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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

5. oktober 2016

Lokale:

Rådhusvej 11 på lærerværelset

Tidspunkt:
Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Steen Windfeldt, Vincent Breum
(barsel).
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 285: Orientering fra leder og formand.
Der orienteres om elevtal, opstart af sæson og planlagte aktiviteter.
Sag nr. 286: Personalepolitiske sager og orientering fra MED-udvalget.
Sag nr. 287: Budget 2017 og forventet regnskab 2016.
Hvis et politisk vedtaget budget foreligger orienteres der om dette, ellers giver lederen
en generel orientering om, hvordan budget 2017 tegner, hvilke budgetønsker, der er
sendt videre fra Sorø Musiske Skole, samt giver en orientering om det forventede regnskab.
Sag nr. 288: Nye projekter.
Projekt med Sorø Borgerskole:
Der arbejdes p.t. på at få etableret et mere formeldt samarbejde med Sorø Borgerskole.
I den forbindelse søges der støtte fra bl.a. Kulturministeriets talentpulje. Lederen fortæller mere om projektet.
A-Lab – Animations Laboratoriet:
I samarbejde med kommunerne i Kulturregion Midt/Vest arbejdes der på at etablere et
tværkommunalt samarbejde omkring film og animation. Hvis alt går vel kan vi starte en
ny linje op fra starten af 2017.
Bestyrelsen drøfter perspektiver og udviklingsmuligheder i de 2 projekter.
Sag nr. 289: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 285: Orientering fra leder og formand.
Der orienteres om elevtal, opstart af sæson og planlagte aktiviteter.
Afgørelse:

Lederen orienterede om:
Elevstatistik blev gennemgået. Flere instrumental-elever er optaget til denne sæson.
Lærerne har tilstedeværelsestid første hele uge i hver måned. Lærerne møder meget
forskelligt, så det er ikke muligt at lave tilstedeværelsestid hver uge.
Der blev orienteret om kommende og afholdte arrangementer.

Sag nr. 286: Personalepolitiske sager og orientering fra MED-udvalget.
Afgørelse:

Grundskolelærer Eva Varming er langtidssygemeldt med brækket fod. Hun er tilbage
efter efterårsferien.
Slagtøjslærer, Vincent Breum er på fædreorlov, han er tilbage efter efterårsferien.
Klaverlærer, Marie Sønderby Larsen skal have barselsorlov fra december.
Guitarlærer, Per Møllehøj har søgt sin afsked pr. 31.10.2016. Timerne overtages af
Simon Rabenhøj, der er guitarlærer på skolen.
Leder orienterede om fejl i lønberegningen af musikskolelærere på løntrin 40 og opefter, siden 2013, hvor den tidligere lokalaftale trådte i kraft. Leder forklarer, at lønkontor har indregnet et funktionstillæg i lærerlønnen i stedet for at lægge tillægget oven
i lærerlønnen! Det betyder, at der skal findes ca. kr. 150.000, der skal udbetales til
lærerne. Fagcenter og lønkontor er orienteret.

Sag nr. 287: Budget 2017 og forventet regnskab 2016.
Hvis et politisk vedtaget budget foreligger orienteres der om dette, ellers giver lederen
en generel orientering om, hvordan budget 2017 tegner, hvilke budgetønsker, der er
sendt videre fra Sorø Musiske Skole, samt giver en orientering om det forventede regnskab.
Afgørelse:

Lederen har sendt 4 budgetønsker til budget 2017, og kan med glæde fortælle, at alle
ønsker blev bevilget. Der var ønsket kr. 50.000 til pædagogiske og økonomiske fripladser – her blev bevilget 30.000. Der er bevilget kr. 500.000 til færdiggørelse af foyeren,
billedkunstlokalet, musiksalen og samlingssalen.
Regnskab 2016: Lederen forventer, at budgettet bliver overholdt. Bestyrelsen tog det til
efterretning.

Sag nr. 288: Nye projekter.
Projekt med Sorø Borgerskole:
Der arbejdes p.t. på at få etableret et mere formeldt samarbejde med Sorø Borgerskole.
I den forbindelse søges der støtte fra bl.a. Kulturministeriets talentpulje. Lederen fortæller mere om projektet.
A-Lab – Animations Laboratoriet:
I samarbejde med kommunerne i Kulturregion Midt/Vest arbejdes der på at etablere et
tværkommunalt samarbejde omkring film og animation. Hvis alt går vel kan vi starte en
ny linje op fra starten af 2017.
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Bestyrelsen drøfter perspektiver og udviklingsmuligheder i de 2 projekter.
Afgørelse:

Projekt med Sorø Borgerskole:
Lederen orienterede om ansøgning af penge fra Kulturministeriets talentpulje til et mere
formelt musikundervisningsforløb for elever i 0. – 4. klasse på Sorø Borgerskole og
oprettelse af et skoleorkester. Musikundervisningen skal være et samarbejde
mellem musikskolens lærere og Sorø Borgerskoles musiklærere.
Bestyrelsen synes, at vi skal kaste os ud i det med videre tanke om, at projektet kommer videre til kommunens andre skoler – og håber at de går helhjertet ind i projektet.
A-Lab – Animations Laboratoriet:
Lederen orienterede om det 2-årige projekt i Kulturregion Sjælland. Planlægningen sker
i samarbejde med de andre musikskoler i regionen. Forventningen er at det første hold
begynder efter nytår. Aldersgruppen er 12 – 14 årige og opefter. Underviserne er professionelle filmfolk. Projektet stopper ved udgangen af 2018. Hvis det bliver en succes,
så kan vi måske fortsætte efter 2018.
40 års jubilæum:
I 2018 har Sorø Musiske Skole 40 års jubilæum. Annette er ved at lave en synops over
”Alice i Wonderland”.

Sag nr. 289: Eventuelt.
Afgørelse:

Ingen emner.

.
Annelies van der Meer
sign.

Vijitha Krishnarajah
sign.

Susanne Eiler
sign.

Peter Østbirk
sign.
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sign.
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sign.
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