
 

Referat af bestyrelsesmøde i Egedal Musik- og 

Kulturskole, torsdag d. 30-06-22 kl. 17:00-19:00 i 

lokale M 1.14, Egedal Rådhus. 
 

Til stede: Jens Skov (byrådet), Lars Winther Andersen (formand/byrådet), 
Charlotte Nykjær (observatør fra Støtteforeningen for EMUSO), John 

Termansen (observatør fra Musikskolens Venner Egedal), Jon Brohauge 

(forældrerepræsentant), Martin Berg (forældrerepræsentant), Mikkel Benn 
(skolens leder og sekretær for bestyrelsen). 

 
Afbud: Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), Jeanne Hartvig (sekretær/noter), 

Birgitte Hove (observatør fra Egedal Bands).  
 
 

1) Valg af ordstyrer og referent 
Lars Winter blev valgt som ordstyrer. 

Mikkel Benn blev valgt som referent og noteskriver. 
 

2) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

3) Godkendelse af seneste referat 

Seneste referatet godkendt.  

 
Der havde ikke været indsigelser eller forslagsændringer til referatet. (14 dage 

efter udsendelsen af referater er der mulighed for at komme med indsigelser 

eller ændringer. Hvis der efter de 14 dage ikke har været indsigelser eller 
ændringer betragtes referatet som godkendt.) 

 
Der var ikke yderligere bemærkninger. 

 

4) Nyt fra støtteforeningerne samt bordet rundt 
 John Termansen og Charlotte Nykjær orienterede bestyrelsen om hver deres 

forenings aktiviteter, deres kommende planer og meritter. Formanden spurgte 
nysgerrigt ind til foreningernes aktiviteter og historik.  

 
Jens Skov orienterede bestyrelsen om, at der fortsat ikke var en formel 

repræsentant fra folkeskolen til Musik- og Kulturskolens bestyrelse. 
 

Der blev spurgt ind til om ”Syng Sammen” ville starte op igen. Mikkel svarede, 
at Bjarne Kulmbak netop havde meldt ud, at han ville stoppe. Projektet har 

været frivilligt drevet på både form og indhold. Derfor vil projektet stoppe i sin 



 

nuværende form, da de frivillige har valgt at stoppe. Musik- og Kulturskolen 

kan og vil gerne understøtte et fællessangsprojekt, såfremt der kommer nye 
frivillige og byder sig til som projektledere. Bestyrelsen blev mindet om Musik- 

og Kulturskolens lovbestemte målgruppe, som er børn & unge i alderen 0-25 
år, der derfor ligeledes bør være en væsentlig del af et kommende projekts 

målgruppe. 
 

Der blev drøftet forskellige muligheder og scenarier for fællessang og 

frivillighed, som mundede ud i, at Lars Winther meldte sig som foreløbig 
tovholder for en ny frivilligbåret Syng Sammen arbejdsgruppe. 
 
5) Nyt fra formand Lars Winther 
Lars Winther orienterede bestyrelsen om udfordringer i folkeskolen ift. 

instrumentfaglige kompetencer og lave normeringer til opgaven valgfag i 
musik i udskolingen. Lars indledte en drøftelse med bestyrelsen om 

muligheden for, at Musik- og Kulturskolens lærere kunne indgå i musik som 
valgfag i samarbejde med folkeskolen. 

 
Der blev drøftet, hvad der skulle til ressourcemæssigt for at indgå et 

samarbejde, hvor dette udgjorde de foreløbige overvejelser: 
 

- Tolærersystemer, 1 musiklærer fra folkeskolen + 1 musiklærer fra Musik- og   

Kulturskolen pr. valghold. 
 

- Fælles planlægning og forberedelse i teamet lagt ind i arbejdstiden/skemaet.  
 

- Kurser og videndeling. 
 

 

6) Indsatsområder   
 
Punktet blev udsat til næste møde 

 
Ved seneste møde besluttede bestyrelsen at arbejde videre med 

indsatsområderne, som blev anbefalet af den tidligere bestyrelse og 

godkendt af den nuværende og siddende bestyrelse.  

 
1) at styrke og udbrede kommunikationen om EMK’s gøremål yderligere (30 min) 

2) fysiske arrangementer og events (20 min) 
3) arbejde for en forlængelse af partnerskabsaftalen mellem EMK og Distriktskole 
Ølstykke (10 min) 

 



 

Drøftelse: 
Hvordan vil bestyrelsen konkret arbejde med: 

1) Kommunikation? 

