
 
 

Egedal Musikskoles vedtægter: 

 

§ 1. NAVN OG STATUS 

Egedal Musikskole 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

§ 2. FORMÅL 

Musikskolen har til formål at leve op til lovbekendtgørelsen om musikskoler og løse 

kerneopgaven bl.a. ved: 

 

- Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe 

forudsætninger for livslang glæde ved aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og 

lyttere. 

- Bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for 

personlig musikalsk udfoldelse i såvel fællesskab med andre som individuelt, idet der 

tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent. 

- Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling 

samt øge deres forståelse for sig selv som en del af et fællesskab. 

- Virke til fremme af det lokale musikmiljø. 

 

§ 3. INDHOLD 

1. Musikskolen tilbyder undervisning i musik, dans, sang, drama og billedkunst. 

2. Musikskolen skal give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle 

instrumentgrupper og genrer. 

3. Musikskolen tilbyder undervisning til alle elever i alderen 0-25 år, som er omfattet af 

reglerne for statslig refusion til musikundervisning.  

a) Undervisningen af voksne udløser ikke tilskud efter § 3 c i lov om musik, og efter 

bekendtgørelsens kapitel 3. 

b) Musikskolen kan henvise til undervisning af voksne over 25 år igennem samarbejde 

med oplysningsforbundene.  

4. Musikskolen udarbejder læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal 

omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression. 

5. Musikskolens ledelse er ansvarlig for etablering og opretholdelse af samarbejde med 

daginstitutioner, folkeskolen/grundskolen og elevernes forældre. 

6. Musikskolen skal samarbejde med Musikalsk Grundkursus omkring talentudvikling, og 

samarbejde med andre relevante aktører.  

 

§ 4. FYSISKE RAMMER 

1. Musikskolens primære aktiviteter foregår i Egedal Kommunes bygninger. 

 

§ 5. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 

1. To medlemmer udpeges af og blandt byrådet. 

2. En repræsentant for hver støtteforening. 

3. En til to forældrerepræsentanter af og blandt musikskolens elevers forældre, der 

vælges ved et offentligt indkaldt møde. 

4. Et medlem af og blandt musikskolens lærere, udpeget af Musikskolens Pædagogiske 

Råds forretningsudvalg. 

5. En repræsentant for folkeskolens musiklærere i kommunen. 

6. 2 elevrepræsentanter udpeget af Musikskolens forretningsudvalg (FU) 

7. Der kan vælges en personlig suppleant for hvert valgt medlem. 

8. Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen kan sidde i bestyrelsen så længe disse har 

børn i musikskolen, hhv. selv er elever i denne. 

9. Lærerrepræsentanten kan sidde så længe denne er ansat i musikskolen. 

10. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin 

forretningsorden i overensstemmelse med musikskolens vedtægter. 

11. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en 4 årig periode. Bestyrelsens valgperiode følger 

byrådets valgperiode. 



 
12. Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre - eller 

støtteforeningsrepræsentanter. 

13. Som ambassadør ved Egedal Musikskole kan man passivt overvære 

bestyrelsesmøderne uden stemmeret eller taleret. 

 

§ 6. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 

1. Bestyrelsen er ikke lovpligtig at have jvf. lovbekendtgørelsen om musikskoler. 

2. Bestyrelsen er udelukkende en interesseorganisation, som kan vælge sine egne 

mærkesager og indsatser og arbejde for dem, i det omfang bestyrelsesmedlemmerne 

har tid og ressourcer til det. Bestyrelsen har derfor ingen beslutningskompetencer eller 

ansvar, der vedrører musikskolens drift og økonomi. 

3. Bestyrelsen behandler og afgør klager over musikskolen. Klager over bestyrelsens 

afgørelser kan indbringes for byrådet. 

 

§ 7. BESTYRELSESMØDER 

1. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt og indkaldes skriftligt af formanden 

med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Såfremt mødedatoer er 

fastlagt for en sæson, skal dagsordenen være udsendt 8 dage før mødet. 

2. 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. 

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. 

4. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

5. Musikskolens ledelse er sekretærer for bestyrelsen. 

 

§ 8. SKOLENS LEDELSE OG DAGLIGE DRIFT 

1. Skolens ledelse skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger 

foruden at kunne være kvalificerede lærere ved musikskolen. 

2. Skolens ledelse har det pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar over for 

byrådet for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning i overensstemmelse 

med såvel skolens vedtægter som regler og retningslinjer udsendt af Kulturministeriet. 

 

§ 9. BUDGET OG REGNSKAB 

1. Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle 

andre, samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser om dette. 

2. Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret. 

3. Bestyrelsen orienteres af ledelsen om musikskolens økonomiske rammer i forbindelse 

med byrådets beslutninger om det kommende års budget og om regnskabsaflæggelse. 

4. Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle 

andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom. 

5. Musikskolens ledelse har det økonomiske rammeansvar. 

6. Regnskabet udarbejdes i Egedal Kommunes administration, underskrives af 

musikskolelederen og revisionspåtegnes af ekstern revisor. 

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren 

fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens §12a. 

 

§ 10. STØTTEKREDSE 

1. Musikskolens støtteforeninger kan i henhold til deres formålsparagraffer støtte 

musikskolen gennem aktiviteter og initiativer, der ikke falder ind under musikskolens 

kernevirksomhed, og herigennem støtte musikskolens bestræbelser for at styrke det 

lokale og regionale musikmiljø. 

2. Musikskolens støtteforeninger inviteres til at være repræsenteret i musikskolens 

bestyrelse. 

 

 

 

 

 



 
§ 11. VEDTÆGTEN 

1. Musikskolens vedtægter fastsættes af bestyrelsen og skal godkendes af Kultur – og 

Erhvervsudvalget. 

2. Musikskolens vedtægter fremsendes til Statens Kunstfond til orientering, jfr. 

bekendtgørelse om musikskoler, § 3.3 

3. Musikskolens vedtægter kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer 

på 2 af hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne 

skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 

 

 
Vedtægterne er godkendt ved Egedal Musikskoles bestyrelsesmøde d. 06-09-2018. 
 
Vedtægterne er godkendt ved Kultur – og Erhvervsudvalgets møde d. 12-11-2018. 

 
 


