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Referat af bestyrelsesmøde  
Onsdag den 7. september 2022, kl. 19.00 – 21.00 

Mødelokale i UKC 
 
 
 
 
Deltagere: 
Maria Schou Petersen Bestyrelsesformand og forældrerepræsentant  
Carina Rømer Forældrerepræsentant  
Jan Grønborg  Suppleant - Forældrerepræsentant 
Solvej Westerlund Clausen Elevrepræsentant  
Gwyneth Elliot Sørensen  Elevrepræsentant  
Simon K. Oddershede  Medarbejderrepræsentant  
René Broby Jensen  Medarbejderrepræsentant 
Line Danner  Skolebestyrelsens repræsentant  
Jacob Heide Madsen (u. stemmeret)  Musikskoleleder  
Vivi Svane (u. stemmeret)  Sekretær for bestyrelsen  
 
Afbud: 
Ingen 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af forretningsordenen 
3. Skolesamarbejdet v. Line Danner 
4. Talentindsats v. Simon Oddershede  
5. Stillingsopslag og ny-ansættelser 
6. Nyt fra administrationen 
7. Nyt fra formanden samt bestyrelsesmedlemmer 
8. Evt.  
9. Dato for nye møder, herunder fælles bestyrelsesmøde med UKC 
 

Ad. Punkt 2. 
Forretningsordenen eftersendes som bilag kort tid forud for bestyrelsesmødet.  

Ad. Punkt 3. 
Line Danner vil kort præsenterer skolens tanker og indsatser på folkeskolerne.  

Ad. Punkt 4.  
Musikskolen undersøger muligheden for at oprette en særlig talentlinje. Simon 
Oddershede er koordinator for procesfasen og vil foreligge bestyrelsen tanker for 
indsatsen.   

Ad. Punkt 6. 
Orientering om bl.a.:  
- MED struktur 
- Partnerskabsaftaler 
- Dagtilbud 
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- Åbent hus 
- PR og markedsføring v. Vivi Svane 

Ad. Punkt 9.  
tirsdag d. 6. december - torsdag d. 9. marts - onsdag d. 10. maj 

 
 

Referat 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

Ad.2. Gennemgang af forretningsordenen 
Under punkt 1. ”Skolens leder fungerer som bestyrelsen sekretær” udgår 
da det står i vedtægterne. Under punkt 13. Suppleanter indbydes til at 
deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanter modtager post og materiale. 
En suppleant træder ind med stemmeret ved…. 
Under punkt 16. Mindst en gang om året tager bestyrelsen stilling til 
årets aktiviteter og beretningen foregår mundtligt og bl.a. indeholder 
indhold fra årets dagsordener og referater fra bestyrelsesmøderne.  
Jacob og Jan udarbejder udkast, som godkendes på næste møde.  
 

Ad.3. Skolesamarbejdet v. Line Danner 
Line fortæller om fokuspunkterne i skolesamarbejdet, bl.a. sangstævnet 
for alle 4 klasse i kommunens folkeskoler den 28. september (ca. 150 
børn), som er en del af Grib engagementet. Der er i første omgang lagt 
vægt på samarbejde med folkeskolerne i kommunen. Privatskolerne vil 
blive prioriteret på et senere tidspunkt.  
 
Der er kontakt med folkekirkens skoletjeneste, som vi ønsker at 
samarbejde med.  
 
Når den nye Frederiksværk skole står færdig til årsskiftet vil der være 
mulighed for at sætte noget mere musikmiljø i gang for musikskolen. Det 
har været et stort ønske for elever, forældre og lærer.  
 
Der er også snakket om at der kan laves musiklæringsforløb 
folkeskolelærerne og musiklærerne imellem.  
 

Ad.4. Talentindsats v. Simon Oddershede  
Vi undersøger mulighederne for en talentindsats.  
Det har længe været et ønske fra musikskolen at have en talentlinje, for 
at holde på eleverne og forberede dem til f.eks. MGK. Simon har lavet 
undersøgt talentlinjer, for en lang række andre musikskoler i landet. Der 
er stor opbakning til projektet fra musiklærerne. 
 
