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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

Onsdag, den 4. oktober 2017

Lokale:

Rådhusvej 11 - på lærerværelset

Tidspunkt:

kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Annelies van der Meer
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 307: Orientering.
Leders orientering vil blandt andet omfatte:
Status på renovering af de sidste lokaler efter flytningen til Sorø Borgerskole.
Tilmeldinger til den nye sæson (bilag udsendes inden mødet).
Orientering om hvor langt vi er med at igangsætte projekt ”Klub”.
Status på Orkesterprojekt på 3. klassetrin, Sorø Borgerskole.
Planlagte arrangementer.
Sag nr. 308: Budget og regnskab.
Status på de indsendte budgetønsker til budget 2018.
Forventet regnskab 2017 (bilag udsendes inden mødet).
Sag nr. 309: Personale samt MED.
Nyt fra MED-udvalg og nyt vedrørende personale.
Sag nr. 310: Kulturministeriets musikskole-tænketank.
Tænketanken har nu udsendt sin rapport samt sine anbefalinger.
Giver rapporten anledning til særlige overvejelser i forhold til Sorø Musiske Skole?
Giver den anledning til nogle, generelle overvejelser om musikskoler?
Kan vi tage noget med fra rapporten i det fremtidige udviklingsarbejde?
For at strukturere snakken bedst muligt, bedes hvert bestyrelsesmedlem udvælge de to
af tænketankens indsatsområder, som umiddelbart virker mest relevante. De indsatsområder, hvor interessen i bestyrelsen virker størst, bliver dem vi bruger som udgangspunkt for en fælles refleksion.
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Sag nr. 311: Musikteater- projekt, Alice.
Status på projektet.
Sag nr. 312: Eventuelt.
Herunder fastlæggelse af årets møder.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 307: Orientering.
Leders orientering vil blandt andet omfatte:
Status på renovering af de sidste lokaler efter flytningen til Sorø Borgerskole.
Tilmeldinger til den nye sæson (bilag udsendes inden mødet).
Orientering om hvor langt vi er med at igangsætte projekt ”Klub”.
Status på Orkesterprojekt på 3. klassetrin, Sorø Borgerskole.
Planlagte arrangementer.
Afgørelse:

Punktet begyndte med en rundvisning, hvor de sidste ombygninger blev besigtiget. Fuld
tilfredshed, men gerne mere ”skiltning”
Der blev snakket rundt om elevstatistikken. Vi er opmærksomme på de områder, hvor
der er elevfald. Sorø Musiske Skole ligger dog fint i forhold til kommunens størrelse.
Orkesterprojektet for 3. kl.
Peter og Vincent fortalte om projektet. Det virker som en god idé, at det er 3. klasserne
frem for 4. En god mulighed at musikskolen deltager på forældremøde med de klasser,
der er i projektet.
Peter orienterede om klub, forventer stadig opstart i år.
Peter orienterede om kommende arrangementer.

Sag nr. 308: Budget og regnskab.
Status på de indsendte budgetønsker til budget 2018.
Forventet regnskab 2017 (bilag udsendes inden mødet).
Afgørelse:

Forventet regnskab taget til efterretning.
Det foreløbige budgetforlig tages til efterretning.

Sag nr. 309: Personale samt MED.
Nyt fra MED-udvalg og nyt vedrørende personale.
Afgørelse:

Der blev orienteret om ansættelse af ny tværfløjtelærer, Maja Blenner.

Sag nr. 310: Kulturministeriets musikskole-tænketank.
Tænketanken har nu udsendt sin rapport samt sine anbefalinger.
Giver rapporten anledning til særlige overvejelser i forhold til Sorø Musiske Skole?
Giver den anledning til nogle, generelle overvejelser om musikskoler?
Kan vi tage noget med fra rapporten i det fremtidige udviklingsarbejde?
For at strukturere snakken bedst muligt, bedes hvert bestyrelsesmedlem udvælge de to
af tænketankens indsatsområder, som umiddelbart virker mest relevante. De indsatsområder, hvor interessen i bestyrelsen virker størst, bliver dem vi bruger som udgangspunkt for en fælles refleksion.
Afgørelse:

Der arbejdes videre med dette punkt.
En af overskrifterne er: ”Musikskolen ud til børnene”
En anden er, at det skal være tydeligere, hvad det egentlig er, musik kan og betyder for
det enkelte menneske.
Efteruddannelse af musiklærere.
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Sag nr. 311: Musikteater- projekt, Alice.
Status på projektet.
Afgørelse:

Peter orienterede om Alice.
Projektet er i fuld gang, og alle arbejder nu med at få de forskellige dele klar til april.

Sag nr. 312: Eventuelt.
Herunder fastlæggelse af årets møder.
Afgørelse:

Bestyrelsen nåede ikke at aftale næste møde.

.
Vijitha Krishnarajah
sign.

Vincent Breum
sign.

Susanne Eiler
sign.

Peter Østbirk
sign.

Anne Brøchner Andersen
sign.

Jesper Teistø
sign.

.

.

Peter Mensink
sign.

