Bestyrelsesmøde - referat
24. marts 2015 kl. 19:30 på Søndersøskolen
Dagsorden
1. Velkomst ved
næstformand
Kim Nielsen
2. Musikskolens
regnskab for 2014
samt budget for 2015
v. konstitueret leder
Carton Sønder
3. Musikskolens forslag
til aktiviteter i
Nordfyns folkeskoler
2015/16 v. Carton
Sønder

I mødet deltog:
Hans Almlund (formand)
Kim Nielsen (næstformand)
Anette Lykke Jensen (politiker)
Heather Torslund (forældrerepræsentant)
Peter Bisgaard (elevrepræsentant)
Karin Rochler (repræsentant fra folkeskolen)
John Syberg (lærerrådformand)
Carton Sønder (konstitueret leder af musikskolen)
Afbud fra: Maria S. Jensen (politiker)
Referat: Carton Sønder

4. Drøftelse af
ansøgning til KB om
midler til aktiviteter i
folkeskolen
5. Eventuelt

Ad. 1
Ad. 2

Ad. 3

Næstformanden Kim Nielsen bød velkommen
Musikskolens regnskab blev gennemgået. Hvordan
musikskolens pt. underskud er opstået blev præciseret:
Musikskolen har over nogle år gennemført
underfinansieret undervisning i folkeskolen hvorved
underskuddet har akkumuleret sig. Som tidligere
beskrevet er der indgået en aftale ml. musikskolen og
kommunalbestyrelsen om at det oparbejdede underskud i
musikskolen bliver nedbragt over en periode på 3 år fra
nu. Via nedvarslingerne i 2014 og 2015 til et
normeringsniveau på 10,20 og et samtidig stop for
aktiviteten ”Festivalorkestret” i 2015 vil musikskolens
underskud der pt. andrager 970.000, - kr. være afdraget
fuldtud pr. 1. august 2018.
Musikskolen har på de 2 sidste ”netværksdage” med
folkeskolens musiklærere søgt at gribe samarbejdet an på
en ny måde, således har Cartons indgangsbøn til
skolelærere været:
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Hvad kunne du / I bruge hjælp til – hvilke elementer i
undervisningen mener du musikskolens lærere kan
hjælpe (og måske inspirere) med som I ikke selv kan
gennemføre pga. manglende tid og andre ressourcer ?
Og hvilke musikaktiviteter kunne I ønske jer at blive
præsenteret for som ikke er en del af jeres
musikundervisningshverdag lige nu?
De følgende forslag er således udtryk for en
sammenskrivning af de ideer der kommet op på
netværksmøderne samt fra samarbejdsudvalget for
musikskolen og Nordfyns folkeskoler.

0. kl. Karrusel
1.kl. Lokomotiv
1. kl. se-lytte –røre
2. kl. se-lytte -røre
3. kl. se-lytte -røre
4. kl. Rotations-s.spil
5. kl. orkester/banddag
Alle klasser Folkedans m. musikere
Alle klasser Show dance / linedance/sportsdance
Skolekomedie: Musiker / instruks på instrumenter
Skolekor: Pianist / dirigent

Samarbejdet omkring fælles undervisningsaktiviteter
musikskolen og folkeskolen imellem, er således trådt ind i
en konkret proces. Der er dermed et grundigt fundament
for det videre samarbejde og for de møder musikskolens
ledelse skal have med skolelederne i foråret.

Ad. 4

Ad. 5

Musikskolen har som tidligere nævnt fået i opdrag at
gennemføre besparelser de næste 3 år. Samtidig har
musikskolen også fået i opdrag at etablere et større
engagement i samarbejdet med de Nordfynske folkeskoler,
herunder specifikt at tilbyde undervisningsprojekter. Og
da disse to vigtige opgaver for alvor udfordrer
musikskolens økonomi, har bestyrelsen fundet det
nødvendigt med en ansøgning om tilskud til at gennemføre
engagementet i de Nordfynske folkeskoler. Der var bred
enighed om at fremsende ansøgningen. Fra politisk hold
blev det ønsket at flg. passus blev tilføjet: Anette Lykke
Jensen anbefaler ansøgningen, såfremt de søgte midler
anvendes til at fremme samarbejdet med folkeskolen.
De næste møder:

15. april kl. 19:00
11. juni kl. 18:30

