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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

Tirsdag, den 12. juni 2018

Lokale:

Rådhusvej 11 på Peters kontor

Tidspunkt:

Kl. 19.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Jesper Teistø, Vincent Breum.
Med uanmeldt forfald: Annelies van der Meer

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 325: Orientering fra leder.
Økonomi, personale, tilmeldinger og årets sidste arrangementer.
Sag nr. 326: Alice.
Evaluering af jubilæumsforestillingen. Planlægning og afvikling og ikke mindst alle de affødte
effekter, som elever og lærere har oplevet.
Hvad har vi lært, og hvad kan vi bruge fremadrettet?
Sag nr. 327: Bestyrelsens fremtid.
Baggrund for punktet:
Bestyrelsesformand og leder har, på deres fællesmøder, haft nogle længere snakke omkring
bestyrelsen, bestyrelsens arbejde og bestyrelsens kerneopgaver. Dette førte til en længere
snak omkring hele organiseringen af forældre/brugerinddragelse i skolens arbejde.
Vi har stillet os selv følgende spørgsmål:
- Hvad er egentlig bestyrelsens kerneopgaver?
- Er den nuværende organisering af forældre og brugerdemokrati, som en bestyrelse repræsenterer, den rigtige form?
- Er det en tidssvarende organisering af den demokratiske proces?
- Kunne man tænke sig en anden struktur, der kunne omfavne både bestyrelsens opgaver, og
omfavne en bredere demokratisk proces?
Vi ønsker en fælles refleksion over dette, mundende ud i en bestyrelsesbeslutning om hvorvidt
dette er noget, vi skal arbejde videre med efter sommerferien eller ej.
Sag nr. 328: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 325: Orientering fra leder.
Økonomi, personale, tilmeldinger og årets sidste arrangementer.
Afgørelse:

Økonomi: Budgettet til indkøb er stort set brugt, hvilket skyldes at ALICE var en dyr, men dejlig
fornøjelse. Der er sat ind med indkøbsstop.
Tilmeldinger: Det ser fint ud på orkesterinstrumenter og sang, men der mangler elever på klaver og guitar.
Arrangementer i foråret:
Orkesterprojekt: Det har været et rigtig godt projektår, hvilket har resulteret i at næsten 25 % af
3. klasse-eleverne fortsætter i musikskolen på et instrument .

Personale: Carlos Perez har orlov resten af denne sæson og hele næste sæson, vi har ansat
Jakob Sønderby som vikar.

Sag nr. 326: Alice.
Evaluering af jubilæumsforestillingen. Planlægning og afvikling og ikke mindst alle de affødte
effekter, som elever og lærere har oplevet.
Hvad har vi lært, og hvad kan vi bruge fremadrettet?
Afgørelse:

Stor tilfredshed med forestillingen. Fejende flot på alle måder.
Tilhøret til skolen og fællesskabet voksede rigtig meget under forestillingerne og i arbejdet med
forestillingen i månederne op til.
Det vil vi gerne fastholde også i næste sæson.
Der var stor forældreopbakning. Den vil vi også gerne beholde.
Bestyrelsen er enige om, at der skal udarbejdes en struktureret feedback fra de medvirkeende
inden sommerferien.

Sag nr. 327: Bestyrelsens fremtid.
Baggrund for punktet:
Bestyrelsesformand og leder har, på deres fællesmøder, haft nogle længere snakke omkring
bestyrelsen, bestyrelsens arbejde og bestyrelsens kerneopgaver. Dette førte til en længere
snak omkring hele organiseringen af forældre/brugerinddragelse i skolens arbejde.
Vi har stillet os selv følgende spørgsmål:
- Hvad er egentlig bestyrelsens kerneopgaver?
- Er den nuværende organisering af forældre og brugerdemokrati, som en bestyrelse repræsenterer, den rigtige form?
- Er det en tidssvarende organisering af den demokratiske proces?
- Kunne man tænke sig en anden struktur, der kunne omfavne både bestyrelsens opgaver, og
omfavne en bredere demokratisk proces?
Vi ønsker en fælles refleksion over dette, mundende ud i en bestyrelsesbeslutning om hvorvidt
dette er noget, vi skal arbejde videre med efter sommerferien eller ej.
Afgørelse:

Vi arbejder videre med dette punkt efter sommerferien. Vi tænker alle videre.
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Sag nr. 328: Eventuelt.
Afgørelse:

Ingen emner under eventuelt.

.
Vijitha Krishnarajah

Anne Brøchner Andersen

Susanne Eiler

Peter Østbirk

.

Peter Mensink

