirkes af skiftet. Medarbejderne har et
konkret forslag til en person, man vurderer har de rigtige evner til en
sådan konstituering. Oplysningerne blev givet videre til forvaltningen.
Endvidere understreger medarbejderne, at man meget gerne vil
inddrages i processen i forhold til ansættelse af ny leder.
5.
Budget og økonomi
a. Foreløbigt resultat 2011
Det foreløbige resultat for 2011 viser en balance med udgifter for
101,71% af det budgetterede og indtægter for 110,29% af det
budgetterede.
b. Status 2012
Det er endnu så tidligt på året, at der er et meget lille forbrug på 2012.
6.
Musikskolens brochure for sæson 2012-13
a. Brochure som vanligt?
Musikskolen ønsker fra og med denne sæson at markedsføre den
kommende sæson uden at trykke en egentlig brochure. Erfaringen viser,
at brochuren mest bruges som en reminder på, at der nu kan tilmeldes til
ny sæson, og at det kun er ganske få af de faktuelle oplysninger i
brochuren, der reelt læses. Det vil derfor være mere økonomisk og
miljørigtigt at begrænse omfanget af tryksagen, så der i stedet
distribueres et stort postkort med alle de vigtigste oplysninger, og at
resten så kan findes på hjemmesiden.
Beslutning: Bestyrelsen tiltræder forslaget.
b. Anden type formidling
Der er indledt et samarbejde med Biblioteket, som indebærer at
musikskolen i ugen op til tilmeldingsfristen kan formidle de mange
muligheder for musikundervisning ”live” på både Hovedbiblioteket og
Filial Vestamager. 4 eftermiddage i træk vil elever og lærere fra
musikskolen demonstrere instrumenter og optræde, for dermed at
synliggøre mulighederne mest muligt.
7.
Medarbejder- og brugerundersøgelser
a. APV – Arbejdspladsvurdering
Der gennemføres en APV (såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø) i
januar/februar 2012.
b. UMV - Undervisningsmiljøvurdering
Der er allerede igangsat en UMV i form af en elektronisk
spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til alle musikskolens elever.

Resultaterne samles og offentliggøres efter gældende regler ultimo
februar.
7.b.
Ansøgning om støtte til cd-indspilning
Musikskolens bestyrelse har modtaget en ansøgning fra Elitekoret
Nordlys, der ønsker at søge tilskud til indspilning af cd.
Det samlede budget lyder på kr. 42.000, og der søges støtte på i alt
20.000 kr. Budgetposterne dækker udgifter til studieleje, masterering,
NCB-afgift og mangfoldiggørelse.
Samtidig oplyses det, at koret i 2012 ønsker at prioritere denne cdindspilning frem for en koncertrejse/turné. Koret har ved tidligere
lejligheder modtaget støtte i samme størrelsesorden til turné.
Beslutning: Bestyrelsen bevilger støtte til projektet i samme
størrelsesorden som de midler, koret selv kan rejse til projektet, dog
max. 20.000 kr. Koret vil ikke kunne forvente støtte til andre formål i
2012.
8.
Punkter til næste dagsorden
Pga det forestående lederskift besluttes det at slette den vedtagne
mødedato i marts, og i stedet holde det næste bestyrelsesmøde:
Torsdag d. 23. februar kl. 17.00-18.30 på Kulturzonen
(administrationens mødelokale)
På mødet drøftes bl.a.:
Konstituering af leder
Status på budget og økonomi
Foreløbigt resultat af APV og UMV
9.
Eventuelt
Elevrepræsentanten vil undersøge nærmere, om musikskolen vil kunne
indstilles til Damusas musikskolepris i forbindelse med flytningen til
Kulturzonen og etableringen af de nye rammer og
undervisningsfaciliteter.