Ønsket er, at det er en talentlinje, hvor eleverne har mere 
soloundervisning, hørelæreundervisning og sammenspil.  
I forhold til sammenspil kan man række ud til de omkringliggende 
musikskoler, da der kan være sammenspilshold vi ikke udbyder, og så 
skal eleverne ud og spille koncerter.  
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Punktet er drøftet i bestyrelsen, og der er opbakning fra bestyrelsen til at 
processen er i gang. Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at man skal 
huske på man er en ”vandkantskommune”, og at prisniveauet skal være 
overkommeligt og realistisk for forældre/elever.  
Når processen er længere fremme, og der er noget mere konkret vil 
punktet komme på dagsordenen igen. 
 

Ad.5. Stillingsopslag og ny-ansættelser 
Jacob informerede om, at vi har haft udskiftning i personalegruppen.  

 En lærer til billedskolen er netop blevet ansat pr. 1. sep. 2022.  
 En ny dirigent til Stjernekoret er netop ansat pr. 1. nov. 2022. 
 Underviser i saxofon har opsagt sin stilling. Stillingen genbesættes 

ikke.  
 Underviser i Babymus og minimus har opsagt sin stilling. 

Stillingsopslag er ude og stillingen genbesættes forhåbentligt 
snart.   

 
Ad.6. Nyt fra administrationen 

Administrationen informerer om følgende nedslag: 
 Musik- og billedskolen har indsendt en ansøgning til 

forvaltningen/Hoved MED om lov til at overgå til virksomheds-
MED. Ansøgningen er imødekommet, hvilket betyder at vi får et 
MED-udvalg bestående af leder, TR, AMR og 1 
medarbejderrepræsentant.  
 

 Partnerskabsaftaler med alle folkeskoler er underskrevet og i hus. 
Partnerskabsaftalerne skal i bund og grund sikre at musik- og 
billedskolen har lov og ret til at undervise på folkeskolerne og sikre 
et godt og konstruktivt samarbejde mellem os og skolerne. 
 

 Jacob er i færd med at holde møder med samtlige dagtilbud i 
kommunen. Dette er en del af en strategisk indsats for bedre og 
tættere samarbejde med dagtilbud. Musikskolen ønsker at 
prioritere dette arbejde økonomisk, hvilket bestyrelsen og 
medarbejderne bakker op om. Bestyrelsen bifalder, at der 
investeres og afsættes midler fra Musikskolens side til arbejdet i 
dagtilbud.   
 

 Jacob informerer om, at vi holder Åbent Hus på Frederiksværk 
Skole d. 14. september kl. 19-20, hvor bestyrelsen er meget 
velkomne til at deltage.   
 

 Vivi informerer om, at vi har haft indlæg i Halsnæs Avis. Der er 
lavet bogmærker og vi er i gang med at få lavet muleposer, som 
ligger på bibliotekerne i kommunen.  
Derudover er vi gået i gang med optimering af hjemmesiden. Og i 
den forbindelse har vi hyret fotograf der tager nye billeder af alle 
lærer, administration samt stemningsbilleder.  
  

Ad.7. Nyt fra formanden samt bestyrelsesmedlemmer 
Carina orienterer om, at hun på et tidspunkt fraflytter kommunen.  
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René fortæller, at han ønsker en lønforhandling på vegne af kollegaerne i 
musikskolen. 
Bestyrelsen foreslår at der kan udarbejdes en fastholdelsespolitik.  
 
Maria vil som formand, gerne rose musikskolen for det kæmpe arbejde 
der er blevet lavet. Især oven på den periode Musikskolen har været 
igennem. 
 

Ad.8. Kommende møder  
Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 19 – 21 
Torsdag d. 9. marts aflyses og placeres som fælles bestyrelsesmøde med 
UKC’s bestyrelse d. 7. februar 2023 kl. 17 – 19.30 
Onsdag d. 10. maj 2023 tidspunkt aftales.  
 

Ad.9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 


