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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

Torsdag, 11. februar 2016

Lokale:

Banevej 30 på lærerværelset

Tidspunkt:

19.00 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Steen Windfeldt og
Vijitha Krishnarajah
Med uanmeldt forfald: Annelies van der Meer

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 273: Orientering.
Leder orienterer om aktuelle sager.
Sag nr. 274: Flytning.
Status på flytning. Hvor langt er byggeriet?
Hvad er der af udfordringer?
Hvad er de næste skridt?
Sag nr. 275: Opfølgning på bestyrelsens arbejde på sidste møde.
Hvor langt er vi kommet med at iværksætte de nye tiltag?
Hvordan griber vi de næste skridt an, og hvad er tidshorisonten på igangsættelse og
implementering.
Sag nr. 276: Overenskomst 2015.
Status på hvordan det går med at få aftalt hvordan den nye arbejdstidsaftale skal
implementeres på Sorø Musiske Skole.
Sag nr. 277: Regnskab 2015.
Leder orienterer om afslutning af regnskab 2015 (bilag er medsendt).
Sag nr. 278: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 273: Orientering.
Leder orienterer om aktuelle sager.
Afgørelse:

Intet udover hvad der kommer under dagsordenen.

Sag nr. 274: Flytning.
Status på flytning. Hvor langt er byggeriet?
Hvad er der af udfordringer?
Hvad er de næste skridt?
Afgørelse:

Byggemøder holdes hver mandag. Der er god kontakt, og der følges løbende op.
De resterende områder: Billedkunst og GH-bygningen, håber vi, kommer på plads i
sommerferien.
På næste byggemøde undersøges det, om der kan findes penge til kabelføring og vindue mellem rytmisk sammenspilsrum og det lille lokale ved siden af.

Sag nr. 275: Opfølgning på bestyrelsens arbejde på sidste møde.
Hvor langt er vi kommet med at iværksætte de nye tiltag?
Hvordan griber vi de næste skridt an, og hvad er tidshorisonten på igangsættelse og
implementering.
Afgørelse:

De tiltag der kan sættes i gang umiddelbart, sættes i gang nu.
Endvidere vil tanker og ideer blive taget op på pædagogisk dag.
Vi fastholder fokus, og følger op igen på næste møde.

Sag nr. 276: Overenskomst 2015.
Status på hvordan det går med at få aftalt hvordan den nye arbejdstidsaftale skal
implementeres på Sorø Musiske Skole.
Afgørelse:

Vincent og Peter orienterede om OK15.
Der er gode intentioner om at få OK15 implementeret på en måde, så det kommer skolen til gode og understøtter skolens udvikling.
Bestyrelsen ønsker ledelse og personale alt muligt held og lykke med implementeringen.

Sag nr. 277: Regnskab 2015.
Leder orienterer om afslutning af regnskab 2015 (bilag er medsendt).
Afgørelse:

Regnskabet taget til efterretning.

Sag nr. 278: Eventuelt.
Afgørelse:

Bestyrelsen drøftede spørgsmål fra Damusa vedr. samarbejdet mellem folkeskoler og
musik- og kulturskoler.
Bestyrelsen udarbejdede svar.
Formanden udarbejder det endelige svar, som vedhæftes som bilag til referatet.

Sorø Kommune

Dato 24.2.2016

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Sidenr. 160
Formand: SE

Vincent Breum
sign.

.
Susanne Eiler
sign.

Peter Østbirk
sign.

Jesper Fink-Jensen
sign.

Peter Mensink
sign.

.