2) Arrangementer og events? 

3) Partnerskabsaftale med Distriktsskole Ølstykke? 

- Eventuel nedsættelse af arbejdsgruppe(r) 

 

7) Nyt fra FU  
 
- Der har været valg til FU. Samme FU-gruppe fortsætter: Jakob Reich 
(formand), Tine Vitkov (medlem), Katrine Villund (medlem), Morten Grønvad 

(medlem), Anna Tomczak (suppleant). 
 

- FU arbejder med en ny mødestruktur med det formål at række mere ud til 
hele lærerkollegiet og generere mere feedback. 

8) Status og orientering om Musik- og Kulturskolens forhold 
ved Mikkel Benn 
 

- Flygtningeindsats for ukrainske unge 

Skolen har haft besøg af tre unge i alderen 15-17 år. Musikskolens Venner 
Egedal vil betale kontingent til interesserede Ukrainske børn & unge. Skolen er 

i dialog med kontaktperson for de unge. Forventer at minimum én starter fra 
sæson 22/23. Der er et nyt hold i støbeskeen (krop og stemme), som vil 

kunne inkludere Ukrainske unge, såfremt der er ukrainske unge, der ønsker at 
involvere sig. 

 
- Rekruttering 

Der er fortsat 80 ledige pladser i EMK til næste sæson som er ca. 15% færre 
end der var i slutningen af sæson 21/22. Der er en lavere interesse på fag 

som: Guitar, klaver, sang samt rytmik. Disse fag har traditionelt set haft 
ventelister. Rekrutterings- og kommunikationsindsats fra august 2022. 

 
- Indsatser på arbejdsmiljøet 

Der er afholdt trivselsdag, som blev et godt skridt videre i arbejdet med 

arbejdsmiljøet. Her blev der talt åbent rundt om de ting, der er svære at få talt 
om i hverdagen. Der var brug for at tage en hverdag i brug, da der ikke var 

flere fællesmøder før sommerferien. Indsatserne er som følger: 
 

Kommunikation  

Tydelighed omkring processer herunder arbejdet for det gode arbejdsmiljø. 

 



 

TRIO/Arbejdsmiljøgruppen 

Mødes jævnligt, minimum en gang om måneden, for at sikre dialogen om 
arbejdsmiljøet, med henblik på opfølgning og fælles overblik. 

 
 

Personaleledelse  
En generel opprioritering af ledelsesmæssigt nærvær ved øget fysisk 

tilstedeværd af ledelsen og flere 1:1 samtaler med den enkelte for en øget 

løbende forventningsafstemning.  
 

Mødestrukturen 
Generelt vil møderne blive rammesat mere fra bunden med passende plads til 

dialog og fælles udvikling af områderne ved møderne.  
 

At være mere sammen  
har været et generelt tema. Der er et stort ønske om at se mere til hinanden i 

forbindelse med arbejdet i hverdagen.  
 

Baltoppen 
Der er indledt et samarbejde med spillestedet Baltoppen i Ballerup og Ballerup 

Musik- og Kulturskole. Spillestedet giver Musik- og Kulturskolernes elever 
mulighed for at få gratis koncertoplevelser i deres kendte fællesskaber med 

lærere som ledsagere. 

 
Partnerskabsaftale med Distriktsskole Ølstykke 

Aftalen er foreløbig forlænget til 01-08-2023. Der er lavet en ny struktur, som 
følges nøje undervejs med henblik på en velovervejet struktur for den fornyede 

partnerskabsaftale. Lærerne indgår i trelærerteams og har fælles planlægning i 
skemaet. Projektet er blevet fulgt forskningsmæssigt af Finn Holst fra 

DPU/Århus Universitet, som bl.a. også stod bag rapporten ”Musik & Værdi” fra 
2018. 

 
Sommerferie 

Administrationen holder lukket fra torsdag d. 7. juli og er tilbage fra torsdag d. 
4. august 2022 
 

9) Næste møde 
Torsdag d. 13. oktober kl. 17.00-19.00 i lokale M 1.14. 
 

10) Eventuelt  
Intet at bemærke 

 

Referat til godkendelse torsdag d. 7. juli 2022, referent Mikkel Benn 

Godkendt 



 

 


