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Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 19.00 – 21.00
Unge- og Kulturcentret, Syrevej 19, Frederiksværk

Deltagere:
Tanja Hollerup
Thue Curry
Frederik Germann
Mette Halkjær
Sinne Bjerre
René Broby Jensen
Line Danner
Kenneth Horsbrugh (u. stemmeret)

Bestyrelsesformand og forældrerepræsentant
Byrådsmedlem
Byrådsmedlem
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Repræsentant fra folkeskolerne
Musikskoleleder, sekretær for bestyrelsen

Afbud:
Christian Juncher Jørgensen

Forældrerepræsentant - Orlov

Dagsorden
1. Vedtægtsændringer og tilføjelser
2. Ro og trivsel på arbejdspladsen, status
3. Lederstillingen, hvordan fungerer den på halv tid
4. Hvad kan og skal Musikskolen bruge sin bestyrelse til, hvordan kan bestyrelsen
skabe værdi for Musikskolen (fast punkt)
5. Nye ansættelser, status

Referat
Ad.1.

Vedtægtsændringer og tilføjelser
Det blev bemærket, at punktet evt. ikke var på, så det blev tilføjet.
Vedtægterne for Musikskolen blev gennemgået og diskuteret. Der blev
set på vedtægterne for Københavns Kommunes Musikskole som
inspiration. På baggrund af diskussionen fremsender Tanja et forslag til
vedtægtsændringer når hun er klar. Noter sendes til Tanja.
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Ad. 2.

Ro og trivsel på arbejdspladsen, status
Line undrede sig over, at punktet ikke havde været på dagsordenen til et
forudgående lærermøde, hvilket der ellers var opfordret til for at give
medarbejderne mulighed for kvalificeret indspil.
Kenneth nævnte i den forbindelse, at punktet ”hvordan fungerer din
dagligdag” sammen med AMR var blevet taget op på sidste lærermøde
og grundigt gennemgået, så alle fik mulighed for at komme til orde.
Der blev herefter diskuteret forskellige aspekter af ro og trivsel i
Musikskolen.
René, som er Musikskolens TR, orienterede om, at DMF har henvendt sig
til Halsnæs Kommune på direktørplan for at indgå i dialog om
problematikker bl.a. vedr. Musikskolens historik, ledelsesmæssige
udfordringer, overenskomster og medarbejdernes trivsel. Da sagen er
verserende, er Renés muligheder for at orientere bestyrelsen
begrænsede.
Musikskolen har gennem de seneste 7 år har haft mange skiftende, både
direkte og indirekte ledere/konstituerede, ledere, hvoraf de fleste ikke
har været musikfagligt kvalificerede.
Musikskolen fungerer grundet stabile, engagerede medarbejdere, der
tager ansvar ud over det forventelige, og det pointeredes derfor også
ved Kenneths ansættelse, at primæropgaven var at sikre ro og trivsel i
medarbejdergruppen.
Sinne og René berettede om udbredte frustrationer, og bestyrelsen
udbad sig mere information, når det er muligt ift. den verserende sag.
Kenneth orienterede om, at han oplever Musikskolens lærere passer
deres arbejde, og gør det godt. At der afholdes gode koncerter, og at
lærerne får hverdagen til at fungere. Kenneths indtryk er, at
medarbejderne overordnet er tilfredse og trives, og siger at man ellers er
velkommen til at komme til ham. Kenneth siger, at han kun har
kendskab til enkelte sager, og beder om konkrete meldinger fra
medarbejderne, så der kan handles ved behov.
René udtrykte underen over Kenneths manglende kendskab til
frustrationer, og henviste til det af fagforeningen fremsendte brev, som
ikke er bestyrelsen bekendt.
Kenneth udtrykker, at samarbejdet indadtil i UKC i administrationen også mellem ledelse og sekretærerne - er rigtig godt. Kenneth ønsker, at
der fokuseres på succeserne og fremhæver øget aktivitet for Musikskolen
i UKC.
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Line udtrykte, at Kenneths og Renés udlægninger var, som at høre to
forskellige musikskoler beskrevet. Line undrede sig over Kenneths
manglende kendskab til frustrationer blandt Musikskolens lærere, da hun
selv har talt med min. fem medarbejdere, der har udtrykt diverse
frustrationer over deres arbejdsliv, og heraf følgende dårligere trivsel.
Tanja, Thue og Line lagde efter orienteringen og i den efterfølgende
drøftelse vægt på, at Musikskolens lærere er højt værdsatte, og at det er
afgørende, at der tages hånd om deres trivsel. Dette bør gå forud for
udviklingsprojekter. Det er vigtigt, at historikken ikke lægges Kenneth til
last, men problematikker desangående skal i stedet håndteres mellem
fagforening og direktørniveau.
Det besluttedes, at følge op på punktet til næste bestyrelsesmøde, og
der blev igen opfordret til, at den samlede medarbejdergruppe drøfter
det på et lærermøde, forud for næste bestyrelsesmøde.
Undervejs på mødet udtrykte René desuden bekymring for, at det fra
ledelsens side opfattedes som om, at de problematikker, der er nævnt i
skrivelsen, og som René kort kom ind på, men ikke kunne uddybe, er
skabt af Sinne og René, og ikke er et billede af den reelle situation i
Musikskolen. Kenneth udtrykte, at han udmærket var klar over, at det
ikke er tilfældet. Thue bakkede op om Kenneth og udtrykte, at der
naturligvis er fuld tillid til, at René og Sinne varetager deres tillidsposter
som repræsentanter for Musikskolens lærere på en reel og ordentlig
måde. Tanja og Line erklærede sig helt enige.
Det blev endvidere besluttet at invitere bestyrelsen med til pædagogiske
dage i musikskolen for at skabe en tættere kontaktflade mellem
musikskolen og bestyrelse. Bestyrelsen bliver derfor inviteret med 25. og
26. februar kl. 9 – 15. Kenneth udsender invitation og program.
Ad. 3.

Lederstillingen, hvordan fungerer den på halv tid
Udsat til næste møde

Ad.4.

Hvad kan og skal Musikskolen bruge sin bestyrelse til, hvordan
kan bestyrelsen skabe værdi for Musikskolen (fast punkt)
Udsat til næste møde

Ad.5.

Nye ansættelser, status
Pga. begrænset tid henviste Kenneth til de to nyansattes CV´er som var
udprintet.
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Ad.6.

Eventuelt
Det blev besluttet, at følgende punkter er med på næste møde:







Ro og trivsel – opfølgning
Gennemsyn af partnerskabsaftalerne
Status på vedtægtsændringerne
Lederstillingen på halv tid, hvordan fungerer det
Hvad kan og skal Musikskolen bruge sin bestyrelse til, hvordan
kan bestyrelsen skabe værdi for Musikskolen (fast punkt)
Eventuelt

Det blev vedtaget, at partnerskabsaftalerne gennemses/ratificeres af
bestyrelsen i samarbejde med skolechefen inden den præsenteres for
skolelederne.
Det blev aftalt, at næste møde lægges i marts på en torsdag. Tanja
fremsender dato forslag til Kenneth, som indkalder med dagsorden.
René efterspurgte notat på aftale om flyglet i UKC, som tilhører
musikskolen. Kenneth følger op.
Kenneth tager til dialogmøde for bestyrelser i Halsnæs kommune torsdag
d. 23.1.20, og giver en opsummering til næste møde.
Bestyrelsesmedlemmerne fik en lille erkendtlighed fra UKC og
musikskolen for deres engagement og indsats i det forløbne år.

Referenter: Kenneth, Line og Tanja

