Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 09.05. 2011 kl.

16.30 – 18.00

på Musikskolens kontor
Møde nr. 71
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 70 den 4. april 2011.
Ingen bemærkninger. Godkendt.
Referatet blev ved en forglemmelse ikke underskrevet ved mødet, men
fremlægges til underskrivelse ved førstkommende møde.
2.
Meddelelser
a. Åbent Hus 28. maj
Som tidligere omtalt holder Kulturzonen Åbent Hus d. 28. maj, hvor
husets nye faciliteter for første gang tages i brug og præsenteres for alle
interesserede. Invitationer er sendt bredt ud til bl.a.
kommunalbestyrelsen, forvaltningen, kommunens medarbejdere, alle
folkeskoleelever samt institutionens naboer, ligesom lokalpressen har
omtalt arrangementet. Endvidere foreslås det, at der lægges information
på skoleintraens fællesnet.
b. Ny sæson 2011-12
Tilmeldingsperioden er i gang. Det er endnu for tidligt at lave en
prognose for, om tilmeldingerne samlet set når samme niveau som de
senere år. I år kører musikskolen for første gang udelukkende med
elektronisk tilmelding og kommunikation via mail og sms. Det er fortsat
muligt ved henvendelse til musikskolens kontor at udfylde en manuel
tilmelding, men indtil videre har musikskolen ikke haft henvendelser om,
at den elektroniske kommunikation forhindrer nogen i at tilmelde sig.
3.
Kulturzonen
(Christian Rottbøll deltager i dette punkt)
a. Planer for flytningen
Musikskolens administration flytter fra Tejn Allé til Kulturzonen d. 27.
juni. Inden da vil musikskolelederen fra og med tirsdag d. 31/5 hver
tirsdag frem til sommerferien arbejde på Kulturzonen, for at være til
stede, når orkesterafdelingen flyttes (se næste punkt).
b. Undervisningsstart henholdsvis juni og september
Store dele af musikskolens undervisning flyttes til Kulturzonen fra
undervisningsstarten i september, men allerede fra 31/5 undervises hele
orkesterafdelingen, dvs. blæser- og slagtøjselever, på Kulturzonen.
Beslutningen er taget, fordi orkesterafdelingen råder over et stort lager
af instrumenter og noder, der flyttes til Kulturzonen i forbindelse med
Åbent Hus d. 28/5, og det er derfor mest hensigtsmæssigt at lade dette
forblive på Kulturzonen. Samtidig opleves det ofte, at undervisningen på
folkeskolerne er vanskelig at gennemføre op mod sommerferien p.g.a.
eksamen, dimission m.v.

Orkestereleverne undervises dermed i 4 uger før sommerferien på
Kulturzonen, og lederen, de ansatte og eleverne får dermed mulighed
for at prøve de nye rammer af og lave en første evaluering på, hvordan
hverdagen fungerer i Kulturzonen.
c. Samspil mellem de forskellige brugergrupper
Christian Rottbøll fortalte om den eksisterende brugergruppe på det
tidligere Nøragersmindecenter. Der er naturligvis både fra de
eksisterende brugeres side og fra de nye brugere fra musikskolens side
en vis spænding i forhold til, hvordan hverdagen i den nye institution vil
komme til at forløbe, når flere forskellige brugergrupper skal fungere i et
godt samspil indenfor de fælles rammer.
Christian fortalte, at ledelsen (dvs. Christian, musikskolelederen og
souschefen) opbygger en vagtplan, så der altid er en
ledelsesrepræsentant i huset i åbningstiden, og at der derudover vil
være pædagogisk personale i huset, som allerede nu er i en proces,
hvor der arbejdes med at forberede brugerne på de kommende
forandringer.
4.
Budget og økonomi
a. Status 2011
Statusrapporten viser, at forbruget p.t. generelt ligger fornuftigt i forhold
til tidspunktet på året.
b. Barselsrefusioner
Musikskolen har i denne sæson 2 ansatte, der skal på barsel. Det har i
forbindelse med vikarbesætningen vist sig, at musikskolen ikke kan få
barselsrefusion til disse to orlover, fordi timeantallet er for lille (under 9
timer pr. uge). Den ene sag har været behandlet i Økonomiudvalget og
er blevet imødekommet med tilsagn om vikardækning. Den anden
behandles d. 11/5.
5.
Budget 2012
Budget for 2012 blev gennemgået. Bestyrelsen tager budgettet til
efterretning, og det videresendes til Kultur- og Fritidsudvalget.
6.
Mødeplan for efteråret 2011
a. Justering af datoer/tidspunkter?
Efter ønske fra flere bestyrelsesmedlemmer flyttes efterårets
bestyrelsesmøder til mandage i stedet for torsdage. De nye
mødetidspunkter bliver derfor:
Mandag d. 19. september kl. 16.30-18.30 på Kulturzonen
Mandag d. 21. november kl. 16.30-18.30 på Kulturzonen
7.
Punkter til næste dagsorden
Sæsonstart på Kulturzonen
8.
Eventuelt
Intet.

