TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Tårnby Musikskoles bestyrelse

DATO: 21.01.2019

MØDESTED:

Kulturzonen

KLOKKEN: Kl. 16.15 – 18.00

EMNE:

Bestyrelsesmøde

SAGSNR.:

DELTAGERE:

Vibeke Rasmussen (formand. kommunalbestyrelsen)
Paw Karslund (Kommunalbestyrelsen)
Trygve Dreijer (lærerrepræsentant)
Susanne Hammer-Jakobsen (forvaltningschef)
Åse Harvard Maare (forældrerepræsentant),
Søren Busch-Knudsen Layolie (elevrepræsentant)
Jens Lauridsen (tilforordnet)
Martine Fogt (sekretær)

AFBUD:
MØDENR.:

1/2019

Dagsorden:
Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Godkendt

Punkt 2.
Bemærkninger til referatet fra sidste møde
Indstilling: Tiltrådt
Punkt 3.
Hvordan ser musikarbejdet ud i folkeskole v. skolechef Per Spile Trudslev
Skolechef Per Spile Trudslev fortalte om musikken i folkeskolen.
Musikskolen har et stort ønske om at kontaktlærerordningen genetableres, da det er et godt forum
for samarbejde og vidensdeling, samt at stillingen som musikpædagogisk konsulent genbesættes.
Beslutning: For at styrke samarbejdet folkeskole og musikskole imellem, aftalte vi:
1/ At nedsætte et udvalg som skal arbejde for at udvikle det gensidigt forpligtende samarbejde
mellem folkeskole og musikskole, samt styrke musikken i Tårnby Kommune. Martine Fogt og Per
Spile Trudslev aftaler nærmere.
2/ At musikskolens leder inviteres til at deltage i styregruppen for åben skole.
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Punkt 4.
Meddelelser
Musikskolens leder:
Musikskolens leder orienterede om det forgangne år 2018 som har været et spændende, travlt og
arbejdsomt år. Vi er nået langt i forhold til at udvikle musikskolen og kulturhuset til ”et levende og
dynamisk hus med et udviklende og inspirerende læringsmiljø”.
Musikskolen har følgende fokuspunkter i 2019:
IT, folkeskolesamarbejde, PR, venteliste, forældresamarbejde.
Personale:
Kulturzonens souschef har valgt at søge nye udfordringer.
Musikskolen har ansat Filip Strauch som klavervikar, og Simon Kovacs som klarinetvikar.
Særlige aktiviteter/highlights for musikskolen i foråret:
Til april opfører musikskolen årets store teaterkoncert ”Ung” i Kastrup Bio. Der vises i alt 4
forestillinger fra den 5 - 7/4. Musikskolens bestyrelse får en invitation til showet.
Beslutning: Til efterretning.

Punkt 5.
Musikskolens bestyrelses fremtidige funktion.
Det er ikke længere lovpligtigt at have en musikskolebestyrelse. Hvad giver bedst
mening for vores hverdag.
At bevare en musikskolebestyrelse eller overvejelse omkring at etablere et brugerråd
for hele Kulturzonen.
Ved Vibeke Rasmussen
Punktet udsprang af en drøftelse på sidste bestyrelsesmøde om bestyrelsens rolle og funktion.
Bestyrelsens formand og musikskolens leder fremlagde et oplæg med 3 mulige
modeller/muligheder til drøftelse:
1/ At vi fortsætter som nu med en musikskolebestyrelse
2/ At vi bibeholder musikskolens bestyrelse samt etablerer et brugerråd for hele Kulturzonen
3/ At vi nedlægger musikskolens bestyrelse og etablerer et overordnet Kulturzoneråd som virker
for hele Kulturzonen.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med punkt 3 – at etablere et overordnet Kulturzoneråd
som virker for hele Kulturzonen.
Musikskolens leder udarbejder et oplæg til næste møde. I sidste instans er det en beslutning der
skal tages i Kommunalbestyrelsen.
Indstilling: Taget til efterretning
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Punkt 6.
Orientering og opfølgning fra sidste møde
Ved Vibeke Rasmussen
Offentlig transport til Kulturzonen
Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus er et meget fint sted, men det ligger langt væk.
Hvordan kan vi gøre transporten til Kulturzonen nemmere for musikskolens elever, og andre børn
og unge?
Det er bus 33 og bus 36, der kører til Kulturzonen.
Forvaltningschef Susanne Hammer-Jakobsen undersøger følgende: Bedre info i busserne – kan
stoppestedet hedde ”Kulturzonen”, i stedet for ”Nøragersmindevej”. Bedre skiltning til Kulturzonen
fra busstoppestedet. Undersøger ved skolechefen om skolerne kan have et projekt ”vejvisning” i
skoletiden.
Susanne Hammer-Jakobsen har været i dialog med teknisk forvaltning, som ser flere muligheder:
Der kan opsættes skilte fra stoppestedet til Kulturzonen, ligesom kommunen har gjort på Kastrup
Metrostation til Kastrupgårdssamlingen.
Tårnby Kommune kan ansøge Movia, om stoppestedets navn til Nøragersmindevej med undertekst
Kulturzonen, ligesom Amager Strandvej, Den Blå Planet.
Umiddelbart ser teknisk forvaltning det vanskeligt for linje 33 at have info i bussen, dog er linje 36
kommunens bus, og her er det måske nemmere, at have information om Kulturzonen.
Jens Lauridsen arbejder videre med forslagene og kommer med en status til næste møde.
Indstilling: Taget til efterretning

