Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Torsdag d. 23. september 2010 kl. 16.30 – 18.30
på Musikskolens kontor
Møde nr. 67
Afbud fra Paw Karslund og Mogens Weber
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 66 den 10. maj 2010.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Evaluering af Koncerter med Sigurd Barrett d. 19/9 i Kastrup Bio
Musikskolens koncerter med Sigurd Barrett i samarbejde med
Harmoniorkestret HOT blev en rigtig god oplevelse for de involverede.
Orkestret gav via elevrepræsentant Søren Borchersen udtryk for, at det
var en sjov og lærerig oplevelse at optræde med Sigurd, publikum
mødte talstærkt op til begge koncerter, og Sigurd selv var meget glad for
samarbejdet. På det praktiske område blev der udført et stort stykke
frivilligt arbejde af forældreforeningen FUT og elevforeningen HEB, og
Anja Reiff gav udtryk for stor glæde over at musikskolen kan
gennemføre så stort et projekt ved hjælp af meget bred opbakning fra
både forældre og elever.
Økonomisk er projektet endnu ikke afsluttet, men det står allerede nu
klart, at projektet ikke får underskud.
b. Aktuelle elevtal for sæson 2010-11
Musikskolens elevtal er steget fra sæson 2009-10 til sæson 2010-11.
Især undervisningen på småbørnsområdet er vokset betragteligt, og det
er lykkedes indenfor normeringen at få flere elever i gang.
Således er elevtallet nu 477 elever mod 438 sidste år.
På ventelisten står pt 80 elever. Indenfor nogle fag (primært guitar,
solosang og slagtøj) er ventelisterne lange, og det er ikke muligt at få
alle i gang i løbet af sæsonen. Nogle står på venteliste i flere år, og
musikskolen frygter, at en del aldrig får afprøvet musikken som
fritidsinteresse.
Lærernormeringen er opbrugt, og der er derfor ikke udsigt til at kunne
udvide med flere pladser. Musikskolen vil nu brainstorme på, om der kan
igangsættes nogle hold-lignende tiltag, hvor eleverne alligevel får en lille
tilknytning til musikskolen, mens de venter på en soloundervisningsplads.
Forældrerepræsentanten gør opmærksom på, at det ville være bedre at
udvide normeringen, så flere kunne komme i gang med den rigtige
undervisning med det samme.
c. Tendenser indenfor området ”babyrytmik”
Området for babyrytmik (musikundervisning til forældre og småbørn fra
0-1 år) er stærkt voksende. Både på landsplan og lokalt er det tydeligt,
at interessen er stor, og at behovet endnu ikke er dækket. Musikskolen
vil meget gerne kunne dække dette område også, men
lærernormeringen giver ikke mulighed for udvidelser. Musikskolen vil

derfor meget gerne i dialog med politikerne om mulighederne for at
oprette hold på dette område i en ny model, hvor udgifter og indtægter
balancerer, så tiltaget samlet set ikke koster kommunen yderligere
ressourcer.
Musikskolelederen arbejder videre med et konkret forslag, som
forelægges bestyrelsen ved et af de kommende møder.
d. Fællesstævner med musikskolerne i København, Dragør, Rødovre og
Frederiksberg
Der holdes fællesstævner indenfor Center Kvintus-samarbejdet i to
weekender i november: 13.-14. november indenfor slagtøj, og 20.-21.
november indenfor blæserinstrumenter.
e. Deltagelse i ”DM for Harmoniorkestre”
HOT deltager for første gang i DM for Harmoniorkestre. Stævnet foregår
i Herning d. 30. oktober.
f. Pædagogisk dag med fokus på elever med særlige behov
Musikskolen har gennem de senere år oplevet en stigning i tilmeldinger
af elever med en diagnose, oftest diverse autisme-diagnoser.
Musikskolen vil meget gerne i videst muligt omfang kunne varetage
kvalificeret undervisning af elever med særlige behov, men da
musikskolelærerne ikke er uddannede til dette, er der enighed om, at det
kunne være hensigtsmæssigt at arbejde med området ved næste
pædagogiske dag.
