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Bestyrelsen i Halsnæs Musikskole har i møde den 17/9 2018 behandlet budgetoplægget til første behandling og har
følgende kommentarer til reduktionsforslag ”Musikskoleledelse varetaget af Unge og Kulturcentret” (R 3.2.3.6)


Bestyrelsen vil først og fremmest gøre opmærksom på, at sagsfremstillingen er meget mangelfuld og
forvirrende.
Det mangelfulde er, at det ikke er undersøgt, at der i bekendtgørelse om musikskoler står § 10, ”at lærere og
ledelse har de nødvendige musikalske og pædagogiske kvalifikationer”. Dette skal være opfyldt for at opnå
refusion, hvilket meddeles fra Slots og Kulturstyrelsen.
Da bestyrelsen har tilsyn med musikskolen vil bestyrelsen påpege, at loven ikke overholdes, hvis dette forslag
gennemføres, som beskrevet.
Dette grundlag burde byrådet have ved et sådant forslags fremlæggelse, derfor mener bestyrelsen, at
byrådet foretager beslutning om musikskolelederstillingen på et uoplyst grundlag.
Det forvirrende, da sidste afsnit side 1 intet har med musikskolen at gøre, men omhandler ledelsesopgave af
10. klasse. Ligeså andet afsnit på side 2.



Under konsekvenser for borgere er det ikke beskrevet, at det vil få den direkte konsekvens, at musikskolens
dagligdag og udvikling vil svækkes. En ikke musikfaglig leder kan ikke sparre med musiklærerne og med den
arbejdsmængde, som er i UKC, hvor 50 % af ledelseskapaciteten reduceres, da vil der ikke være
ledelsespower til at udvikle musikskolen, hvilket er en nødvendighed.
Derfor vil elever og forældre ikke alene til musikskolen, men også folkeskolesamarbejdet blive berørt heraf.
Medarbejderne har brug for et godt solidt fagligt fyrtårn, som beskrevet de to gange, hvor stillingen har
været slået op i 2018, men begge gange trukket tilbage.



Bestyrelsen er også meget bekymret for lærernes arbejdsmiljø. Musikskolen har de sidste fem år været i en
meget omskiftelig og turbulent tid med meget ledelses-, organisatorisk- og matrikelmæssig skift.
I februar i år besluttedes det politisk at selvstændiggøre musikskolen – det vil nu skulle rulles tilbage.
Det ønskes at Musikskolen bevarer sin selvstændighed.
Tillidsrepræsentanter og ledelse har ydet en stor indsats for at holde ro på musiklærerne, men denne
udmelding påvirker i stor grad medarbejdernes arbejdsmiljø, hvilket allerede har vist sig ved sygemeldinger
og resignation.



Det ønskes også påpeget, at en attraktiv musikskole har stor betydning for tilflytteres valg af kommune.



Sluttelig ønsker bestyrelsen at bakke op om det konstruktive forslag, der er kommet fra medarbejderside,
hvor medarbejderne kan se den økonomiske svære situation Halsnæs Kommune står i, og derfor foreslår, at
der oprettes en stilling på halv tid, indtil den kommunale økonomi forhåbentlig om få år forbedres, således at
stillingen kan blive på fuld tid.
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