Mødeindkaldelse

Møde mellem/i

Møde nr.

Bestyrelsesmøde i Nordfyns Musikskole

1.

Emne

Konstituerende bestyrelsesmøde - Musikskolen
Mødedato

Mødested

Møde start/slut

02. februar 2016

Personalerummet - Søndersøskolen

Kl. 19.00 – 21.15

Deltagere

Anni P. Christiansen, Søren Høgstedt, Heather Thorslund, Peter Bisgaard, John Syberg, Anette
Lykke Jensen, Lars Bjørnsbo, Carton Sønder og Lars K. Mortensen (ref.).
Gæst: musikskolens sekretær Karin P. Jensen deltager.
Fraværende
Karin Rochler (syg)

Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
- Godkendt.

2.

Præsentation
- Præsentation af bestyrelsens medlemmer.

3.

4.

Konstituering af bestyrelsen
-

Valg af formand - Anni P. Christiansen blev valgt som formand.

-

Valg af næstformand – Søren Høgstedt blev valgt som næstformand.

Orientering om Musikskolen til den ”nye” bestyrelse.
Musikskolens vedtægter – Lars M.
-

Vedtægterne gennemgået, og det blev vedtaget at administrationen til næste
møder klargør et dagsordenspunkt, hvor bestyrelsen henstiller til

kommunalbestyrelsen, at valgperioden ændres således at alle forældrevalgte
ikke skiftes ud samtidig.
-

Lars B. opfordre til at vedtægterne gennemgås nøje, således det er et fuldendt
oplæg der lægges op til bestyrelsen til næste møde.

Musikskolens tilbud – Carton
- Soloundervisning.
- Sammenspil/holdundervisning – pt. i alt 16 forskellige sammenspilsgrupper/hold
både klassiske og rytmiske.
- Hørelære – teoretisk viden om musik – hold på alle niveauer.
- Performance Lab – Hvad sker der når man stiger op på en scene – lærer hvordan
en koncert/performance afvikles som et præsentationsshow. Styrker elevernes
selvtillid og giver dem gode værktøjer til at stå frem.
- Musikkarrusel – 3. år karrusellerne kører og der kommer flere og flere elever på
hvert år. I år er der 64 elever. Karrusellen drejer med 3 instrumenter på hvert hold,
hvor eleverne i løbet af året kommer til at prøve alle 3 instrumenter.
- Rock i kælderen – To undervisere laver en lørdag eftermiddag for de elever der
tilmelder sig og har lyst til at spille sammen.
- Børnehavehold.
- Børnehaveklasser.
- Koncerter:
– jule og forårskoncerter både i Søndersø, Otterup og Bogense. Koncerterne
afholdes både på skolerne og i de lokale kirker.
- Rytmisk koncert i Otterup.
- Otterupfestival i samarbejde med bibliotekerne og Aktivitetshuset.
- Skolekoncerter – hvor der spille på alle kommunens folkeskoler (børn spiller
for børn). Musik Café-scenen – hver torsdag kl. 16 – 17.
- Dimissionskoncerter hvor der sendes orkestre ud.
- Tivolitur – dog aflyst i 2016, da det er en bekostelig affære.
- Musical – i samarbejde med Ungdomsskolen – i år Snedronningen, premiere den
9. marts.
- Forårsshow ved Monica Schmidt med bagtanke i Performance Lab.

- Netværksmøder med folkeskolens musiklærere.
- Dansens Dag – Musikskolen leverer musikken til dansene som Lis Kaa står for. I
Otterup, Bogense og Søndersø.
- Blokfløjtestævner for folkeskolernes 3. kl. i Otterup og Søndersø.
- Korstævne – for alle skolekor – i år i Otterup.
- Ad hoc koncerter – Musik til div. Arrangementer både offentlige og private.
Musikskolens administration – Karin
- Har den daglige kontakt til lærer, elever og forældre både pr. telefon, på skrift og
ved personligt fremmøde.
- Udfører den daglige administration herunder personale, løn, bogføring/regnskab.
- Udfører administration for Otterup Musikaftenskole (dog ikke opkrævninger
herfor).
- Månedlige opkrævninger af Musikskolen egne elever direkte i KMD´s system via
elevadministrationssystemet SpeedAdmin. (restance opkræves dog via
kommunens opkrævningskontor)
- Vedligeholdelse af musikskolens egen hjemmeside samt facebookside.
- Administration af Musikskolen egen instrumentbank, Nordfyns Musikskoles
Instrumentbank – NIB.
- Musikskolen er administrator på Fyns Instrumentbank – FIB – har fysisk
instrumenterne på adressen og udlejer disse efter henvendelser fra andre
musikskoler og foreninger samt laver lejekontrakter, opkrævninger samt
regnskabsafslutning for FIB.
- Arbejder om onsdagen fra musikskolens kontor i Otterup.

-

Musikskolens personale – Lars

-

Der fulgte en præsentation af skolens medarbejdergruppe.

-

25 lærere er pt. ansat på forskellige ansættelsesgrader.

-

Orientering om musikskolens medarbejdere.
264 ugentlige undervisningslektioner a 45 min. fordel på 25 lærere.

-

Gennemsnit på 10,5 lektioner pr. med arbejder. Fordeling fra en lærer på 24,34
lektion til en med 3,2 lektion pr. uge.
Lærerne har oftest flere deltidsansættelser på forskellige musikskoler og bor
geografisk meget spredt.

