Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 24. januar 2011 kl. 16.30 – 17.30
på Musikskolens kontor
Møde nr. 69
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 68 den 22. november 2010.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
Det aftales, at den nuværende protokolføring kan erstattes af en mere
tidssvarende arkivering, dog stadig med opbevaring af daterede,
underskrevne referater i korrekt rækkefølge.
2.
Meddelelser
a. Pædagogisk dag 29. januar
Musikskolen holder pædagogisk dag d. 29. januar. Dagen falder i tre
dele: Først arbejde med musikskolens trivselsundersøgelse, dernæst
oplæg vedrørende undervisning af børn med særlige behov, og fra
eftermiddagen fælles møde, oplæg og fremadrettet arbejde vedrørende
den kommende fusion med både musikskolens og Nøragersmindes
medarbejdere.
b. Skolebesøg i januar
Musikskolen har i januar været på skolebesøg hos 3.-5. årgang på
Pilegårdsskolen, Skottegårdsskolen og Korsvejens skole. Besøgene
følges op med et Åbent Hus-arrangement tirsdag d. 8. februar kl. 19.00 i
Teatersalen på Skottegårdsskolen.
c. Nyt samarbejdsprojekt med Løjtegårdsskolen
Musikskolen fortsætter samarbejdet med Løjtegårdsskolen om
musikundervisning på 5. årgang. I år undervises der i musik i hele uge
10, og 3 lærere fra musikskolen vil sammen med Løjtegårdsskolens
egne lærere opbygge et forløb for de tre 5.-klasser.
d. Cafeer på Nøragersmindecentret
Musikskolens caféer placeres også i år på Nøragersmindecentret. Den
første i rækken finder sted mandag d. 7. februar kl. 19.00.
e. Ændring af tidspunkter for bestyrelsesmøderne d. 14/3 og 9/5 2011
Forældrerepræsentanten har foreslået, at møderne i bestyrelsen frem til
sommerferien lægges på et senere tidspunkt. Det foreslås derfor, at
møderne 14/3 og 9/5 finder sted i tidsrummet kl. 18.00-19.30.
Bestyrelsen tiltræder dette forslag, men ønsker tidspunktet kl. 16.3018.00 genindført efter ferien.
3.
Fusion mellem Musikskolen og Nøragersmindecentret
a. Status på byggeri
Byggeriet af den nye fløj (soloundervisnings-pavillonen) er nu i gang.
Der holdes byggemøder hver 14. dag, hvor Christian Rottbøll og Anja
Reiff også deltager.

b. Øvrige planer
Der er pt en række arrangementer i støbeskeen, som alle har til formål
at skabe opmærksomhed om den nye institutions muligheder og gode
rammer, såvel for elever/forældre som for medarbejdere og evt.
kommende brugere.
Der er bl.a. planer om et stort Åbent Hus-arrangement i maj, en række
koncerter/elevarrangementer, medarbejder-dage, skolekoncerter m.v.
Endvidere kontaktes institutionens naboer også i den kommende uge
med information om byggeriet og den nye institution.
4.
Budget og økonomi
a. Foreløbigt resultat 2010
Der mangler pt en indbetaling fra Dragør kommune i forbindelse med en
fællesansat medarbejder, men når denne indbetaling er registreret, vil
lønbudgettet samlet set balancere.
På driftssiden har musikskolen i 2010 haft en del højere indtægter end
budgetteret. Dette skyldes primært koncerterne med Sigurd Barrett samt
de store musical-koncerter. Indtægterne er omsat i de forøgede udgifter,
der er ved at afholde de store begivenheder, og de enkelte konti med de
store indtægter balancerer derfor med tilsvarende forøgede udgifter.
b. Status 2011
Det er endnu så tidligt på året, at der indtil videre kun er trukket meget
begrænset på midlerne for 2011.
5.
Forslag til særordning vedrørende undervisning i Babyrytmik
a. Vurdering i forvaltningen
Musikskolens forslag om at opbygge et nyt tilbud på området for
babyrytmik for de alleryngste (0-1 år) og deres forældre, er som aftalt på
sidste bestyrelsesmøde sendt til vurdering i forvaltningen.
Forslaget er bygget op om den forudsætning, at de forøgede lønudgifter
tilnærmelsesvist skal dækkes af de forventede indtægter.
Bestyrelsen understreger, at der må laves en risikovurdering, og at
tilbuddet, hvis det vedtages politisk, må bygges op således, at der
forudsættes en bestemt belægningsprocent for at holdene kan oprettes,
ligesom den pågældende lærer må være indstillet på, at holdene kun
oprettes, hvis der kan findes den nødvendige tilslutning.
b. Behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 25. januar
Forslaget behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 25. januar.
6.
Brochure for sæson 2011-12
a. Forslag til design
Musikskolelederen foreslår, at den kommende brochure design – og
formatmæssigt lægger sig op ad bibliotekets arrangements-brochurer.
Det foreslås endvidere, at der ikke længere er en ”manuel”
tilmeldingsblanket i brochuren, men at det tydeligt fremgår, at man kan
få tilsendt en sådan, hvis man ikke ønsker at tilmelde eleven elektronisk.

Brochuren tænkes væsentligt mindre tekst-tung, med henvisninger til
hjemmesiden, hvor alle detaljer kan findes. Der vil dog blive indlagt en
del info om den kommende fusion.
b. Evt. samarbejde med biblioteket
Musikskolen er i dialog med biblioteket om et muligt samarbejde på
dette område. Biblioteket er positivt indstillede, og der arbejdes videre
på at lave en egentlig aftale.
Bestyrelsen tiltræder disse forslag.
7.
Punkter til næste dagsorden
Valg til bestyrelsen (forældre-, elev- og lærer-repræsentant)
Status på fusion
8.
Eventuelt
Intet.

