Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Torsdag d. 23.02. 2012 kl. 17.00 – 18.30
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 75
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Paw Karslund, Susanne HammerJakobsen, Dina Clemmensen, Camilla Burgess, Anja Demant, Anja
Reiff
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 74 den 23. januar 2012.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Korstævne i Kastrup Bio 1. februar 2012
Korstævnet i Kastrup Bio havde ca. 200 deltagende børn fra skolekor i
kommunen. Dirigent og leder af stævnet var Jakob Høgsbro, der havde
fint styr på tropperne, både under stævnet og til koncerten. Pladserne i
Kastrup Bio var stort set udsolgt til koncerten. Samarbejdet med Kastrup
Bio kørte som vanligt meget fint, og biografens ledelse og personale
gjorde en stor indsats for at medvirke til at skabe gode rammer for
arrangementet.
b. Muligt nordisk samarbejde i 2013-14
Musikskolen er blevet opfordret til at udfylde pladsen som repræsentant
for Danmark i forbindelse med et muligt nyt nordisk samarbejde om at
skabe en stor fællesnordisk festival i Norge i 2014. Til festivalen vil der
udover Danmark være deltagere fra Norge, Sverige, Færøerne og
Island. Alle deltagerne vil være i alderen 12-18 år, og i løbet af 2013
forberedes festivalen ved, at de unge mødes i udvekslingsprojekter hos
hinanden. I Tårnby planlægges en workshopweekend på Kulturzonen,
hvor de unge skal øve elementer til et kommende fælles show under
festivalen. Festivalen skal finansieres af fællesnordiske midler, som den
norske samarbejdspartner arbejder på at skaffe. Hvis projektet
gennemføres, vil Musikskolen i Tårnby skulle bidrage økonomisk ved at
stille de nødvendige lærerkræfter til rådighed, lægge hus til
workshopweekenden, og rejse midler til de danske unge deltageres
transport til Norge i 2014.
c. Glad smiley til Kulturzonen
Kulturzonens café har haft uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen.
Caféen fik en glad smiley. De nærmere kommentarer til besøget kan ses
af smiley-rapporten, der hænger ved caféen og er lagt ud på
Kulturzonens hjemmeside.
d. Flytning af undervisningssteder for Musikkarruseller og
Musikværksted
På musikskolens karruseller og værksted undervises børn i 1.-2. klasse.
Der er tale om et "grundskole-tilbud", hvor eleverne langsomt får tid til at
spore sig ind på, hvilket instrument de evt. har lyst til at fordybe sig mere
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i at lære at spille. I de seneste sæsoner har undervisningen på disse
hold været placeret på Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen. Da
lokaleforholdene ville være væsentligt bedre på Kulturzonen, og da der
også ønskes bedre muligheder for at arbejde med de sociale relationer
på holdene, ønsker et flertal i lærergruppen at flytte den ene af
karrusellerne samt værkstedet til Kulturzonen. Tanken er så at bevare
en karrusel på Kastrupgårdsskolen, så Østamager stadig også er
dækket.
Bestyrelsen er enig i, at dette kan gennemføres som et forsøg, hvis man
samtidig sørger for at booke lokalerne på skolerne for en sikkerheds
skyld, hvis det viser sig, at antallet af tilmeldinger falder i forbindelse
med flytningen til Kulturzonen.
3.
Kulturzonen
a. Handlingsplan vedr. bemanding/ressourcer for 2012 – resultat af
behandling i Kultur- og Fritidsudvalget samt i Økonomiudvalget
Vibeke Rasmussen og Paw Karslund orienterede om, at der endnu ikke
er truffet beslutning om en evt. udvidelse af ressourcerne til bemanding
på Kulturzonen, idet sagen er sendt videre til behandling i
Kommunalbestyrelsen.
4.
Lederskift i musikskolen
a. Konstituering af Anja Demant
Anja Demant konstitueres i stillingen som musikskoleleder pr. 1/3. Anja
er uddannet cand.mag. med musikvidenskab som hovedfag og
pædagogik som bifag. Tidligere har Anja været projektmedarbejder i
Helsingør Musikskole, gymnasielærer på Herlev Gymnasium og senest
projektmedarbejder på Kulturzonen.
b. Overdragelse af opgaver og ansvarsområder
Gennem de seneste uger har Anja Demant sammen med Anja Reiff
arbejdet i et "overlap", så flest mulige administrative, personale- og
projektledelsesmæssige opgaver kan overdrages inden skiftet d. 1/3.
5.
Budget og økonomi
a. Status 2012
Status for budget og økonomi er, at tallene står fornuftigt i forhold til
tidspunktet på regnskabsåret. Anja Reiff har lavet et økonomidokument,
der viser hvilke udgifter, der er disponeret for det resterende år allerede,
så den konstituerede og senere den fastansatte leder kan orientere sig i
forbindelse med den fremadrettede styring af midlerne.
Det nævnes i forbindelse med gennemgangen af økonomistatus, at der
pt er en del restancer i forhold til indbetalingerne til musikskolen.