-

Lærere har forskelligartede beskæftigelser andre steder: Odense
Symfoniorkester, eget studie, arrangerer musik for forskellige orkestre, afholder
kurser, koncertvirksomhed, sanger i dansktopband, mv.

-

Lærernes uddannelse er en konservatorieuddannelse eller en
universitetsuddannelse på et højt fagligt niveau.

-

Musikskolens MED-udvalg – John

-

Medudvalget består af Musikskoleleder Lars Mortensen, Souschef Carton
Sønder, Sekretær Karin P. Jensen AMR Andreas Lundsfryd (vikar for Anne
Lene Hagedorn) TR Ole Schouenborg og Lærerådsformand John Syberg.

-

Udvalget arbejder med sager som påvirker musikskolen hverdag. Lige nu er den
nye overenskomst den største sag der arbejdes med i udvalget.

-

Den nye overenskomst ligner den overenskomst som er indført på
folkeskoleområdet.

-

Der er udfordringer med hensyn til de lærere som er deltidsansat og ansat på
andre musikskoler på Fyn. Både med hensyn til hvornår de skal være hvor, men
også at skaffe faciliteter til at kunne tilbyde forberedelsespladser til lærerne.

-

Lærerne skal også tilbydes en sammenhængende arbejdsdag, således der nu
sker betaling for de mellemtimer der kan være i et skema.

-

Det kræver også et godt samarbejde med folkeskolerne således musikskolen
kan komme ind og undervise tidligere i folkeskolen både i samarbejde med dem
men også, at tage elever ud af folkeskoleundervisningen for at give dem deres
soloundervisning.

-

Lars B. pointerer, at det er vigtigt, at der kommer beregninger på hvad det
kommer til at koste, for at skabe forberedelsespladser til lærerne, således disse
beregninger kan komme med i de kommende budgetforhandlinger.

-

Lars M. er i tæt kontakt med direktionen med hensyn til hvordan den nye
overenskomst skal udmøntes – men oplægget kommer fra MED-udvalget.

5.

-

Musikskolens samarbejde med folkeskolerne – Lars

-

Der blev redegjort for 10 kr. puljen som bl.a. bruges til skolernes kordag,
dansens dag, blokfløjtedag og transportudgifter.

-

Orienterede om kommunalbestyrelsens puljer til samarbejde med folkeskolerne i
2016 og 2017. Det være sig incitamentspulje og inklusionspulje. Alt i alt en pulje
på 150.000 kr.

-

Inklusionspuljen er der allerede godt gang i. Hold på Skovløkke, Nordvest,
Otterup, Søndersø og flere aftaler er på vej.

-

Incitamentspuljen er der ingen af folkeskolerne der har taget imod. På
kommende skoleledermøde har Musikskolen fået taletid for at brede budskabet.

Status på Musikskolens økonomi.
-

Forventet regnskab for 2015

-

Det forventes, at Musikskolens regnskab for 2015 kommer ud med et underskud
på ca. 500.000. dette skal ses i forhold til underskuddet i 2014 på 1.100.000 kr.

-

Der arbejdes fortsat i forvaltningen på at få det endelige regnskab færdiggjort.

-

Der var stor ros fra det politiske ophav for den nedbringelse af gælden der er
sket det seneste år.

-

Rapport på 2016

-

Bestyrelsesrapport fremlagt til orientering

-

Drøftelser af budget 2016

-

Musikskolens administration fremlægger med baggrund i drøftelserne, et forslag
til budget for 2016 på næste bestyrelsesmøde.

-

Opfordring til at der udarbejdes planer for at hvad Musikskolen skal og vil og at
dette fremlægges for B&U-udvalget.

-

Lars B. nævnte at tiltag omkring flygtninge er meget velkommen – der er penge
at hente fra staten.

-

Lytte til hvad medarbejder siger og tage det til efterretning.

-

MED-udvalget arbejder videre med udarbejdelse af oplæg til budget.

6.

7.

8.

9.

Det Fynske Talentarbejde
-

For ca. et år siden traf B&U-udvalget den beslutning, at Nordfyns Kommune ikke
ønskede at bevilge særskilt tilskud til samarbejdet omkring talentudviklingen på
Fyn.

-

På Fyn har 5 kommuner fortsat ønskes at yde tilskud.

-

Musikskolen arbejder dog fortsat på, at der skal ske en talentudvikling både
lokalt men også fortsat på Fyn. Der er nu ved at blive udarbejdet en samlet plan
for hele Fyn, hvor nogle kommuner skyder penge i projektet og andre kommuner
skyder lærerkræfter i projektet.

-

Der er fundet nye veje for talentudviklingen, som skal bringe gode forhold til
talenteleverne i Musikskolen.

-

Opfordring til, at der tages kontakt til Nordfyns Gymnasium for at skabe
samarbejdsrelationer omkring en musiks gymnasieuddannelse. Musikskolen
tager kontakt til gymnasiet inden næste bestyrelsesmøde.

Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder
-

2. maj kl. 19:00 – 21:00

-

6. september kl. 18:30 – 21:00 med spisning

-

1. december kl. 19:00 – 21:00

Drøftelse af kommende tilbud i 2016/2017
-

Tænkning er at nuværende tilbud udbydes igen.

-

Yderligere ideer kunne være kurser til folkeskolelærere, dagtilbud og dagplejen,
Baby-bongo, musiklegestue, teater/musical, forældre/barn- bevægelse, ”Scenen
er din”.

Eventuelt.

