Referat

Møde mellem/i

Møde nr.

Bestyrelsesmøde
Emne

Bestyrelsesmøde – Musikskolen
Mødedato

Mødested

Møde start/slut

05.12.2019

Det Gamle Mejeri Særslev.

Kl. 18.30

Deltagere

Anni Pilegaard Christiansen, Søren Høgstedt, Karin Rochler, John Syberg, Dorte Schmidt,
Kenneth Maar Clausen, Carton Sønder og Lars K. Mortensen, Søren Reimer.
Gæst: Sekretær Karin P. Jensen deltager.
Fraværende
Bitten Hvolbek
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden.
- Godkendt

2.

Godkendelse af referat (Bilag)
- Godkendt

3.

Konstituering af bestyrelsen
- Formand: Anni Pilegaard Christiansen
- Næstformand: Søren Høgsted
- Velkommen til nyvalgt medlem Søren Reimer .

4.

Økonomi, præsentation af skolens økonomisystem NEM-økonomi
- Kort gennemgang af udskrift fra NemØkonomi – bilag.
- Der forventes fortsat et regnskab der går ud med et overskud.
- Musikskolen har fået tilknyttet ny økonomisk konsulent som har været på besøg og
gennemgået Musikskolens økonomi.

5.

Orientering fra ledelsen
- Der er ansat ny klaverlærer for Preben Holmberg og Miwako Andersen. Asbjørn Bech
Jessen bliver ansat med 20 timer.
- Asbjørn er uddannet både klassisk og rytmisk pianist og tiltræder 1. januar 2020.
- Der er fundet løsninger for læsning af timerne i december måned indtil Asbjørn kan starte.
- Der er fuld gang i julekoncerterne pt. i alt 5 arrangementer.
- Musicalen – The Wiz - er i gang og der er premiere i slutningen af januar.
- Blæserskolen på Søndersøskolen er blevet ændret lidt i forhold til opstarten. Som
udgangspunkt skulle alle eleverne i 3. nu 4. klasse spille et blæserinstrument. Her på 2. år
i 4. kl. har eleverne fået lov, at vælge om de ville fortsætte på instrument eller synge kor i
stedet. Der skal laves en grundig evaluering omkring blæserskoleprojektet, inden der
startes nye projekter op.

- Musikskolen skal have udarbejdet en anti-mobbestrategi. Nærmere om dette på et senere
tidspunkt.
- Den Fynske Talentskole er til det kommende skoleår kun blevet bevilget kr. 200.000, hvor
vi tidligere har modtaget kr. 400.000. Der vil derfor ske ændringer inden for talentarbejdet,
men der er endnu ikke besluttet hvad der skal ske.
- Der er kommet en kommunal beslutning omkring Udeskole, hvor skolerne og
dagtilbuddene forpligtes til at lave læringsforløb udenfor institutionernes matrikler.
- Begrebet Udeskolen er et dårligt dækkende begreb, da det kulturelle og musikken hurtigt
bliver glemt.
- Der er udskrevet en kommunal konkurrence gående på hvad Udeskolen skal omdøbes til.
- Musikskolen har sagt ja til en praktikaftale med konservatoriet. Nordfyns Musikskole og
Varde Musikskole er blevet udtaget til at være praktiksted for de studerende fra Syddansk
Musikkonservatorie. De studerende skal i praktik i 3 uger hvor de skal indgå i
lærerkollegiet.
- Det er et pilotprojekt hvorfor der ikke er afsat penge til projektet, men efterfølgende
evalueres.
- De HF elever der har fået undervisning i Musikskolen er nået til eksamen, og vi håber på
at projektet kan gentages igen i næste skoleår.

6.

Fremlæggelse af forslag til årshjul
- Fremlæggelse af årshjul opdelt i kvartaler. Bilag.
- Gennemgang af Musikskolens årskalender. Bilag.
- Drøftelse om arbejdsmiljøet/trivsel skal være et fast punkt på hver møde i bestyrelsen.
Punktet skal hedde: Nyt fra lærergruppen
- Drøftelse om visioner skal være et fast punkt på hvert møde i bestyrelsen.

7.

Evt.
- Der skal fastsættes datoer for det kommende års møder i bestyrelsen. Lars kommer med
forslag til datoer.
- I forbindelse med stillingsopslag skal det måske tænkes ny og mere interessant tekst til
opslaget.

_______________________________ _______________________________
Formand: Anni P. Christiansen

__________________________
Kenneth Clasen

________________________________
Karin Rochler

_______________________________
John Syberg

Næstformand: Søren Høgstedt

_______________________________
Dorte Schmidt

_______________________________
Søren Reimer

Set af: ____________________________
Lars K. Mortensen