Kan Tårnby Musikskole tilbyde en plads med forhøjet brugerbetaling til elever udenfor
kommunen?
Der er en elev som ikke er bosat i Tårnby Kommune, som ønsker at spille fagot. Musikskolen har
en enkel ledig plads på fagot. Og generelt er det svært at rekruttere elever til dette instrument.
Bestyrelsen besluttede at musikskolens leder laver en indstilling til Økonomiudvalget og søger
tilladelse til at musikskolen kan tilbyde en plads med forhøjet brugerbetaling til elever uden for
kommunen.
Martine Fogt laver en indstilling primo 2019.
Beslutning: Taget til efterretning
Punkt 7.
Takster?
Til næste møde laver musikskolens leder en oversigt over hvad det koster at gå i
musikskole i nabokommunerne.
Ved Vibeke Rasmussen.
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Pris for 25 min. soloundervisning, samt instrumentleje i vores nabomusikskoler:
Frederiksberg 6830 kr., instrumentleje 900 kr.
Dragør
4670 kr., instrumentleje 534 kr.
København 4268 kr., instrumentleje 840 kr.
Rødovre
3513 kr., instrumentleje 250 kr.
Tårnby
2750 kr., instrumentleje 250 kr.
Musikskolens bestyrelse foreslår følgende takststigning til budget 2020.
At deltagerbetaling for eksempelvis 25 min. soloundervisning forhøjes fra 2750 kr. til 3000 kr. årligt.
en stigning svarende til ca. 9 %.
At instrumentlejen forhøjes fra 250 kr. til 350 kr. årligt.
At CopyDan forhøjes fra 20 kr. til 40 kr.(CopyDan er en engangsydelse som forfalder sammen med
1. rate).
Den ekstra indtægt vil blive foreslået tilført den samlede drift, bl.a. til fornyelse af IT og
instrumenter, evt. til nedbringelse af ventelisten.
Indstilling: Godkendt.
Punkt 8.
Til orientering og inspiration har Tårnby Musikskole opsat følgende målsætninger for
2019.
Ved Vibeke Rasmussen.
Nr.
1.

Målsætninger

Opfølgning

Der oprettes en talentlinje Tårnby Musikskoles
Tårnby Musikskole
på Tårnby Musikskole fra bestyrelse.
tilbyder og varetager
sæson 2019-20.
talentudvikling med
henblik på:
- at understøtte, motivere
og fastholde musikalske
talenter på musikskolen.
- at musikskolen spiller en
central rolle i forhold til at
bidrage til fødekæden og
rekruttering til både det
prof. musikliv generelt og
i Tårnby Kommune.

Beslutning: Til efterretning.
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Punkt 9.
Målsætninger for Tårnby musikskole 2020. Idéer fra bestyrelsen.
Ved Vibeke Rasmussen
Målsætning: At der i løbet af 2020 laves en indstilling om at nedlægge musikskolens bestyrelse og
etablere et Kulturzoneråd som virker for hele Kulturzonen.
Resultatkrav: At arbejdet i det nye kulturzoneråd kan gå i gang i 2020/21.
Opfølgning: Tårnby Musikskoles bestyrelse
Målsætning: Styrke samarbejdet med folkeskolen
Resultatkrav: At der formuleres en model for samarbejdet mellem musikskole og folkeskole.
Opfølgning: Tårnby Musikskoles bestyrelse
Målsætning. Arbejde på at nedbringe ventelisten til musikskolen.
Resultatkrav: At der udarbejdet et forslag til en model for hvordan det kan realiseres.
Opfølgning: Tårnby Musikskoles bestyrelse
Tilføjelse til målsætning for 2019:
Bestyrelsen vil gerne have tilføjet at fremme et kreativt miljø og fremme elevernes kreative evner.
Beslutning: Musikskolelederen fremsender efter en formandsgodkendelse målsætninger og
resultatkrav 2020 til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 10.
Eventuelt
Tak til Susanne Hammer-Jakobsen for hendes indsats i musikskolens bestyrelse.
Susanne har søgt nye udfordringer og stopper pr. 28. februar 2019

Datoer for bestyrelsesmøder sæson 2019-20
Næste bestyrelsesmøde er den 6. maj kl. 16.30 – ca. 18 på Kulturzonen.
Åsa Harvard Maare skal arbejde i Texas fra august til december, så der skal findes en suppleant.

JL, den 25.01.19
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