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Referat af bestyrelsesmøde i Egedal Musikskole
d. 26-01-17 kl. 17:00-19:00 på Egedal Rådhus lokale M1.6
Til stede: Henrik Wagner, Birgitte Hove, Carina Buurskov, Marianne Røgen, Charlotte Nykjær,
Steen Meier, Jeanne Hartvig (noter), Mikkel Benn (sekretær/referent).
Afbud: Jens Arne Nielsen
Fravær: Heidi Åstradsson
1) Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden godkendt
2) Godkendelse af seneste referat
- Referat godkendt
3) Valg af ordstyrer og referent
- Formanden Jens Arne Nielsen var syg, så næstformand Steen Meier tiltrådte som mødeleder
og ordstyrer.
4a) Siden sidst
- Hilsen fra Jens Arne
- Orientering om støtteforeningerne ved SM og sit indtryk af en positiv retning, som
musikskolen bevæger sig i.
- Henrik Wagner trækker sig fra bestyrelsen. MB takkede for HW’s engagement og bidrag.
- Carina Buurskov erstattes i fremtiden af Bo West. Gav musikskolen mange positive
kommentarer med på vejen.
- Marianne Røgen præsenterede sig som nyt medlem og erstatter Flemming H. K.
4b) Orientering og status fra ledelsen om:
 Ny leder Mikkel Benn
MB orienterede om sin egen baggrund og om sin ledelsesstil og om nye faglige tiltag.
 Bekendtgørelsen
MB orienterede om de vigtigste formål og om den lovmæssige forpligtigelse.
 Musikskolens vision og kerneopgave
MB fortalte om helhedstanken omkring kerneopgaven MUSIKMILJØER i forhold til
udvikling, kortlægning, samarbejdspartnere og bestyrelsens rolle. MB foldede visionen
ud med konkrete eksempler på de tre områder:
1. Læring og dannelse
2. Stenløse Kulturhus som identitetsgivende base som samarbejds- og
innovations(legeplads)rum
3. Samarbejde med folkeskolen.
 OK16 - arbejdstid, organisationsstruktur, mødetyper og frekvenser,
tilstedeværelse
- Orientering ** se bilag om struktur. Implementeringen af den nye arbejdstidsaftale er
gået godt i Egedal, med et roligt tempo og en sund åben dialog.
 Folkeskolesamarbejde - partnerskabsaftaler, omfang, perspektiver m.m.
- Formål: Børn i folkeskolen skal møde musikken igennem et instrument i inkluderende
fællesskaber.
- Orientering om grundforløbet, selve aftalerne, perspektiverne og omfanget.
- Orientering om udfordringer.
 aktivitetselever og cpr-elever i Musikskolen
Orientering om forholdet imellem cpr-elever og aktivitetselever og bl.a. mangel på
statsrefusionen ved disse aktiviteter. Musikskolen regner med at fortsætte samarbejdet,
Det skal forhandles i foråret 2017. Musikskolen har aldrig haft så mange børn i
kvalitative projekter som nu. Musikskolen arbejder for at styrke musikmiljøet i Egedal.



Arrangementer 2016 – 2017

** Se bilag, som blev omdelt ved mødet
- Der blev opfordret til, at bestyrelsen kunne bidrage til Musikkens Dag og Egedal
Musikfestival. Det blev positivt modtaget. SM vender tilbage mht Musikkens Dag d. 19.
april kl. 17-20 i Stenløse Kulturhus.
5) Nyt fra FU ved Steen Meier


Kontaktforum. Der indkaldes bredt til et kontaktforum, hvor bestyrelsen er
inviteret sammen med: Ung Egedal, Bibliotekerne, Kultur og Fritid,
Folkeskolerne, forældre og elever, Stenløse Kulturhus’ Fællesråd og øvrige
interesserede. Kontaktforum bliver et sted hvor FU og ledelsen fremlægger et
par konkrete projekter for sæsonen, som gæsterne kan komme med
kommentarer og forslag til samt tage del i.
SM orienterede først om Musikkens Dag. Dagen er delt op i formiddag (i folkeskolen
med 325 børn) og om aftenen i Stenløse Kulturhus kl. 17-20. Alle er velkomne.
Forslag fra BH om synlighed med T-shirts eller andet fra bestyrelsen.
Kontaktforum: Bestyrelsens mødeaktivitet drosles ned for at kunne indgå i
kontaktforum. Bestyrelsen var positive overfor forslaget.

6) Nyt fra MED-udvalget ved Mikkel Benn
Dag til dag vikarer honoreres med timeløn for den præsterede arbejdstid+ 25% til
forberedelse. Ved f.eks. længere vikariat overtages timetallet i forholdet 1/1.
Arbejhdstidsaftalen følges nøje og bliver evalueret løbende.
Musikskolens lærerkorps vil gerne indrette Musikzonen i STK mere ”musikalsk” med
genbrugsmøbler, billeder, udsmykning m.m. Der afsættes en pulje. Det iværksættes i starten
af næste normperiode. En styregruppe under ledelse af AMR (Henrik Gibo) er i gang.
Musikskolelære vil stå for indretningen.
7) Projektarbejde som bestyrelsesmedlem:





Kort orientering om koncept og indhold for de to events ved Mikkel
Benn/Steen Meier:
- orientering
Musikkens Dag d. 19. April 2017
- orientering
Egedal Musikfestival d. 17. Juni 2017
- orientering
Kommende arrangementer - kan vi/kan vi ikke engagere os i dem?
Bestyrelsen var åbne overfor deltagelse i Musikkens Dag og Egedal Musikfestival.
Musikskolen tager kontakt, når der er en konkret plan for arrangementerne.

8) Næste møde
 Struktur for mødet – hvordan?
- SM/FU indkalder til første kontaktforum
9) Eventuelt
HW efterlyste at blive informeret om arrangementer i god tid af musikskolelærerne. Opfordring
til at lærere melder hurtigt ud til elever, når de kender datoerne. MB: Husk også at bruge
kalenderen på musikskolens hjemmeside.

Referat d. 02-02-17 Mikkel Benn
noter: Jeanne Hartvig

