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Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 10. maj 2010 kl. 16.30 – 18.30
på Musikskolens kontor
Møde nr. 66
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 65 den 1. februar 2010.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Evaluering af musicalprojektet ”Girls of the Night” i Kastrup Bio
Anja Reiff gav udtryk for, at musikskolen samlet set var meget glade for
resultatet. Mange elever og forældre har givet god feed back, og i
lærergruppen bag projektet er der enighed om, at det var alt
ekstraarbejdet værd. De pædagogiske målsætninger om på samme tid
at skabe en forestilling, der holder et flot niveau, og at få flest mulige
elever på scenen, mener vi at have indfriet.
Elevrepræsentanten fra orkestret HOT har på eget initiativ lavet en
undersøgelse blandt orkestrets medlemmer om deres tilfredshed med
projektet. Undersøgelsen viser, at orkestrets medlemmer generelt har
været glade for at deltage, men at det også har taget meget tid fra den
øvrige øvning. Orkestret ønsker, at sangerne i fremtiden vil være bedre
forberedte til de indledende prøver, men bortset fra dette, glæder
flertallet sig til næste gang, der skal laves musical-show.
b. Evaluering af skoleprojekt på Løjtegårdsskolen i uge 5
Som tidligere nævnt har samarbejdsprojektet mellem Løjtegårdsskolen
og Musikskolen været en stor succes. Både musikskolens og
Løjtegårdsskolens lærere giver udtryk for stor glæde ved både
samarbejdet og ved det resultat, der kom ud af den intense
musikundervisning af 5. årgang i hele uge 5. Anja Reiff og Annette
Samsøe Jensen vil inden sommerferien sammenstille
evalueringsresultaterne i en samlet rapport til Børne- og Skoleudvalget,
som havde bevilget de nødvendige midler til projektet.
c. Koncerter med Sigurd Barrett i september
Musikskolen, Forældreforeningen FUT og Kastrup Bio følger op på
sidste års gode samarbejde med Sigurd Barrett ved at arrangere nye
koncerter i Kastrup Bio søndag d. 19. september. Billetsalget
igangsættes allerede 26. maj for at kunne se en prognose på billetsalget
inden kontrakten skal underskrives d. 15/6. Dermed minimeres den
økonomiske risiko for musikskolen.
d. Stjerner i Natten – Tårnbys egen Kulturnat, d. 11. juni 2010
Musikskolen indgår sammen med en række andre kultur- og
undervisningsinstitutioner i styregruppen bag Stjerner i Natten.
Programmet går snart i trykken, og der er lagt op til en festlig aften med
et meget bredt program sammensat af såvel de involverede institutioner
som af en række skoleklasser, lokale foreninger og øvrige kommunale
aktører.

e. Loppemarked til efteråret
Musikskolen har i kælderen en række instrumenter, der ikke længere
kan bruges til undervisning. Som tidligere aftalt med bestyrelsen vil disse
instrumenter blive forsøgt solgt, så de indkomne midler kan bruges til
indkøb af nye instrumenter. Der arrangeres i den forbindelse et
loppemarked, fortrinsvist med de ting, der ikke repræsenterer større
værdi. Bestyrelsen anbefaler, at der sættes en minimumspris for de
instrumenter, der repræsenterer en vis værdi. Kan denne pris ikke opnås
på loppemarkedet, forsøges instrumenterne i stedet solgt via netauktion.
3.
Budget og økonomi
a. Status 2010
Forbruget i 2010 svarer generelt til tidspunktet på regnskabsåret.
Lønmidlerne ligger som de skal, og forbruget i forhold til driften er også
årstidssvarende. Kontoen for arrangementer er pt overtrukket, men det
skyldes, at billetindtægterne fra årets musicalshow endnu ikke er
overført fra Kastrup Bio.
b. Statsrefusion
Statsrefusionen er budgetteret til kr. 757.310,-. Musikskolen har d. 4.
marts modtaget kunststyrelsens tilsagn om støtte, der i 2010 beløber sig
til kr. 674.053,-.
4.
Budget 2011
Bestyrelsen gennemgik budgettallene for 2011. Lønmidlerne er
fremskrevet procentmæssigt, mens alle øvrige konti ikke fremskrives.
Svend Olsen begrundede de manglende fremskrivninger med de
generelle krav til besparelser på området.
Bestyrelsen tager budgettet til efterretning, og det videresendes til
Kultur- og Fritidsudvalget.
5.
Ny sæson 2010-11
a. Tilmeldingsprognose
Da musikskolen først har tilmeldingsfrist d. 15. maj, kan der endnu ikke
laves en fyldestgørende prognose, men indtil videre ser det ud til, at
tilmeldingerne fordeler sig nogenlunde som vanligt.
b. Nye tiltag
I den kommende sæson oprettes et ”begynder-band”, tilbuddene
indenfor korskolen justeres, så de henvender sig bredere til
sangeleverne, og der udvides med et ekstra dansehold.
c. Hvervning af elever
På orkesterområdet er det vanskeligt at skaffe elever nok på alle blæserinstrumenterne. Op mod sommerferien igangsættes en række tiltag for
at gøre flere børn og unge interesserede i netop denne type
instrumenter.
6.
Ændring af sæsonlængde for småbørnshold
a. Kortere sæson kompenseret ved længere lektioner?
Musikskolelærer Camilla Burgess, der pt varetager undervisningen af
alle hold i ”Musikalsk legestue”, ønsker at afprøve en ny model for

