TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Tårnby Musikskoles bestyrelse

DATO: 27-04-2016

EMNE:

Referat

SAGSNR.: 1 - 2016

DELTAGERE:

Vibeke Rasmussen, Paw Karslund, Jens Lauridsen, Trygve
Dreijer, Dinna Clemmensen, Søren Borchersen og Michael
Christensen

AFBUD:

Susanne Hammer-Jakobsen

MØDENR.:

93, kl. 15.30 på Tårnby Hovedbibliotek

1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 92 den 25. november 2015.
Ingen bemærkninger.

2.
Meddelelser
Ved Michael Christensen:
Opslag på stillingen som leder for Kulturzonen ansøgningsfrist 17/5 og samtaler 25/5
Souschef Dennis Kjær er ophørt pr. 1. april
Christine Guildal Jensen fastansat som sanglærer
Marco Spallanzani fastansat som guitarlærer
Ansøgningsfrist til stillingen som valdhornlærer 17. maj
Kulturzonenyt – idé om kvartalsvis udgave til forældre til elever i musikskolen:
Der var tilslutning til idéen om kvartalsvis udgivelse af ”Forældre Kulturzonenyt”, og Dina
Clemmensen vil gerne være forældre-redaktør i forbindelse med udgivelsen af det nye info-blad.
Det blev vurderet at velkomstfolderen er et fint initiativ, der skal spille sammen med info på Tårnby
Kommunes intranet. I folderen skal henvises til funktioner og ikke til navne.
Elevadministrationsprogrammet SpeedAdmin kan tilgås viralt af alle medarbejdere, og rummer
desuden info om procedurer og anden dynamisk information.
Udkast til overordnet vision for Kulturzonen er udarbejdet.
Info om ansøgning til Statens Kunstfond til talentudvikling ligger på kunst.dk (google
”talentudvikling for børn og unge”).
Læreplan for orkester-fødekæden er udarbejdet.
Suppleanter til musikskolens bestyrelse – i forbindelse med kommende ordinære valg for perioden
januar 17 – januar 19.
Lys- og lydanlæg er etableret i salen.
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Aktiviteter blev gennemgået – herunder Beatles-arrangement, Musikskoledage i Tivoli og Tårnby
Kulturnat – Stjerner i Natten.
3.
Ny sæson
Gentilmeldingsfrist 1. juni og nytilmeldingsfrist 1. juli
Nuværende elevstatus – der er p.t. 2 ledige elevpladser i fagene: trompet, basun og horn. 1 ledig
elevplads i fagene: klarinet, saxofon og tuba. Elevsvigt på faget fagot, der p.t. ingen elever har. Og
så er faget hørelære udfordret af svigtende elevtilmelding. Som vanligt er der venteliste på især
fagene slagtøj, klaver, sang og guitar.

4.
Reglement
Michael Christensen undersøger om det er ok at opkræve ”dobbeltbetaling” efter en elevudmeldelse. Reglementet korrigeres og udsendes pr. mail til godkendelse (se vedhæftning).
5.
Ny overenskomst for musikskolelærere pr. 1. august 2016
Der henvises til bilag udsendt med dagsordenen.
Udkast til udmøntning af arbejdstidsregler er sendt til Organisations- og Personalekontoret til
videre behandling.
Individuelle planlægningssamtaler for kommende sæson afholdes mellem leder og den enkelte
medarbejder i maj måned.
6.
Update på folkeskolereformen
Kobling af netværk til folkeskolens musikundervisere  et samlet musiknetværk
Musikudvalg nedsat på møde den 11. april
Der er afsat 200.000 kr. til Åben Skole overordnet
Næste møde i musikudvalget afholdes 8. juni.
7.
Økonomi
Forbrugsprocenten ser fin ud i forhold til tidspunkt på året.
For budgetåret 2017 gælder, at der formodentlig skal spares en fuldtidsstilling i musikskolen.
Der etableres en ny indtægtskonto specifikt til instrumentleje.
Det er muligt at foretage elevbetaling over PBS.
8.
Punkter til næste dagsorden
Vedligeholdelsesplan
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9.
Eventuelt
Michael Christensen og musikskolens bestyrelse takkede hinanden for det hidtidige samarbejde.

Kommende møde i Tårnby Musikskoles bestyrelse er onsdag den 21. september kl. 16.30–18 på
??
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