Forældrerepræsentanten gør opmærksom på, at det nye system, hvor
alle betalinger klares elektronisk via homebanking og uden fysisk
tilsendte girokort, gør det lettere at glemme indbetalingerne måned for
måned. Det foreslås, at der udsendes en reminder til forældrene, enten
halv- eller kvartårligt.
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b. Statsrefusion for 2012
Musikskolen har netop modtaget det eksakte tal for Statsrefusionen for
2012. Beløbet bliver i år kr. 744.927. Der er budgetteret med kr.
771.320, dvs. en difference på kr. 26.393. Der har også tidligere år
været differencer på denne post, da budgettet jo lægges væsentligt
tidligere end det reelle tal fra Kulturstyrelsen kendes. Det vil som
tidligere år blive forsøgt at indhente differencen i styringen af den
samlede drift.
6.
Musikskolens PR for sæson 2012-13
a. Design og distribution af postkort m.v.
Anja Demant har allerede overtaget arbejdet med at designe det trykte
PR-materiale for den kommende sæson. Som vedtaget på sidste
bestyrelsesmøde, trykkes der ikke længere en egentlig brochure, men i
stedet et informativt postkort, der samtidig gør tydeligt opmærksom på,
at der findes væsentligt flere oplysninger på hjemmesiden, hvor man
også melder sig til. Postkortet distribueres til alle folkeskoleelever i
kommunen. Det sendes endvidere til institutioner m.v., samt lægges
frem på bibliotekerne.
Det foreslås i den sammenhæng at undersøge, om det kunne være en
ide også at distribuere noget information via "Gocard"-systemet.
7.
Brugerundersøgelse
a. Resultat af UMV - Undervisningsmiljøvurdering
Spørgsmålene til UMV er for første gang rundsendt til samtlige elever
som elektronisk spørgeskema.
Det kan konstateres, at svarprocenten er meget lav, idet kun 37 ud af
ca. 500 mulige respondenter har besvaret undersøgelsen. Bestyrelsen
mener på den baggrund ikke, at undersøgelsen kan betragtes som
dækkende. Det diskuteres, om der fremover skal benyttes en anden
metode til formidling af en sådan undersøgelse, herunder om lærerne
skal inddrages, og om undersøgelsen måske hellere skal laves i fysisk
papirform end elektronisk. Anja Demant vil sammen med
Arbejdsmiljørepræsentant Michael Drewsen gå videre med idéudvikling
på dette område, og punktet tages op igen ved det næste
bestyrelsesmøde.
Paw Karslund gør opmærksom på, at det er vigtigt også at lave en
brugerundersøgelse for de brugere af Kulturzonen, der ikke er tilknyttet
musikskolen.
8.
Punkter til næste dagsorden:
Brugerundersøgelse/UMV
Undervisning i Babyrytmik: Undervisningssteder og fremtid for
forsøgsordningen (se under eventuelt)
Brug af skolernes forældreintra til kommunikation fra Musikskolen. (se
under eventuelt)
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9.
Eventuelt
Babyrytmik: Camilla Burgess, der underviser i en række fag på
småbørns- og førskoleområdet, har kunnet konstatere, at flytningen til
Kulturzonen har givet meget forskellige resultater alt efter børnenes
alder på de forskellige hold.
De fire hold med ”Musikalsk legestue” (børn fra 1-5 år med forældre)
kører alle fint, med gode tilmeldingsantal på alle holdene på
Kulturzonen.
Det har været væsentligt sværere at opbygge gode tilmeldingsprocenter
til babyrytmik-holdene (børn fra 3-12 mdr). Sundhedsplejerskerne
mener, at det for denne aldersgruppe betyder mere, at undervisningen
foregår centralt i kommunen, og at det måske kunne være en god ide at
placere holdene for babyrytmik tæt på Sundhedshuset, hvor
mødrene/fædrene på barsel alligevel kommer en del. En oplagt
placering kunne være på Hovedbiblioteket.
Bestyrelsen ønsker at drøfte dette nærmere, herunder at undersøge,
hvorfor der tilsyneladende er så stor forskel på aldersgrupperne på
småbørnsområdet.
Forældreintra: Det har tidligere været foreslået, at musikskolen skulle
kunne sende information om musikskolens virke til forældre til skolebørn
i Tårnby direkte via skolernes forældreintra. Hidtil er det ikke lykkedes at
få lov til at bruge denne kanal til information om f.eks. tilmelding eller
ledige pladser, men bestyrelsen er enige om, at det bør undersøges
nærmere, om der kan skabes muligheder for dette.
Præsentation af lærerne på hjemmesiden: Lærerrepræsentant Camilla
Burgess foreslår at det overvejes, om der skal laves præsentationer af
de enkelte lærere på hjemmesiden, så forældrene kan orientere sig om
lærerens profil allerede inden eleverne begynder. Bestyrelsen anbefaler,
at dette drøftes i lærergruppen.

