Tårnby Kommune
Musikskolen
Referat af møde i Musikskolebestyrelsen
Mandag d. 24.09. 2012 kl. 16.30 – 18.00
i mødelokalet i Kulturzonens administrationsbygning
Møde nr. 77
Tilstede: Vibeke Rasmussen, Susanne Hammer-Jakobsen, Dina
Clemmensen, Søren Borchersen, Paw Karslund, Dennis Kjær, Anja
Demant
________________________________________________________
1.
Bemærkninger til referat af sidste møde nr. 76 den 7. maj 2012.
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.
2.
Meddelelser
a. Fælles pædagogisk dag i Center Kvintus
Vi havde en meget vellykket pædagogisk dag med masser af
erfaringsudveksling lærerne imellem. Da der er stor mangel på
efteruddannelse for musikskolelærere, vil de fem musikskoler fremover
samarbejde om afholdelse og finansiering af kurser. Dagen sluttede af
med en fællesfest på Musikhøjskolen.
b. Musikskolens deltagelse i Sundhedsugen
Musikskolen deltager med to indslag: marimbabandet den 6.oktober og
jazzbandet den 11.oktober.
c. Musical sæson 2012/13
Musikskolen/Kulturzonen samarbejder igen i år med Ungdomsskolen om
musicalen, som bliver afholdt i Kastrup bio den 19.-20. april 2013.
Musikskolen er tovholder på projektet, anført af Sibeal Hill. Temaet bliver
swingmusik og tiden omkring 2.verdenskrig.
3.
Sæsonstart på Kulturzonen
a. Ny leder for Kulturzonen
Der er blevet ansat en ny overordnet leder for Kulturzonen pr. 1.oktober,
som hedder Michael Christensen. Susanne informerer om at Michael
skal være med til at udforme stillingsopslaget for den kommende
souschef, og man forsøger at slå stillingen op så hurtigt som muligt.
b. Status på tilmeldinger
Vi har lige været igennem en større hvervning på Skelgårdsskolen,
Pilegårdsskolen og Løjtegårdsskolen. Hvervningen har båret frugt, og vi
havde derfor et meget stort fremmøde til ’Åbent hus’ den 18.september,
som resulterede i at 25 elever gik hjem med et instrument i hånden og
lovning på en måneds prøvetid.
Der er lange ventelister på sang og klaver, og en lidt kortere på slagtøj.
På violin og guitar er der en ledig tid på hver.
Dina havde et ønske om, at undersøge hvor i kommunen, de nye elever
kommer fra.
c. Ophæng af medarbejderbilleder
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Alle billederne ligger klar på computeren, så vi mangler kun et billede af
Michael Christensen før billederne kan komme op og hænge i entréen.
Dog er der et par lærere, som har frabedt sig at blive fotograferet, hvilket
vi må respektere.
4.
Budget og økonomi
a. Status 2012
Der er overtrukket på følgende konti: Vikar, arrangement og uddannelse.
Dette skyldes bl.a., at vi har haft en barselvikar, som har været meget
sygemeldt pga. graviditetsgener, en masse buskørsel i forbindelse med
korprojektet i foråret, samt et efteruddannelseskursus, som har
overtrukket uddannelseskontoen en smule.
Anja gjorde opmærksom på, at der er lavet en aftale med Svend Olsen
om, at vi overfører pengene fra kontoen for undervisningsmidler, hvor
der stadig er et lille overskud.
Susanne sikrede sig, at sekretær Helle Olsen også informeres om dette,
så Helle og Svend sammen sørger for at det bliver gjort rettidigt.
Dog kan man konkludere at ’Grand totale’ = 70,96%, hvilket er pænt set
i forhold til tidspunktet af året.
5.
Punkter til næste dagsorden
Status på hvervning – hvor mange elever har vi fastholdt?
6.
Evt.
- Der blev spurgt ind til rådhuskoncerterne, og Vibeke fortalte at Søren
Marqvardsen og Kirsten Værgemann stopper som arrangører, og at man
i fremtiden vil sprede koncerterne ud, så der også vil blive afholdt
koncerter på Hovedbiblioteket og Kulturzonen.
- Paw gjorde opmærksom på den nye naturlegeplads, som alle var enige
i så lækker ud.
- Dennis fortalte at den er meget eftertragtet og at vi har besøg fra
daginstitutioner næsten dagligt. Derudover har Dennis og Kulturzonens
ene pædagog, Peter, deltaget i et møde med daginstitutionslederne,
hvor de har fortalt om Kulturzonens mange tilbud.
- Dina synes at Kulturzonens cafépriser er steget lidt rigeligt, men der er
ros til musikskolens brug af forældreintra, som har virket på flere skoler i
årets løb. Det er ønskeligt, at musikskolen bestræber sig på at nå ud til
alle folkeskolerne via forældreintra i fremtiden.
- Dennis fortæller at arbejdet med at etablere ovenlysvinduer i
aktivitetsrummet er påbegyndt, og at det allerede på nuværende
tidspunkt har en stor effekt på lyset i rummet.

