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Bestyrelsesmøde i Musikskolen
onsdag d. 28. august 2019, kl. 17.30 – 19.00 i
Unge- og Kulturcentret, Syrevej 19, 3300 Frederiksværk.
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Forælder repræsentant
Byrådsmedlem
Byrådsmedlem
Medarbejder repræsentant
Medarbejder repræsentant
Elevrepræsentant
Skole repræsentant
Sekretær
Suppleant
Forælder repræsentant

Tanja Hollerup (formand)
Mette Marie Halkjær
Thue Lundgård Curry
Frederik Germann
Sinne Bjerre
René Jensen
Sylvester Andersen
Line Danner
Kenneth Horsbrugh
Sanne Ravnkjær Siglev
Christian Juncher Jørgensen (pt. på orlov)

Tilstede: Frederik, Sinne, René, Sylvester, Kenneth, Mette
Afbud: Christian, Thue, Sanne, Tanja, Line

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til eventuelt
Status i musikskolen, bl.a. info fra pædagogiske dage v. Kenneth
Hvad kan/skal musikskolen bruge sin bestyrelse til? Diskussion i plenum
Næste møde
Eventuelt

Referat
Add. 1)
Dagsorden godkendt.
Under dette punkt blev formandssituationen også diskuteret, da Christian (tidl.konst. formand)
er rejst til Canada indtil 12. februar 2020.
Det blev vedtaget at Kenneth undersøger om Tanja (tidligere formand) stadig har barn i
musikskolen og er interesseret i at fortsætte efter sin orlov. Ellers tilbød Mette at træde til.
OBS:
Dette er nu efterfølgende blevet undersøgt, og Tanja fortsætter som formand valgperioden ud
og undersøger også, hvornår hun er på valg. Man skal i øvrigt have barn i musikskolen for at
være medlem, men man fortsætter valg perioden ud, hvis barnet stopper i musikskolen
oplyser Tanja.
Add. 2)
Kenneth informerede om fælles personale dag i UKC i juni hvor Cairos faciliterede en proces,
hvor alle faggrupper blev hørt ift. tidligere udfordringer i huset. Kenneth nævnte, at processen
efter hans mening var forløbet positivt og konstruktivt, og at ledelsen i UKC var enige om, at
alle i UKC skal føle sig set, hørt og anerkendt og at samarbejdet skal give mening.
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Kenneth informerede bestyrelsen om pædagogiske dage i Musikskolen, hvor der bl.a. blev
arbejdet med, hvordan Musikskolen kan drage nytte af UKC og omvendt. De konkrete forslag
fra pæd.mødet blev præsenteret for bestyrelsen, som tog meget positivt imod disse. Kenneth
nævnte, at forslagene ville blive præsenteret for lederen af UKC, Ulrich Mehr, som også ville
give en tilbagemelding på forslagene.
Kenneth informerede om, at babymus og minimus er kommet godt i gang, og at bestyrelsen
godt måtte sprede informationen om tilbuddet, så vi kan få endnu flere små børn i UKC.
Kenneth orienterede om, at han stadig var i færd med at finde ud af, hvordan han skulle
navigere og være leder på halv tid. Kenneth understregede, at han ikke kunne løse alle
opgaver på halv tid, hvilket har direkte konsekvenser, som er tydelige at mærke for både
lærere, elever og samarbejdspartnere. Kenneth nævnte, at han ville bede sin leder (Ulrich
Mehr) hjælpe sig med at afgrænse, hvad der ikke skal gøres, da det hele langtfra kan nås.
René nævnte at fagforeningen (DMF) ønsker fuldtidslederstillinger på musikskolerne, og at
stillingen ifølge fagforeningen er den eneste halvtids leder stilling i landet på musikskole
området.
Add. 3)
Det blev nævnt, at bestyrelsen kan bidrage med forskellige værdifulde perspektiver på
Musikskolen og dennes udvikling kva. medlemmernes forskellige baggrund, ikke mindst
bruger/kunde perspektivet fra forældre og elever
Det blev nævnt, at bestyrelsen kunne være motor i oprettelsen af en støttekreds for
musikskolen, en slags ”Musikskolens venner”.
Af andre ideer blev nævnt, at bestyrelsen kan bruges til idé generering ift. udvikling af skolen
og at bestyrelsen skal agere som Musikskolens vogtere.
Der blev diskuteret hvorvidt bestyrelsen kan bruges til at synliggøre musikskolen og rekruttere
elever, og Mette nævnte, at man i kraft af sin rolle som bestyrelsesmedlem i musikskolen kan
fortælle om musikskolen og dens tilbud på oplagte steder, fx til forældremøder i folkeskolen og
ved andre sammenkomster i folkeskolen, hvor det giver mening.
Kenneth foreslog, at bestyrelsen kan hjælpe med fondssøgning til fonde, der støtter
musikskole aktiviteter.
Sinne nævnte, at bestyrelsen kunne arrangere busture til koncerter for musikskolens elever,
som et spændende supplement til elevernes musikalske dannelse.
Add. 4)
Kenneth sender en dato ud for næste møde, det bliver en mandag fra 18.00–19.30 af hensyn
til musikskole lærernes deltagelse.
Add. 5)
Intet at bemærke

