MUSIKSKOLEN

Bestyrelsesmøde nr. 3 2018 mandag den 17. september
Sted: Unge og Kulturcentret, Syrevej 19, Frederiksværk kl. 19 - 21
Indkaldt:
Thue Curry
Frederik Germann

Byrådsmedlem
Byrådsmedlem

Tanja Hollerup
Christian Juncher Jørgensen

Bestyrelsesformand og forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant

Sinne Bjerre
Steen Hatholt
Sylvester Andersen

Lærerrepræsentant
Tillidsrepræsentant
Elevrepræsentant

Line Danner

Repræsentant fra folkeskolerne

Peter Rohde

Konstitueret musikskoleleder, sekretær for bestyrelsen

Afbud: Christian Juncher Jørgensen – 1. forældresuppleant Sanne Raunkjær Siglev deltager. Afbud Tanja Hollerup 2. forældrerepræsentant Mette
Halkjær deltager.
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Sag
nr.

Emne
1. Dagsorden

Beskrivelse

Beslutning

Godkendelse af dagsorden herunder punkter
til eventuelt.

Leder af Unge og Kulturcentret Nina Wittendorf deltager i mødet pga.
mødeindholdets karakter om budgetreduktioner.
Da formanden havde meldt afbud blev konstitueret leder af
musikskolen Peter Rohde mødeleder.
Dagsorden godkendt.
To punkter til eventuelt: Kommunikation og Orientering fra oplæg af
Line Danner om samarbejdet folkeskolerne-musikskolen fremlagt ved
pædagogisk dag for lærerpersonalet august 18.

Beslutningspunkt
2. Referat
Beslutningspunkt
3. Budget 2019 - 22

Godkendelse af referat fra #2 2018 28. juni.

Referat godkendt

Der orienteres om det kommunale budget
2019 – 22 og reduktionsforslag for
musikskolen.
Der er et forslag, der vedrører musikskolen
konkret, og det er ”Musikskoleledelse
varetaget af Unge- og kulturcentret”.
Forslaget indebærer, at der spares 600.000
årligt i lederløn samt at musikskolen ikke
selvstændiggøres, som vedtaget februar 2018.
Personalet skal fremover referere til ledelsen
af musikskolen, som varetages af ledelsen af

Der blev orienteret om de kommunale udfordringer pga. øgede
udgifter til det specialiserede område for både børn, unge og voksne.
Forslaget om at nedlægge musikskolelederstillingen blev gennemgået.
Herunder havde konstitueret musikskoleleder udarbejdet et notat,
der viste, at der skal være en musikskoleleder med musiske og
pædagogiske kvalifikationer for at udbetalt statsstøtte til musikskolen.
Denne støtte andrager ca. 600.000 kr. årligt.
Ved denne gennemgang blev det påpeget fra bestyrelsen, at det
skriftlige reduktionsforslag var mangelfuldt. Ligeså, at der var indføjet
passus om ledelse af 10. klasse, som intet har med
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Unge og Kulturcentret.
Konstitueret leder vil fremlægge forslaget
samt konsekvenser herfor.
Ligeså har medarbejderne haft MED-møde
samme dag. Medarbejderrepræsentanterne
fremlægger herfra.
Forslaget er fremlagt til byrådets 1. behandling
Orienteringspunkt og det er muligt, at fremsende høringssvar
inden byrådets 2. behandling og endelige
vedtagelse af budgettet den 11. oktober.
Forslaget er vedhæftet som bilag.

4. Udarbejdelse af
høringssvar

A. Beslutning om udarbejdelse af
høringssvar
B. Besluttes A, da input til høringssvar

Beslutningspunkt

C. Det besluttes, at formand udarbejder
høringssvaret pba de input der er
fremkommet.

musikskolelederstillingen at gøre. Dette vurderes, at være en fejl.
Medarbejderne fremførte følgende hovedpunkter som vil indgå deres
høringssvar:
Hvad er den procentvise besparelse i forhold til musikskolens samlede
budget.
Arbejdsmiljø.
Forslag om en ½ tids leder stilling med flere timer til sekretæren.
En velfungerende musikskole er fundamentet for tilflyttere til
kommunen.
Musikskolens bevarelse af selvstændighed ved bibeholdelse af
lederstillingen.
Bevarelse af tilbudsviften sat op mod en personalereduktion.
A. Der udarbejdes et høringssvar
B. Påpege mangelfulde oplysninger i sagsfremstillingen.
Lovgivning skal overholdes.
Det har en direkte konsekvens for borgerne, når der ikke er en
musikfaglig leder – det omhandler musikskolens dagligdag og
udvikling samt forældres kontakt til leder. Der er netop peget
på, at samarbejdet mellem musikskole og folkeskole skal
fremmes, således at det musikske netværk udbygges – dette
arbejde vil ikke kunne pågå. Musikskolen er også for andre
end de, der kan betale.
Lærergruppen ønsker stærkt at udvikle musikskolen – og har
her behov for musikfaglig sparring i form af et fagligt fyrtårn.
Stor bekymring for lærernes arbejdsmiljø. Musikskolen har
haft en meget omskiftelig og turbulent tid de sidste fem år, og
der er taget politisk stilling til selvstændiggørelse, hvilket nu
ændres – disse beslutningsændringer påvirker personalet.
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Ligeså er medarbejderne påvirkede af de mange ledelsesskift
gennem de sidste 5 1/2 år, hvoraf størstedelen af de siddende
ledere ikke har haft musikpædagogiske kompetencer.
Halsnæs Kommune skal også være attraktiv på
musikskoleområdet.
Bestyrelsen syntes, at det var gode input fra lærernes oplæg
til høringssvar, og bestyrelsen kan også anbefale, at der
midlertidigt oprettes en halvtidsstilling for lederen.
Bestyrelsen ønsker at anføre, at når der er midler igen, da
oprettes en heltidsstilling.

C. Administrationen udarbejder et høringssvar, som rundsendes
elektronisk, således at bestyrelsesmedlemmerne kan supplere
eller tilrette inden det endelige svar fremsendes.
5. Eventuelt

Punkter, som kom frem ved mødets start.

Kommunikation
Forældre, der ikke har børn i musikskolen, har svært ved at se
musikskolens synlighed – kunne komme på f.eks. Facebook.
Bliv mere synlig også på skolernes sociale medier. Anbefales, at der
udarbejdes et årshjul bl.a. med koncerter, og hvem der skal deltage.
Vi har dygtige lærere, som gerne må fremhæves.
Mere information til forældre.
Svært at få fat på administration i forhold til kontortider.
Kan tilmeldings- og optagelsesproceduren forbedres.
Oplyst, at forældre kommer til forældrerepræsentanterne med
mange små kommunikative eksempler, som med få tilretninger kan
forbedres.
Afbud, kan de meldes til forældrene før kl. 8 – så forældre kan give
egne børn besked om aflysning.
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Hjemmesiden synes mangelfuld og burde være mere informativ.
Ovenstående vil blive behandlet i ledelse, administration og i
lærergruppen.
Information om pædagogisk dag i august, hvor Line Danner fortalte
om fremtidstanker i samarbejdet mellem folkeskolerne og
musikskolen.
Blev godt modtaget i lærergruppen, som roste oplægget – og ser
samarbejdsmuligheder allerede i indeværende skoleår.

Mødet slut kl. 20.50
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