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§ 1 Formål 

Musikskolen har til formål: 

- Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalsk udtryk at skabe forudsætninger 
for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, 

- At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig 
musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, 

- Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge 
deres forståelse af sig selv og som en del af et fællesskab, 

- At virke til fremme af det lokale musikmiljø.  

 

§ 2 Indhold  

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år med bopæl i Halsnæs 
Kommune. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne samt tilbyde kurser i musik.  

Herudover er billedskolen organiseret under Musikskolen. 

 

§ 3 Bestyrelsens sammensætning 

For Musikskolen nedsættes en bestyrelse, som består af følgende medlemmer: 

a. 2 forældre valgt af de forældre til børn, der deltager i Musikskolens undervisning.  
De opstillede forældre behøver ikke nødvendigvis at have aktive børn i Musikskolen i hele 
valgperioden. 

b. 2 medlemmer udpeget af og blandt Musikskolens lærere.  
c. 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt eleverne ved Musikskolen. 
d. 1 medlem fra støttekredsen hvis en sådan er aktiv 
e. 1 repræsentant for folkeskolens musiklærere i Halsnæs Kommune udpeget af og blandt 

skolelederne i kommunen. 
 
Der vælges suppleanter for samtlige repræsentantgrupper. 

   Stk. 2. Elevrepræsentanterne under 18 år har stemmeret, men må ikke deltage i afstemning om 
eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner. 

   Stk. 3. Musikskolens leder deltager i bestyrelsens møder som sekretær for bestyrelsen uden 
stemmeret. 

   Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade, at andre deltager i møderne uden stemmeret, når behandlingen af 
særlige spørgsmål gør dette naturligt. 

   Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt forældre- eller 
elevrepræsentanterne (hvis denne er over 18 år), ved bundet flertalsvalg. Ved stemmelighed 
foretages lodtrækning. 
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§ 4 Valg 

Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig valgperiode ved undervisningsårets begyndelse, 
således at den ene repræsentant for forældrene vælges i ulige år, og den anden i lige år. 
Musikskolens leder forestår valget af forældrerepræsentanter. Ansatte ved Musikskolen kan ikke 
vælges som forældrerepræsentanter. 

   Stk. 2. Lærerrepræsentanterne vælges for en 2-årig valgperiode ved undervisningsårets 
begyndelse, således at den ene repræsentant for lærerne vælges i ulige år, og den anden i lige år. 
Musikskolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste i Musikskolen, til en fælles 
valghandling. Alle medarbejdere har stemmeret og er valgbare. 

De 2 medarbejdere, der opnår flest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges herefter, efter 
samme fremgangsmåde. 

   Stk. 3. Elevrepræsentanterne vælges for en 2-årig valgperiode ved undervisningsårets afslutning 
af og blandt samtlige elever, således at den ene repræsentant for eleverne vælges i lige år, og den 
anden i ulige år. Musikskolens leder forestår valget af elevrepræsentanter. 

   Stk. 4. Repræsentanten for folkeskolen udpeges af skolederne blandt lærere, der underviser i 
musik i folkeskolen, for en 2-årig periode. Musikskolens leder drager omsorg for, at udpegningen 
finder sted senest ved undervisningsårets begyndelse hvert andet år. 

   Stk. 5. Medlemmerne fungerer indtil skoleårets afslutning og nye valg har fundet sted jf. § 4 stk. 
1-4. Lærerrepræsentanterne og repræsentanten for folkeskolen skal udtræde, hvis pågældendes 
ansættelse ophører. Elev- og forældrerepræsentanterne fortsætter perioden ud, uagtet at eleverne 
ikke længere er indskrevet på Musikskolen.  

 

§ 5 Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Musikskolens bestyrelse er et samarbejdsorgan for Musikskolens ledelse, lærere, elever og 
forældre. Bestyrelsen støtter og fremmer Musikskolens aktiviteter og arbejder for god trivsel. 
Bestyrelsen bidrager til udviklingen af musikskolens virksomhed og fungerer som sparringsorgan for 
musikskolens daglige ledelse. Bestyrelsen har overfor Byrådet det overordnede ansvar for 
Musikskolens virksomhed i det omfang, Byrådet træffer bestemmelse om og inden for de mål og 
rammer, som Byrådet fastsætter. 

