Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 16. marts 2009 kl. 16.30 – 18.30
på Musikskolens kontor
Møde nr. 61
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 60 den 19. januar 2009.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Endelig udformning af brochure
brochuren er færdigtrykt og uddeltes til orientering på mødet. Brochuren
distribueres først i uge 14, da den elektroniske tilmelding, som omtales i
brochuren, først er aktiv på hjemmesiden fra denne uge.
b. Forårskoncert/korstævne
Der afholdes forårskoncert og korstævne med deltagelse fra
Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen og Tårnbygårdsskolen tirsdag d. 28.
april. Trygve Dreijer dirigerer stævnet og koncerten.
c. Branding af musikskolerne – Tårnbys rolle
Som tidligere nævnt igangsættes i april/maj en landsdækkende
informationskampagne for musikskolerne i Danmark. Kampagnen skal
medvirke til at udbrede kendskabet til musikskolernes arbejde, og til at
gøre op med nogle af de fordomme, der stadig findes om musikskolerne,
der af nogle opfattes som støvede, elitære og gammeldags. Kampagnen
vil vise et billede af musikskolerne som et sted, hvor man kan blive
dygtig til at spille, og hvor der samtidig er en lang række gode sociale
muligheder for at spille og synge sammen på kryds og tværs.
Musikskoleleder Anja Reiff er projektleder for kampagnen fra
musikskolernes side, og er derfor meget involveret i tiltagene. Tårnby
Musikskole indgår også aktivt i begivenhederne under kampagnen, bl.a.
ved at deltage med harmoniorkestret HOT til et stort pressemøde
torsdag d. 16. april på Københavns Musikskole. Der kan læses mere om
kampagnen på www.musikkenspiller.dk.
d. Kulturnat – status
Planlægningen af Kulturnatten i Tårnby d. 12. juni er nu langt fremme i
forhold til at skabe et omfattende og afvekslende program. De mange
institutioner og foreninger, der er involveret i projektet, bidrager alle
aktivt til at skabe et spændende og stort arrangement, der forhåbentlig
vil kunne tiltrække mange typer borgere.
e. Musikkonsulent-hvervet
Anja Reiff researcher i øjeblikket på mulighederne for at lade
musikskolen overtage hvervet som musik-konsulent for folkeskolerne.
Anja er i kontakt med den nuværende praktisk-musiske konsulent Else
Manley, der sætter Anja ind i, hvilke opgaver, hun har varetaget.
Endvidere skal det drøftes med forvaltningen hvilke forventninger, der
her er til den fremtidige arbejdsindsats på området.
f. ”Dreamgirls”-projekt
Musikskolen opfører i uge 12 en offentlig forestilling og to
skoleforestillinger af musicalen Dreamgirls. Forestillingen sættes op på
Nøragersmindecentret, og det er første gang, musikskolen har lejlighed

til at afprøve Nøragersmindecentrets rammer til både prøvearbejde og
forestillinger med publikum.
Skoleforestillingerne retter sig mod 7. og 8. årgang fra Skelgårdsskolen.
3.
Budget og økonomi
Regnskabsrapporten for 2009 ser generelt pæn ud og følger procentvist
et fornuftigt niveau set i forhold til tidspunktet på året.
a. Statsrefusion
Musikskolen har modtaget Kunststyrelsens bevillingsskrivelse i forhold til
statsrefusion for regnskabsåret 2009.
Desværre er bevillingen mindre end det budgetterede. Der er
budgetteret med kr. 757.310,- i statsrefusion, men det bevilgede beløb
udgør kr. 680.828,-. Der må dermed forventes et underskud på denne
post på kr. 76.482,-.
4.
APV 2009
Musikskolen har gennemført en Arbejdspladsvurdering – en APV – i
januar 2009. Konklusionerne er ikke uventet, at lærerne oplever en
række frustrationer i hverdagen rundt om på skolerne, især i forhold til
problemer med at få udleveret nøgler, med at få adgang til kopiering og
til lærerværelse, med dårlig rengøring i lokalerne, med at skulle bære
tunge instrumenter rundt mellem lokalerne og med uden varsel at blive
bedt om at forlade undervisningslokalerne, når der skal være skolehjem-samtaler eller andre arrangementer. Der tages fortsat løbende
kontakt til skolerne for at forbedre disse arbejdsvilkår for lærerne.
5.
Regnskab efter koncerterne med Sigurd Barrett d. 25. januar 2009
Koncerterne med Sigurd Barrett blev en stor succes både for de
medvirkende og for publikum. Orkester og forældreforening overvejer nu
at gentage koncerterne.
Regnskabet endte med at balancere fint, med et ganske lille overskud.
6.
Punkter til næste dagsorden
Næste møde:
Mandag d. 18. maj 2009 kl. 16.30-18.30

7.
Eventuelt
Intet under eventuelt.