undervisningen. Da hendes erfaring er, at deltagerne på disse hold, der
pt er placeret lørdag formiddag på Korsvejens Skole, møder talstærkt
frem hele efterårs- og vintersæsonen, men når man når frem til maj og
juni er der andre ting, der trækker, og undervisningen er derfor svær at
afslutte med hele og velfungerende hold.
Forslaget er derfor at justere sæsonlængden, så undervisningen kun
kører fra september til april, men hver lektion til gengæld forlænges, så
de tilmeldte får samme mængde undervisning samlet set. (Forslag med
udregninger af undervisningsmængde og deltagerbetaling vedlagt).
Lærerrepræsentanten i bestyrelsen, som også er TR, gav udtryk for
bekymring i forhold til at åbne op for at korte sæsonen ned. Dels kan det
kun lade sig gøre for deltidsansatte, da den samlede arbejdstid pr. uge
forøges, og dels kan det måske skabe præcedens fremover.
Bestyrelsen bakker dog op om, at forsøget kan igangsættes for den
kommende sæson, hvorefter det skal evalueres med læreren og
deltagerne, og bestyrelsen skal derefter vurdere, om forsøget skal
fortsætte.
7.
Status på evt. sammenlægning med Nøragersmindecentret
Vibeke Rasmussen orienterede om status på en evt. sammenlægning af
Musikskolen og Nøragersmindecentret. Forslaget har været behandlet i
Kultur- og Fritidsudvalget, men er i første omgang sendt tilbage til
forvaltningen til ny bearbejdelse bl.a. vedr. økonomi og ønsker fra
brugerne.
Bestyrelsens elev- og forældrerepræsentant gav begge udtryk for, at der
naturligvis er en del bekymring i forhold til Nøragersmindecentrets
beliggenhed, men at hvis der kan skabes tilfredsstillende løsninger på
dette område, og hvis de nødvendige ombygninger kan skabe attraktive
rammer for undervisningen, giver de begge fuld opbakning til forslaget.
Lærerrepræsentanten udtrykker også fuld opbakning til ideen, og
pointerer, at musikskolen via denne mulighed vil kunne udvikle nye
tilbud, skabe nyt og væsentligt bedre arbejds- og undervisningsmiljø, og
sandsynligvis også nå et nyt elevgrundlag lokalt på Vestamager, som
ikke pt er så bredt repræsenteret blandt musikskolens elever.
Bestyrelsesrepræsentanten fra Dansk Folkeparti udtrykker skepsis i
forhold til planerne. Han fremhæver, at en tidligere brugerundersøgelse
ikke har givet anledning for brugerne til at udtrykke utilfredshed med de
nuværende forhold, og at man før en evt. beslutning på området tages
bør høre både brugere og naboer til Nøragersmindecentret om deres
holdninger til planerne. Endvidere udtrykker han skepsis i forhold til
økonomien i projektet.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer bakker alle fuldt op om en
sammenlægning af Musikskolen og Nøragersmindecentret.
Da repræsentanten fra Dansk Folkeparti ikke på det nuværende
grundlag kan støtte planerne, kan der ikke opnås enighed i bestyrelsen
om samlet at udtrykke opbakning til ideen.
8.
Punkter til næste dagsorden
Sæsonstart m.v.

9.
Eventuelt
Musikskolelederen orienterer om, at samarbejdet med Dagplejekontoret
desværre ikke fungerer optimalt. Musikskolens tilbud om gratis
undervisning i små forløb med hver enkelt dagplejegruppe, der som
vanligt er blevet aftalt mellem musikskolen og Dagplejekontoret forud for
sæsonen, er ikke blevet formidlet til dagplejegrupperne, og
musikskolens lærere har derfor gentagne gange oplevet at møde
forgæves op til undervisningen. Da lignende oplevelser har gjort sig
gældende i tidligere sæsoner, vil musikskolen fremover justere tilbuddet,
så ressourcerne på småbørnsområdet udnyttes bedre.
Elevrepræsentanten orienterer om, at foreningen Musik & Ungdom har
fået sine midler voldsomt beskåret. Det er ikke længere muligt for
enkeltmedlemmer at søge støtte til f.eks. højskoleophold o.lign., og
derfor anbefaler orkestret ikke længere eleverne til individuelt at melde
sig ind.
Forældrerepræsentanten gør opmærksom på, at alderskvoteringen i
musikskolebrochuren (oversigten over hvor gammel man skal være for
at kunne starte på et instrument) kan misforstås, og kan afholde nogle
fra at melde sig. Musikskolelederen vil være opmærksom på dette i
forbindelse med udformningen af næste sæsonbrochure.
Forældreforeningen arrangerer i juli 2010 et udvekslingsbesøg, hvor et
hollandsk orkester gæster kommunen i 6 dage. Orkestret skal bo på
Nordregårdsskolen. Der mangler en del service i skolekøkkenet, og
Svend Olsen påtager sig at undersøge, om Nøragersmindecentret vil
kunne udlåne service i den pågældende uge.

