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Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 21. april 2022, kl. 19.00 – 21.00
I Unge- og Kulturcentret

Deltagere:
Maria Schou Petersen
Carina Rømer
Solvej Westerlund Clausen
Gweneth Elliot Sørensen
Sinne Bjerre
René Broby Jensen
Line Danner
Jacob Heide Madsen (u. stemmeret)
Vivi Svane (u. stemmeret)

Bestyrelsesformand og forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Elevrepræsentant
Elevrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Skolebestyrelsens repræsentant
Musikskoleleder
Sekretær for bestyrelsen

Afbud:
Jan Grønborg

Forældrerepræsentant

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Præsentationsrunde
Organisering af bestyrelsesmøder
Gennemgang af forretningsorden. Se bilag
Orientering om vedtægter
Stillingsopslag
Nyt fra administrationen. Se bilag (samarbejdsaftale med folkeskolerne)
Nyt fra formanden samt bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt
Dato for nye møder

Referat
Ad.1.

Godkendelse af dagsordenen
Ordstyrer er Line Danner, referent er Vivi Svane
Dagsorden er godkendt.

Ad.2.

Præsentationsrunde
Alle medlemmer laver en kort præsentationsrunde.

Ad.3.

Organisering af bestyrelsesmøder.
Mødefrekvens og tidspunkt. Mødeleder og referent, indkaldelse etc.
Beslutning:
Møderne lægges i rul fra mandag – torsdag, og kl. 19-21. Møderne lægges
ind i årshjul. Jacob og Vivi finder datoer.
Der er forplejning i form af en sandwich til møderne.
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Der bliver spurgt om Vivi forsat er med på møderne fremover. Jacob
orienterer om, at der arbejdes på det.
Ad.4.

Gennemgang af forretningsorden. Se bilag
Bestyrelsesmedlem, Jan Grønborg har udfærdiget en forretningsorden,
som foreligger til bestyrelsens gennemgang.
Flere har kun haft tid til at læse den hurtigt igennem.
Der gives udtryk for at det vil være godt med en forretningsorden, der er
så kort, så man faktisk kan huske den i hovedet, samt nogen af tingene
også står i vedtægterne.
Rettelser man blive enige om på mødet:
Musikskolen ændres til Musik- og Billedskolen hele vejen igennem
dokumentet.
Dagsordenen sendes ud en uge inden mødet jf. vedtægterne.
Ønsker om punkter stiles til både formand og leder af musikskolen.
Dette for, at der kan nås at finde evt. dokumenter m.m. frem til mødet.
Hver gang der står skole, skal det rettes til musikskole, og hvis det er
overordnet, så Musik- og Billedskole.
Under pkt. 17 er der et ”tager” for meget.
Forretningsorden kan vurderes en gang årligt.
Generelt er det kun forældrerepræsentanterne der har en suppleant. Men
for lærerne i Musik- og Billedskolen vælger de en på et personalemøde.
Beslutning:
Hvis man har flere rettelser ved nærmere gennemlæsning af
forretningsordenen, sender man dem til Jacob og Vivi, som udfærdiger et
udkast med ovenstående rettelser og evt. tilstødende, der sendes til Jan,
som laver den endelige forretningsorden, der sendes ud til alle og sendes
til endelig afstemning på næste møde.

Ad.5.

Orientering om vedtægter
Vedtægterne for Halsnæs musik- og billedskole findes på skolens
hjemmeside og kan læses via dette link:
https://www.musikskolenhalsnaes.dk/media/1513/vedtaegter-formusikskolen.pdf
Vedtægterne er kun til orientering, men med mulighed for at kommentere
til rettelser på et senere tidspunkt.
De var på mødet sidste gang og er efterfølgende vedtaget.
Beslutning:
Det besluttes at skrive til forvaltningen om, at Musikskolen ændres til
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Musik- og Billedskolen i hele dokumentet, og der er et par slagfejl der skal
tilrettes. Jacob og Vivi tager sig af dette.
Ad.6.

Stillingsopslag
Jacob orienterer om, at stillingsopslag for trommeunderviser er under
udarbejdelse, og vil blive slået op her til maj/juni med samtaler inden
sommerferien og med ansættelse til august 2022.

Ad.7.

