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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

Onsdag, den 10. maj 2017

Lokale:

Rådhusvej 11 på lærerværelset

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Ingen.
Med uanmeldt forfald: Ingen.

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 302: Orientering og status.
Skolens leder giver en status på igangværende projekter.
- Skoleorkester projekt med Sorø Borgerskole. Den foreløbige plan for opbygning
af orkesteret. Plan for igangsættelse osv.
- Animationslinjen.
Status og orientering om de kommende skoleprojekter.
- 40 års jubilæum 2017/18.
Status på jubilæumsprojektet ”Alice….”. Hvor langt er vi? Tidsplan osv.
- Årets sidste arrangementer.
Sag nr. 303: Personalenyt.
Kommende ændringer i personalet,
Ny ansættelse af fløjtelærer samt lærer, der går på pension ved sæsonens afslutning.
Netop afsluttet APV.
Sag nr. 304: Budgetønsker 2018.
I forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018 er det nu tid til indsendelse
af budgetønsker til budgetår 2018. Leder af Sorø Musiske Skole har to forslag med til
bestyrelsen.
1. Ansøgning om midler så Animationslinjen kan blive lagt ind i almindelig drift, når
projektperioden udløber ved udgangen af 2018.
2. Ansøgning om engangsbeløb i 2018 til afholdelse af jubilæumsforestilling.
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Sag nr. 305: Strategi for at understøtte fortsat udvikling.
Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde sættes der tid af til at snakke om den videre
udvikling af Sorø Musiske Skole. Vi vil koncentrere os om to punkter.
1. Fokuslinjerne/”talentklasser”.
Dette har dels været behandlet af lærerne på pædagogiskdag, og det har igen været
behandlet på seneste lærermøde. Peter fortæller om de snakke og holdninger, der har
været omkring dette og hvilke tanker, der gøres blandt ledelse og personale omkring
dette.
Bestyrelsen bedes om en tilkendegivelse af holdninger og ønsker i forhold til ovenstående.
2. Klub eller åbent hus eller….
Bestyrelsen har i sidste bestyrelsesperiode vedtaget, at der skulle arbejdes med mulighed for at åbne Sorø Musiske Skole mere. Tanken har blandt andet været en form for
klub, i hvis regi, der kunne være forskellige aktiviteter og tilbud. Lærergruppen har besluttet at sætte dette i gang fra næste sæson. Peter fortæller om tanker og idéer.
Gode idéer, tanker og forslag, der kan være med til at løfte dette, drøftes
Sag nr. 306: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
ÅBNE SAGER
Sag nr. 302: Orientering og status.
Skolens leder giver en status på igangværende projekter.
- Skoleorkester-projekt med Sorø Borgerskole. Den foreløbige plan for opbygning
af orkesteret. Plan for igangsættelse osv.
- Animationslinjen.
Status og orientering om de kommende skoleprojekter.
- 40 års jubilæum 2017/18.
Status på jubilæumsprojektet ”Alice….”. Hvor langt er vi? Tidsplan osv.
- Årets sidste arrangementer.
Afgørelse:

Efter en kort præsentation af alle i bestyrelsen, orienterede leder om ovenstående
punkter.
Omkring Alice-projektet påpeger bestyrelsen, vigtigheden af at projektet får god pressedækning, ikke kun i de lokale medier, men også på f.eks. Ramasjang og andre børnekanaler.
Alle tjekker deres netværk.

Sag nr. 303: Personalenyt.
Kommende ændringer i personalet,
Ny ansættelse af fløjtelærer samt lærer, der går på pension ved sæsonens afslutning.
Netop afsluttet APV.
Afgørelse:

Lederen orienterede om ovenstående.
Omkring APV hæftede bestyrelsen sig ved de udfordringer, der er omkring det fysiske
arbejdsmiljø på nogle folkeskoler. Der opfordres til, at der arbejdes med disse problemer, så skolens lærere også der oplever et tilfredsstillende arbejdsmiljø.

Sag nr. 304: Budgetønsker 2018.
I forbindelse med den kommende budgetlægning for 2018 er det nu tid til indsendelse
af budgetønsker til budgetår 2018. Leder af Sorø Musiske Skole har to forslag med til
bestyrelsen.
1. Ansøgning om midler så Animationslinjen kan blive lagt ind i almindelig drift, når
projektperioden udløber ved udgangen af 2018.
2. Ansøgning om engangsbeløb i 2018 til afholdelse af jubilæumsforestilling.
Afgørelse:

Der søges om kr. 50.000 til animationslinjen, og kr. 75.000 til jubilæumsforestillingen.

Sag nr. 305: Strategi for at understøtte fortsat udvikling.
Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde sættes der tid af til at snakke om den videre
udvikling af Sorø Musiske Skole. Vi vil koncentrere os om to punkter.
1. Fokuslinjerne/”talentklasser”.
Dette har dels været behandlet af lærerne på pædagogiskdag, og det har igen været
behandlet på seneste lærermøde. Peter fortæller om de snakke og holdninger, der har
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været omkring dette og hvilke tanker, der gøres blandt ledelse og personale omkring
dette.
Bestyrelsen bedes om en tilkendegivelse af holdninger og ønsker i forhold til ovenstående.
2. Klub eller åbent hus eller….
Bestyrelsen har i sidste bestyrelsesperiode vedtaget, at der skulle arbejdes med mulighed for at åbne Sorø Musiske Skole mere. Tanken har blandt andet været en form for
klub, i hvis regi, der kunne være forskellige aktiviteter og tilbud. Lærergruppen har besluttet at sætte dette i gang fra næste sæson. Peter fortæller om tanker og idéer.
Gode idéer, tanker og forslag, der kan være med til at løfte dette, drøftes.
Afgørelse:

Bestyrelsen bakker op om, at der fortsat arbejdes videre med de ideer, der rører sig i
lærergruppen. Gerne med et klart valg af overbegreb fra Fokus-/talent-tænkning.
Lærergruppen har især drøftet behovet for en fornyelse af Fokuslinjen, med et nyt indhold, der er i tråd med skolens øvrige tilbud og opbygning - medlemskabstanken, musikklasser, workshops osv.
Punkt 2. Behandles på næste møde, da der ikke var tid til dette.

Sag nr. 306: Eventuelt.
Afgørelse:

Ingen emner.

.
Annelies van der Meer
sign.

Vincent Breum
sign.

Susanne Eiler
sign.

Peter Østbirk
sign.

Anne Brøchner Andersen
sign.

Jesper Teistø
sign.

Vijitha Krishnarajah
sign.

Peter Mensink
sign.

.

.

.

