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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

1. juni 2015

Lokale:

Banevej 30 på lærerværelset

Tidspunkt:

kl. 19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Jesper Fink Jensen og Steen
Windfeldt.

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 255: Orientering fra leder.
Forårets arrangementer samt afsluttende arrangementer inden sommerferien.
Status på elever.
Sag nr. 256: Personalepolitiske forhold herunder evt. nyheder fra MED-organisationen.
Sag nr. 257: Besparelser på Sorø Musiske Skoles budget 2015 – 2019.
Sorø Byråd har på sit møde den 29. april 2015 vedtaget en række besparelser på
kommunens budgetter. For Sorø Musiske Skoles vedkommende betyder dette at:
1. Der skal samlet set findes 5% besparelser på budgettet i 2015.
2. Fra budget år 2015 og frem skal der findes besparelser for 4 % svarende til
kr. 157.000 pr år.
Budget 2015 med aktuelt forbrug medsendes som bilag.
Bestyrelsen drøfter og vedtager overordnede retningslinjer for implementering af de
vedtagne besparelser.
Sag nr. 258: Flytning fra Banevej 30 til Sorø Borgerskole.
Der gives en status på sagen, og bestyrelsen påbegynder arbejdet med at skabe overblik over processer, arbejdsopgaver, logistik osv. i forbindelse med flytning således, at
vi er klar når flytningen og planlægning af denne bliver aktuel.
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Sag nr. 259: Børnekultur-uge i uge 19.
Bestyrelsen orienteres om vores deltagelse i denne, om vores erfaringer og vores ideer
til en videre deltagelse, hvis Børnekultur-ugen gentages næste år.
Sag nr. 260: Fastsættelse af møderække for skoleåret 2015/16.
Sag nr. 261: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 255: Orientering fra leder.
Forårets arrangementer samt afsluttende arrangementer inden sommerferien.
Status på elever.
Afgørelse:

Der blev orienteret om skolens mange arrangementer her i foråret:
Teater-linjens forestillinger, den 22. – 26. april.
Band-aften på Café Ludvig, den 24. april.
Musik-lejrskole, den 2. – 3. maj.
Musikskolernes dag i Tivoli, den 2. – 3. maj
Børnekulturuge, den 4. – 9. maj, hvor vi deltog med fyldigt program.
Kunst-linjens udstilling på biblioteket i maj.
Kunst-linjens udstilling og fernisering på ”Værkerne”, den 30. maj.
Kommende:
Sommerkoncert den 13. juni.
Café koncert på Holbergskolen, den 19. juni.
Der blev også orienteret om Kulturministeriets nye musikhandleplan. Af særlig interesse
er ny pulje rettet mod projekter, hvor der samarbejdes med f.eks. folkeskolen om skoleorkester eller tiltag, der styrker det lokale musikliv.

Sag nr. 256: Personalepolitiske forhold herunder evt. nyheder fra MED-organisationen.
Afgørelse:

Der blev orienteret om den netop afsluttede trivselsundersøgelse i Sorø Kommune.
Undersøgelsens resultat for Sorø Musiske Skole behandles i MED-udvalget den 10. juni. Herefter kan resultatet præsenters for bestyrelsen.

Sag nr. 257: Besparelser på Sorø Musiske Skoles budget 2015 – 2019.
Sorø Byråd har på sit møde den 29. april 2015 vedtaget en række besparelser på
kommunens budgetter. For Sorø Musiske Skoles vedkommende betyder dette at:
1. Der skal samlet set findes 5% besparelser på budgettet i 2015.
2. Fra budget år 2015 og frem skal der findes besparelser for 4 % svarende til
kr. 157.000 pr år.
Budget 2015 med aktuelt forbrug medsendes som bilag.
Bestyrelsen drøfter og vedtager overordnede retningslinjer for implementering af de
vedtagne besparelser.
Afgørelse:

Besparelse i indeværende år forventes at kunne opnås ved brug af overførsel fra 2013,
samt med forventet mindre forbrug på løn de sidste 6 måneder.
For 2016 og frem træffer lederen de nødvendige foranstaltninger for at bringe budgettet
i balance. Dette forventer lederen sker med nedvarsling af lærere, hvor der mangler
elever.
Bestyrelsen orienteres på førstkommende møde i det nye skoleår.

Sag nr. 258: Flytning fra Banevej 30 til Sorø Borgerskole.
Der gives en status på sagen, og bestyrelsen påbegynder arbejdet med at skabe overblik over processer, arbejdsopgaver, logistik osv. i forbindelse med flytning således, at
vi er klar når flytningen og planlægning af denne bliver aktuel.
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Lederen orienterede om status på sagen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Lederen opfordres til at melde ud til lærere, elever og forældre så snart, der vides noget
konkret om flytningen.

Sag nr. 259: Børnekultur-uge i uge 19.
Bestyrelsen orienteres om vores deltagelse i denne, om vores erfaringer og vores ideer
til en videre deltagelse, hvis Børnekultur-ugen gentages næste år.
Afgørelse:

Sorø Musiske Skole havde i Børnekultur ugen omlagt al undervisning for at lave børnekultur aktiviteter hele ugen. Erfaringen er, at det var en dårlig idé, da det var svært at få
brugt alle personale ressourcer rigtigt.
Vores deltagelse i det officielle program, optog og underholdning af børn ved biblioteket, forløb fint.

Sag nr. 260: Fastsættelse af møderække for skoleåret 2015/16.
Afgørelse:

Tirsdag, den 1. september 2015
Onsdag, den 4. november 2015
Torsdag, den 21. januar 2016
Mandag, den 25. april 2016

Sag nr. 261: Eventuelt.

Afgørelse:

Der var ikke emner til eventuelt.
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