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DAGSORDEN
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

16. marts 2015

Lokale:

Banevej 30 på lærerværelset

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.15

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald:
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 248: Præsentation af bestyrelsen.
Sag nr. 249: Konstituering.
Sag nr. 250: Orientering fra leder.
Sag nr. 251: Budget 2016.
Bestyrelsen fremsender forslag til takster til Kultur- og fritidsudvalget til videre behandling i budgetfasen. Nuværende takster kan ses på hjemmesiden,
www.soroemusiskeskole.dk.
Sag nr. 252: Undervisningsregler.
Musikskolens undervisningsregler gennemgås og tilrettes eventuelt. Punktet er med
særlig fokus på reglerne omkring betaling efter udmeldelse.
Vi er på baggrund af en klage, der har været forbi forbrugerombudsmanden, af forvaltningschef, Johan Otte, blevet bedt om, at se på de nuværende regler med henblik på
eventuelt at regulere disse. Skal vi fastholde, at man binder sig økonomisk for hele sæsonen med de undtagelser, der er nævnt i undervisningsreglerne?
Vi er interesseret i et godt navn for det administrationsgebyr vi p.t. opkræver en gang
om året på kr. 100,00 i første rate. Gebyret dækker afgifter til Coda, Kopydan og andre,
hvor vi skal betale pr. elev. En del forældre tror, det dækker omkostninger ved at administrere elev/betaler-data.
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Sag nr. 253: Undervisningsårets start og slut.
Med baggrund i en noget kaotisk skemalægning i denne sæson, har vi i ledelsen overvejet, om det ville være en fordel at flytte sæsonen, så vi starter en uge senere og slutter en uge senere. Dette for at vi kan lægge skemaer i august måned frem for i juni måned. Ledelsen ønsker at høre bestyrelsens holdning til dette inden en eventuel beslutning. Endelig beslutning tages først efter høring i den samlede personalegruppe.
Sag nr. 254: Flytning af Sorø Musiske Skole.
Peter giver en orientering af hele sagsforløbet, så alle er klædt på til punktet.
Kendte fakta: Der er den 25.2.2015 i Sorø Byråd truffet beslutning om, at sætte matriklen Banevej 30 til salg nu.
Den 12. marts fremlægger konsulentfirmaet SIGNAL deres rapport. Firmaets opgave
har været at afdække mulighederne for flytning af Sorø Musiske Skole til Sorø Borgerskole. Opgaven er dels at opnå en bedre udnyttelse af eksisterende kvadratmeter, dels
at sikre at dette sker på en måde, så begge parter oplever et løft i deres hverdag, og
således at begge institutioners kerneydelse kan foregå i gode rammer, der understøtter
de pædagogiske og faglige krav.
SIGNAL fremlægger 2 løsningsforslag. Bestyrelsens opgave er at kvalificere de 2 forslag.
Bilag til punktet bliver dels notat udarbejdet til Kultur- og Fritidsudvalget omkring Sorø
Musiske Skoles ønsker og visioner til nye lokaler og bygninger, dels SIGNALS rapport.
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Sag nr. 251: Budget 2016.
Bestyrelsen fremsender forslag til takster til Kultur- og fritidsudvalget til videre behandling i budgetfasen. Nuværende takster kan ses på hjemmesiden,
www.soroemusiskeskole.dk.

Afgørelse:

Sag nr. 252: Undervisningsregler.
Musikskolens undervisningsregler gennemgås og tilrettes eventuelt. Punktet er med
særlig fokus på reglerne omkring betaling efter udmeldelse.
Vi er på baggrund af en klage, der har været forbi forbrugerombudsmanden, af forvaltningschef, Johan Otte, blevet bedt om, at se på de nuværende regler med henblik på
eventuelt at regulere disse. Skal vi fastholde, at man binder sig økonomisk for hele sæsonen med de undtagelser, der er nævnt i undervisningsreglerne?
Vi er interesseret i et godt navn for det administrationsgebyr vi p.t. opkræver en gang
om året på kr. 100,00 i første rate. Gebyret dækker afgifter til Coda, Kopydan og andre,
hvor vi skal betale pr. elev. En del forældre tror, det dækker omkostninger ved at administrere elev/betaler-data.

Afgørelse:

Sag nr. 253: Undervisningsårets start og slut.
Med baggrund i en noget kaotisk skemalægning i denne sæson, har vi i ledelsen overvejet, om det ville være en fordel at flytte sæsonen, så vi starter en uge senere og slutter en uge senere. Dette for at vi kan lægge skemaer i august måned frem for i juni måned. Ledelsen ønsker at høre bestyrelsens holdning til dette inden en eventuel beslutning. Endelig beslutning tages først efter høring i den samlede personalegruppe.
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Sag nr. 254: Flytning af Sorø Musiske Skole.
Peter giver en orientering af hele sagsforløbet, så alle er klædt på til punktet.
Kendte fakta: Der er den 25.2.2015 i Sorø Byråd truffet beslutning om, at sætte matriklen Banevej 30 til salg nu.
Den 12. marts fremlægger konsulentfirmaet SIGNAL deres rapport. Firmaets opgave
har været at afdække mulighederne for flytning af Sorø Musiske Skole til Sorø Borgerskole. Opgaven er dels at opnå en bedre udnyttelse af eksisterende kvadratmeter, dels
at sikre at dette sker på en måde, så begge parter oplever et løft i deres hverdag, og
således at begge institutioners kerneydelse kan foregå i gode rammer, der understøtter
de pædagogiske og faglige krav.
SIGNAL fremlægger 2 løsningsforslag. Bestyrelsens opgave er at kvalificere de 2 forslag.
Bilag til punktet bliver dels notat udarbejdet til Kultur- og Fritidsudvalget omkring Sorø
Musiske Skoles ønsker og visioner til nye lokaler og bygninger, dels SIGNALS rapport.
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