Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. november 2020
Til stede: Helene Grube, Zaynab Al-Hussaini, Henrik Svendsen, Jonas Viggo Pedersen (lærer-rep.suppl.),
Johannes Røigaard, Bertram Seistrup, Mogens Halken, Peter Normann og Ebbe Lund Nielsen
Afbud: Mads Juhl Pedersen, Anna Lawaetz, Asbjørn Keiding, Samuel Grube
Fraværende: Sara H. Nielsen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 12. september 2020.
3. Velkomst til nye medlemmer
4. Meddelelser fra a. Formanden
b. Ledelsen
c. Øvrige bestyrelse
5. 3. prognose - drøftelse
6. ”Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Musikskolen og mellem hjemmene og
Musikskolen” §6.4. Hvordan? – drøftelse
7. Nye undervisningsformer - orientering
8. Statistisk udvikling i elevtallet - orientering
9. Evt.

Bestyrelsesvalg: Forældrerep. Laura Ramberg, forældre suppl.: Zaynab Al-Hussaini og Rasmus Grusgaard.
Elevrep. Johannes Røigaard Hvidemose, elevsuppl.: Laura Falk.
Bestyrelsen konstituerede sig med Helene som formand og Bertram som næstformand.
Ad 3) Velkomstrunde
Ad 4a) Da det planlagte bestyrelsesvalg tirsdag den 6. oktober måtte aflyses pga sygdom, besluttede
Helene og Ebbe i fællesskab at gennemføre valget tirsdag den 10. november.
Coronaen har nu ramt Skoleorkestret, hvor 10 medlemmer smittet på samme tid. Jonas: Vi følger alle
gældende regler fra SST.
Ad 4b) På trods af alle Coronarestriktioner har vi afholdt adskillige arrangementer siden sommerferien. 3
barokkoncerter med MGK-elever fra Hovedstaden og SAG med 3 CoCo-musikere under ledelse af Peter
Spissky, blokfløjte-sonatedag og kammermusikkoncerter dels med MGK og dels med talentklassen. Der er
kommet nyt og bedre lys i Brune Kødby. En central medarbejder i Musikskolens administration har været
sygemeldt i længere tid, og det har kostet meget tid. Medarbejderen har nu sagt sin stilling op, og et
stillingsopslag er på vej. Vi får nu kompetent hjælp fra områdets administrative fællesskab.

Ad 5) 3. prognose indikerer, at vi rammer budgettet med et meget lille merforbrug.
Ad 6, 7 & 8)
Mogens Halken udtaler bekymring over vigende elevtal. Jonas m.fl. Produktudvikling! Johannes:
Kommunens FB er aktiv, Zaynab foreslår brug af Medie og kommunikation-praktikanter ifm PR. Mogens:
Folkeskolen kan garanteret bruge undervisningsforløb ifm musikvalgfag, f.eks. i 4 uger.
I folkeskolen er skole-hjem-samarbejde et formuleret krav. Musikskolen skal udvikle en strategi for
inddragelse af forældre i både elevernes hjemmeøvning og i sociale aktiviteter på skole. Michael Bojesen
Statens Kunstfond) spurgte for nylig: ”Er der elementer i hele organiseringen af idrætslivet og deres kultur,
som kan overføres på musik?”, og fastslår der faktisk er en hel del. Helene: Se forældre som en ressource, Hvad med et kursus for forældre i ”øvning med dit barn”, ”velkommen til musikskolen, vi forventer…”
Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at opprioritere forældresamarbejdet.
Ebbe: Vi har forsøg i gang med instrumentalundervisning på hold. På andet år har vi klaver- og
blokfløjtehold. Musikskolen har også nedsat et udvalg, der arbejder med ”udvikling af nye
undervisningsformer”
Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at afsætte lærertimer til udviklingsarbejde i budget 2021.
Zaynab mailer en liste over alle fonde, der støtter musik.
Næste møde onsdag den 20. januar kl. 19-21.