Musikskolen vil over for forældrene fortsat tydeligt gøre opmærksom på,
at vi ikke har specialuddannet personale til elever med særlige behov,
men at vi gør vores yderste for at være opmærksomme på de enkelte
elevers ønsker og behov, og at der løbende vil blive arbejdet på, at
lærerne har et grundlæggende kendskab til gode tilgange til dette
arbejde.
g. Åbent Hus
Musikskolen holder Åbent Hus på Skottegårdsskolen tirsdag d. 28/9 kl.
19-20.30. Der vil her være fokus på blæserinstrumenterne, og
interesserede børn og unge kan prøve instrumenterne og møde lærerne.
h. Salg af instrumenter
Musikskolen har solgt en tuba og en samling Steelpans – alt sammen
instrumenter, som ikke vil blive brugt til undervisning. De indkomne
midler bruges til anskaffelse af nye instrumenter.
3.
Fusion mellem Musikskolen og Nøragersmindecentret
Efter kommunalbestyrelsen har vedtaget forslaget om fusion mellem
Musikskolen og Nøragersmindecentret, er processen nu igangsat.
a. Aktuelle planer
Teknisk forvaltning arbejder sammen med Børne- og kulturforvaltningen
samt lederne for de to institutioner med at afklare diverse spørgsmål
forud for egentlig igangsætning af nybygning og diverse istandsættelser.
b. Medarbejderproces
Medarbejderne på begge institutioner får løbende information om,
hvordan processen skrider frem. Der vil endvidere blive nedsat
tværgående personaleudvalg, der deltager aktivt i indretning af
personalerum, nye undervisningsfaciliteter m.v. Samtidig igangsættes en
fælles proces med møder og sociale aktiviteter, så de to
personalegrupper kan lære hinanden at kende.
c. Forældre-/elevproces

Musikskolens brugere (forældre og elever) har modtaget et
orienteringsbrev med de foreløbige facts om fusionen. Brugerne fra
begge institutioner vil løbende blive orienteret om planerne, og der vil
også blive arrangeret Åbent Hus o.lign., når planerne er så fremskredne,
at der kan orienteres konkret om flyttedatoer, planer, programmer og
aktiviteter for den nye institution.
4.
Budget og økonomi
a. Status 2010
Regnskabsrapporten for 2010 blev gennemgået og taget til efterretning
uden bemærkninger.
b. Ansøgning fra Jokers, Nordlys og Showdanseholdet vedrørende turné
til Spanien
Musikskolens to kor samt Showdanseholdet planlægger en rejse til
Spanien i efterårsferien. Den lokale kontakt og arrangør er Antonio
Candelaria, som også tidligere har været en god lokal kontakt i de
spanske områder.
P.g.a. den generelle økonomiske afmatning i Europa har det vist sig
vanskeligere end vanligt at få aftalerne om indkvartering og forplejning
på plads i god tid før turen. Der er derfor endnu en række uafklarede
poster i budgettet.
Bestyrelsen påpeger, at det er et meget sent tidspunkt i forhold til disse
usikkerheder, men på baggrund af den gode historik med tilsvarende
rejser i forhold til både arrangøren og de involverede lærere, er
konklusionen, at bestyrelsen bakker op om at musikskolen som vanligt
kan støtte turen med kr. 20.000. Der bevilges endvidere kr. 5.000 i
underskudsgaranti.
Efter mødets afslutning er indkvarteringen faldet helt på plads, dækket
fuldt ud af arrangørerne i Spanien.
Bestyrelsen ønsker en kort rapport samt et regnskab for turen ved
næste bestyrelsesmøde.
5.
Punkter til næste dagsorden
Oplæg vedrørende undervisning i baby-rytmik
Status på processen i forhold til fusion mellem Musikskolen og
Nøragersmindecentret
Rapport og regnskab for korenes og danseholdets Spanienstur
6.
Eventuelt
Anja Reiff foreslår, at mødedatoen for næste møde i november flyttes,
da hun er indkaldt til et kursus med fuld mødepligt samme dag.
Bestyrelsen beslutter nyt mødetidspunkt: Mandag d. 22. november kl.
18.00-19.30 på Musikskolens kontor
Forældreforeningen FUT har henvendt sig med et spørgsmål
vedrørende ”hash-politik” i forbindelse med en kommende rejse til
Holland. Anja Reiff undersøger detaljerne med forvaltningen og vender
tilbage med udkast til formuleringer på næste møde.