Nyt fra administrationen. Se bilag (samarbejdsaftale med
folkeskolerne)
Grib engagementet.
Jacob orienterer om, at der skal skabes et bedre fundament for
samarbejde med folkeskolerne. Og i den forbindelse er der lavet et
landsdækkende projekt ”Grib Arrangementet” hvor Halsnæs har fået midler i
samarbejde med 3 øvrige kommuner i Nordsjælland.
Vi er lidt bagefter i planlægningen, da Jacob først er kommet ind over ved
hans start den 1.4.22. Jacob orienterer bestyrelsen om, at han vil lave en
20% stilling, i den tænker han at ansætte Line Danner for en periode.
Lærergruppen udtrykker, at de ikke kunne forestille sig nogen bedre til
stillingen. Resten af bestyrelsen samtykker. Så det besluttes at Jacob
kører videre med det.
Det er ikke et projekt der kun er møntet på folkeskoleområdet. Men kan
foregå hvor som helst i kommunen, bl.a. privatskoler og foreninger.
Elevrepræsentanterne syntes det vil være rigtig godt, hvis der kommer
noget mere repræsentation på skolerne i kommunen fra Musikskolen. Det
syntes de har manglet.
Bestyrelsen drøfter at der er mange skoler der mangler musik på
skemaet, så det vil være noget, der skal tænkes ind i Grib engagementet.
Der er enighed om at korarrangementer kan være en god måde at stable
noget på benene i kommunen.
Fremtidsperspektiver for musik- og billedskolen. Talentindsats og
styrket samarbejde med skolerne.
Jacob orienterer bestyrelsen om, at Simon Oddershede har fået til opgave
at undersøge mulighederne, og komme med et oplæg vedrørende
talentarbejde.
Bestyrelsen tilkendegiver, at det er en super god ide.
Under dette punkt genererer det også en generel snak om at musikugen,
og at man måske skal flytte den, da den mange gange falder samme med
påsken og derved er der især mandagselever der får en lang periode uden
undervisning. Man drøfter, at man måske kan flytte rundt på musikugen
og musikkaravanen. Og for at få bedre deltagelse til arrangementerne i
musiksugen skal der være opbakning fra skoleledelsen til det.
Det besluttes, at det tages op i lærergruppen. Og at Jacob efterfølgende
tager det op på et skoleledermøde.
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Samarbejdsaftale med folkeskolerne.
Jacob skal med til skoleledermøde allerede på onsdag for at præsentere
samarbejdsaftalen.
Den er lidt lang og man kan godt overveje at korte den ned.
Tanken er vi kører med den som den er endt nu, og så reviderer vi den til
om et år. Den er lidt lang og man kan godt korte den ned. Den skal være
kort og tilgængelig for at give et bedre samarbejde mellem skolerne og
Musik- og Billedskolen.
Jacob orienterer bestyrelsen om, at hans tanke er, at man på et
personalemøde laver et katalog, med hvad vi kan tilbyde som Musik- og
Billedskole, som efterfølgende skal cleares med bestyrelsen, og at det så
er dette katalog der bliver præsenteret til skoleledelsen.
Bestyrelsen er enig i dette.
Ad.8.

Nyt fra formanden samt bestyrelsesmedlemmer
Line orienterer om, at det før har været drøftet, det vil være godt at
bestyrelsen og lærerne i Musik- og Billedskolen indimellem møder
hinanden. Bestyrelsen kan f.eks. være med til en del af den pædagogiske
dag.
Jacob siger det vil være helt oplagt i forhold til udarbejdelse af et
idekatalog. Musikskolen strækker sig over mange årgange, og derfor vil
det være godt at være skarp på, hvad vi kan tilbyde, for man kan ikke
strække sig over for meget.
Hvordan kan bestyrelsen være med til at understøtte Musik- og
Billedskolen ude i det offentlige rum. Her er det vigtigt at bestyrelsen ikke
beslutter noget på bestyrelsesmøder, som lærerne ikke kan se sig selv i
eller udmønte.

Ad.9.

Kommende møder
Punktet er drøftet under pkt. 3

Ad.10.

Eventuelt
I morgen vil Jacob sende en mail ud til lærerne om Krudtværksdag den 7.
maj 2022. Jacob tænker, at der kan være et par lærer med nogle elever
der repræsentere Musik- og Billedskolen.
Bestyrelsen syntes, det vil være rigtig godt at Musik- og Billedskolen er
repræsenteret.
Musikskolen vil også være repræsenteret til Grundlovsdag den 5. juni
2022.
Line orienterer om, at man også kan tænke Musikskolens repræsentation
ved Liselejefestival. Og Vivi orienterer i den forbindelse om at Musikskolen
tidligere også har været repræsenteret ved Arresø Rundt.
Der bliver spurgt til hvordan det går med samarbejdet med UKC efter
Musikskolen er blevet selvstændiggjort?
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Jacob orienterer om, han har haft et møde med Ulrich og Mads. Og nu
skal Ulrich og Jacob drøfte en samarbejdsaftale, hvorefter der om en
måned igen skal der være et nyt møde med Mads.
Jacob orienterer om, at Musik- og Billedskolen er ligeværdigt tilstede i
UKC med de andre aktører, også selvom vi ikke er så synlige i hverdagen.
Der kan stadig afholdes koncerter, møder med videre i UKC.
Jacob orienterer om det er en proces, som han er fortrøstningsfuld
omkring.