   Stk. 2. Bestyrelsen tilbydes én plads i ansættelsesudvalget ved ansættelse af musikskolens leder. 

   Stk. 3. Bestyrelsen godkender musikskolens budgetter og det reviderede regnskab på baggrund 
af den overordnede ramme besluttet af Byrådet. Skolens leder udarbejder hvert år budgetforslag til 
bestyrelsen. 

   Stk. 4. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og 
Musikskolen, mellem Unge- og Kulturcentret og Musikskolen, mellem hjemmene og Musikskolen 
samt mellem Musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere.  

   Stk. 5. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til forvaltningen om alle spørgsmål, som 
Byrådet og forvaltningen pålægger den. 
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§ 6 Bestyrelsens møder 

Alle bestyrelsens medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke overvære 
behandlingen af sager vedrørende enkeltpersoner, og har ikke stemmeret i disse sager, bortset fra 
valget af formand og næstformand  

   Stk. 2. Bestyrelsen holder møder mindst 4 gange om året, og indkaldes skriftligt af formanden 
eller af musikskolelederen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Endelig 
dagsorden udsendes senest en uge før mødet. Alle medlemmer har ret til at komme med punkter til 
dagsordenen. 

   Stk. 3. Bestyrelsen holder ét årligt fællesmøde med Unge- og kulturcentrets bestyrelse. 

   Stk. 4. Formanden, musikskolens leder eller 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt 
ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til 
dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen. 

   Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. 

   Stk. 6. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

   Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 

§ 7 Ledelse af Musikskolen 

Musikskolens leder har den overordnede musikfaglige, administrative og pædagogiske ledelse af 
Musikskolen, og er ansvarlig for Musikskolens virksomhed over for Musikskolens bestyrelse og 
Byrådet. 

Musikskolens leder skal have en musikfaglig relevant uddannelse samt de fornødne pædagogiske og 
administrative forudsætninger. Det forudsættes, at lederen er kvalificeret som lærer ved 
Musikskolen. 

   Stk. 2. Musikskolens leder foretager ansættelse og afskedigelse af lærere i overensstemmelse 
med de af Byrådet fastsatte retningslinjer. Bestyrelsen kan inddrages i ansættelsessamtalerne. 

   Stk. 3. Musikskolens leder har det musikfaglige, pædagogiske og administrative ansvar for 
tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning under ansvar over for bestyrelsen og Byrådet - 
og i overensstemmelse med formål for Musikskolen, gældende lov, vedtægter, Byrådet og 
bestyrelsens beslutninger samt regler for og retningslinjer fra det overordnede ministerium. 

 

§ 8 Støttekreds 

For at opfylde skolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en 
støttekreds. 

   Stk 2. I støttekredsen kan optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk 
bistand medvirker til opfyldelse af skolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. 
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   Stk. 3. Mindst en gang om året indkalder Musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til 
møde. 

 

§ 9 Økonomi, budgetter og regnskab 

Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre, samt 
elevbetaling i henhold til musikskolelovens bestemmelser herom. 

   Stk. 2. Musikskolens regnskab følger kalenderåret. 

   Stk. 3. Bestyrelsen fremsender inden for den fastsatte tidsfrist det revisorgodkendte regnskab til 
Slots- og Kulturstyrelsen sammen med ansøgning om statstilskud. 

   Stk. 4. Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og 
fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen inden de 
fastsatte frister.  

   Stk. 5. Musikskolen må ikke uden Byrådets forudgående samtykke optage lån, afhænde, 
pantsætte eller udleje institutionens faste ejendom eller benytte ejendom til andet formål end 
anført i denne vedtægt. 

 

§ 10 Vedtægt og ikrafttræden.  

Vedtægten skal godkendes af Byrådet. 

   Stk. 2. Ændringer kan kun finde sted efter udtalelse fra Musikskolebestyrelsen. Byrådet skal 
forelægges alle ændringer til godkendelse. 

Vedtægterne sendes efterfølgende til orientering i Slots- og Kulturstyrelsen. 

   Stk. 3. Vedtægten træder i kraft den 1. februar 2022 og erstatter Vedtægter for Unge- og 
Kulturcentret i Halsnæs Kommune, Musikskolen, Ungdomsskole, 10. klasse af 1. august 2019. 

 

Vedtaget af Byrådet i Halsnæs Kommune den 27. januar 2022. 

 

 

 

 


