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Referat af bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 6.12.2022, kl. 19.00 – 21.00 

Mødelokale i UKC 
 
 
 
 
Deltagere: 
Maria Schou Petersen Bestyrelsesformand og forældrerepræsentant  
Carina Rømer Forældrerepræsentant  
Jan Grønborg  Forældrerepræsentant 
Solvej Westerlund Clausen Elevrepræsentant  
Gweneth Elliot Sørensen  Elevrepræsentant  
Simon Oddershede  Medarbejderrepræsentant  
René Broby Jensen  Medarbejderrepræsentant 
Line Danner  Skolebestyrelsens repræsentant  
Jacob Heide Madsen (u. stemmeret)  Musikskoleleder  
Vivi Svane (u. stemmeret)  Sekretær for bestyrelsen  
 
Afbud: 
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af forretningsordenen (Bilag1) 
3. Orientering fra musikskoleleder  

- Nye medarbejdere 
- Lønforhandling/lokalaftale 
- Hjemmeside/Logo 

4. Orientering fra formand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer 
5. Ny kommunal kulturpolitik 
6. Rater for betaling i Musik- og Billedskolen  
7. Eventuelt  

 
 

Referat 
 
Ad.1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

Ad.2. Godkendelse af forretningsordenen (Bilag 1) 
Gennemgang af forretningsordenen, og efterfølgende godkendt.  
 

Ad.3. Orientering fra musikskoleleder 
Jacob siger tak for i år -  som erkendtlighed får bestyrelsen en julegave. 
 
Ændring er takster er blevet godkendt i det politiske udvalg. Og udvalget 
havde stor ros til Musik- og Billedskolen, både i forhold til det de hører, 
elevtal og fremgang. 



6. december 2022 
20.07.25-G00-1-21 

- Nye medarbejdere 
Det har været relativ stor udskiftning i lærergruppen. Billedskolens nye 
medarbejder er kommet godt i gang. Ligeledes med Stjernekorets nye 
dirigent og vores underviser på førskoleområdet.    
 
Vi er ramt af sygemelding af vores sanglærer, og der skal vi have skaffet 
en vikar. Vores basunderviser kommer tilbage fra orlov til januar.    
 
- Sangglad mini  
41 vuggestuer og børnehavegrupper fordelt på 8 daginstitutioner og 
dagplejere har tilmeldt sig projektet og det går i gang i det nye år. 
 
- Lønforhandling/lokalaftale 
Der er kigget på hele medarbejdergruppen. Og det er endt med, at der 
er lønforhandlet for 4 medarbejdere, som ikke har været forhandlet i 
mange år.  
Der arbejde lige nu på at få en lokalaftale i stand. Det er en længere 
proces, men det skal gerne være klar til det kommende skoleår.  
 
- Hjemmeside/Logo 
Vivi viser preview af den nye hjemmeside, samt forslag til logo der er på 
tegnebrættet for Musik- og Billedskolen.  
Det hele er stadig i proces, men vi forventer det lander i starten af det 
nye år.  
 
Bestyrelsen tilkendegiver, det ser rigtig godt ud med den nye 
hjemmeside. I forhold til logo synes bestyrelsen, at  der mangler 
fællesskabsfølelse og farver 
 

Ad.4. Orientering fra formand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Maria udtrykker det har været godt at deltage i bestyrelsen og hun er så 
imponeret over udviklingen i Musik- og Billedskolen. Musik- og 
Billedskolen er blevet mere synlig. 
 
Til næste møde vil bestyrelsen gerne have et punkt på dagsordenen 
omkring ”visioner for musik- og billedskolen” – i bred forstand. Følgende 
inspirationspunkter kan indgå i kommende drøftelser: 

 Afklaring af forum til fælleskab for eleverne. 
 Weekend-camp sammen med andre musikskoler 
 Weekend-camp ”prøv et andet instrument” 
 Visioner 

- Billedskole for 15 år og op efter (Solveig savner noget for ældre 
  elever) 
- Obligatorisk hørelære, herunder info om høreskader 
- Samarbejde med New Nordic 
- Weekend for valg af 2. instrument 

 Årligt arrangement for alle elever, hvor der bl.a. kan vælges 
elevrepræsentanter, og hvor fællesskabet kan styrkes 

 Hold med musikproduktion – evt. som camp sammen med andre 
 Komponistklasse 
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Ad.5. Ny kommunal kulturpolitik 
Der er igangsat et arbejde fra forvaltningen omkring etablering af en ny 
kommunal kulturpolitik. Jacob opfordrer til, at bestyrelsesmedlemmerne 
indgår i arbejdet med henblik på at påvirke processen og indholdet til 
den kommende kulturpolitik. 
Bestyrelsen ønsker gerne en melding, når der er nogle arrangementer, 
som der kan deltages i.  
 

Ad.6. Rater for betaling i Musik- og Billedskolen 
Der er forslag (fra Jan) om, at der laves ratebetaling af f.eks. 10 rater. 
Raterne for betaling i Musik- og Billedskolen blev drøftet. 
 
Efter en drøftelse var der overvejende enighed om, at fastholde de 
nuværende 5 rater, men at arbejde med en tydelighed og klarhed på 
hjemmesiden, så det gøres meget synligt, hvordan betalingsstrukturen 
hænger sammen.  
 

Ad.7. Eventuelt 
Ingen 

 
Næste møde:  
Fælles bestyrelsesmøde med UKC tirsdag den 7. februar 2023, kl. 17-19.30


