Referat af bestyrelsesmøde i Egedal Musik- og Kulturskole,
torsdag d. 08-04-21 kl. 17:00-18:00 på Zoom
Til stede: Birgitte Hove (formand), Jens Skov (byrådet), Jon Brohauge
(forældrerepræsentant), Martin Berg (suppl./forældrerepræsentant), John Termansen
(observatør fra Musikskolens Venner Egedal), Mikkel Benn (leder og sekretær for bestyrelsen).
Jakob Reich (lærerrepræsentant/FU), Malene Randrup (elevrepræsentant), Mads Simon Vitrup
Rasmussen (forældrerepræsentant), Jeanne Hartvig (sekretær/noter).
Afbud: Charlotte Nykjær (observatør fra EMUSO), Betina Hilligsøe (byrådet)
Vi savnede: Marianne Simpson (folkeskolerepræsentant)
1) Valg af ordstyrer og referent
Birgitte Hove, ordstyrer
Jeanne Hartvig, noter
Mikkel Benn, referent
2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3) Godkendelse af seneste referat
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.)
Godkendt
4) ”Mød Musikken & Kom Med Kulturen” ved Mikkel Benn
- Tilbagemelding fra det første møde.


Det var en fin debut på en digitalelevcafe. Det var positivt og overraskende, at der var
repræsenteret børn og unge i hele aldersspektret. Vi nåede op på 7-8 elever, som
tilkendegav, at de gerne ville være med en anden gang. Enighed i bestyrelsen om, at vi
skal gentage det. Jens Skov supplerede; Det var et rigtigt godt møde, der bør
gentages. Jon Brohauge var enig og tilføjede, at de unge ytrede et ønske om et Jamrum.
Beslutning: Næste møde d. 09/12-21 kl. 17-18 online eller fysisk.

5) Nyt fra FU ved Jakob Reich (Uge 6 intern evaluering?)
Orientering om uge 6:


I Uge 6 var der et fremmøde på over 50% af eleverne. 9 ud af 10 brugere synes, at en
Workshopuge skal gentages i næste sæson.
Skolen er opmærksom på, at det er nogle brugeres oplevelse, at der var for få tilbud til
de yngste under ugen. FU vil arbejde på at kommunikere de eksisterende tilbud til de
yngste tydeligere en anden gang og fortsat sikre inkluderende rum for de yngste.



FU arbejder med at løfte den pædagogiske drøftelse og evaluering i
medarbejderstaben.

Overordnet var Workshopugen en stor succes. Birgitte Hove deltog i en workshop
sammen med sin datter og syntes, det fungerede rigtigt godt.

6) Status og orientering om Musik- og Kulturskolens forhold ved Mikkel Benn
 Stolthed over personalets moral, omstillingsparathed og succeser på trods af svære
kår, hvor skolen giver et tilbud i en anden form.


Grundet erfaringen med digital undervisning og kompetenceudvikling af personalet ved
første nedlukning, har Musik- og Kulturskolen kunne fjernundervise tilfredsstillende i
solofag fra starten af den anden nedlukningsperiode onsdag d. 9. december 2020. Fra
mandag d. 18. januar 2021 blev al holdundervisning ligeledes genoptaget som
fjernundervisning. Skolen har derfor været i 80% drift af undervisningen fra 9.
december 2020 og i 100% drift siden d. 18. januar, men IKKE fysisk. Der har generelt
været et højt fremmøde af elever.
Musik- og Kulturskolerne er ikke nævnt i genåbningsplanerne endnu. Det har skabt en
del røre og interesseorganisationerne har gjort ministeriet tydeligt opmærksom på
problematikken. Det forventes at Musik- og Kulturskolerne bliver skrevet ind som en del
af genåbningsplanerne her i foråret. Afgørelsen om fysisk genåbning ligger i ministeriet.
Skolen kan genåbne med få dages varsel afhængigt af omfanget af restriktioner. Mads
Vitrup pointerede, at musikundervisningen også havde svære kår i folkeskolerne.



Bestyrelsen blev præsenteret for skolens nye logo.



Gentilmeldingsperioden udvides med to uger frem til d. 31. maj 2021.



Musikkens Dag d. 15. april afholdes som online møder mellem lærere og elever i
forskellige faggrupper.

7) Næste møde


D. 10-06-21 kl. 17-18 på Zoom



D. 16-09-21 kl. 17-19 med fysisk fremmøde på Rådhuset.

8) Eventuelt


Der blev spurgt ind til omfanget af tilstedeværd af skolens administration i Stenløse
Kulturhus fremadrettet. Der blev svaret, at skolens administration normalt er synlige i
huset i et begrænset omfang, når det giver mening for borgerne og de ansatte. Der er
en spændende udviklingsproces i gang i huset. Der kendes endnu ikke til konkrete
planer om en eventuel fast tilstedeværelse af Musik- og Kulturskolens personale udover
lærerne, som undervisere flere hundrede elever i huset ugentligt.

Referat til godkendelse d. 14-04-2021
Mikkel Benn

