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REFERAT
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

Mødet blev flyttet til den 28. oktober 2020

Lokale:

Rådhusvej 11 – lokale 1 / Mødet blev holdt over TEAMS.

Tidspunkt:

Kl. 19.30 – 21.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Anne Brøchner.

Indholdsfortegnelse:

ÅBNE SAGER
Sag nr. 364: Vedtægter for Sorø Musiske Skoles bestyrelse.
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har tidligere udarbejdet ændringer til den eksisterende styrelsesvedtægt.
Ændringerne har dels taget udgangspunkt i en ajourføring af vedtægterne i forhold til
ændret lovgivning etc. Dels har ændringerne skullet afspejle et ønske om, at have en
styrelsesvedtægt der gjorde det nemmere at arbejde i bestyrelsen i en tid, hvor det opleves som sværere at tiltrække interesserede forældre til bestyrelsesarbejdet.
Ændringerne har været fremsendt til fagcenteret Byråd og Kultur / KFU for at blive
Viderebehandlet, med henblik på en godkendelse. I den forbindelse har fagcenterchef
Stine Rich Hansen nogle bemærkninger og refleksioner omkring ændringerne og
bestyrelsens arbejde, som hun gerne vil dele med bestyrelsen.

Sag nr. 365: Godkendelse af repræsentant fra folkeskolerne i Sorø Musiske Skoles bestyrelse.
På ledermøde i folkeskoleledergruppen i april måned, er Andreas Lau valgt som
skolerepræsentant til Sorø Musiske Skoles bestyrelse.
Andreas er til daglig souschef i Sorø Ungdomsskole. Det kan derfor være et spørgsmål
om bestyrelsen mener, at Andreas opfylder kriterierne som repræsentant for folkeskolerne.
Af samme grund bedes bestyrelsen tage stilling til, om den kan godkende Andreas som
folkeskolerepræsentant.

Sorø Kommune

Dato 29.10.2020

Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Sidenr. 212
Formand: AB

Folkeskolerne i Sorø er organiseret i en ledergruppe bestående af de 6 folkeskoler
samt Ung Sorø.
Ung Sorø har følgende opgaver de løser for/og med folkeskolerne:
Ung Sorø har ansvaret for det faglige vejledernetværk, Elevforum (fælles elevråd) og
talentindsatsen.
Sag nr. 366: Orientering.
Ledelsen orienterer om afslutningen af sidste sæson. Elevtilmeldinger til denne sæson
og igangsatte hvervningsprojekter, samt om foreløbigt planlagte aktiviteter i denne
sæson.
Sag nr. 367: Handleplan 2020/21.
I april måned 2020 udarbejdede ledelsen en handleplan til KFU, dækkende resten af
denne valgperiode. Handleplanen har været behandlet på skolens personalemøde.
Handleplanen er en oversigt for de aktuelle indsatsområder de næste 1½ år.
Ledelsen orienterer om de enkelte indsatsområder.
Sag nr. 368: Budgetønsker 2021.
Der orienteres om, hvilke budgetønsker der ligger til budget 2021 fra Sorø Musiske
Skole.
Sag nr. 369: Covid-19 og Sorø Musiske Skole.
Undervisningen er nu i gang igen, og forhåbentlig bliver vi ikke igen udsat for en ned
lukning, men med de for tiden stigende smitte tal, og de generelle forholdsregler,
præger Covid-19 stadig, i høj grad, den daglige virksomhed.
Der gives en status på:
- De daglige forholdsregler.
- Det aktuelle beredskab.
- Forventninger til den nærmeste fremtid, baseret på hvad der p.t. opleves af mindre
nedlukninger på skoler og daginstitutioner.
- Ledelsesmæssige overvejelser, i forhold til elever/forældre og personale.
Sag nr. 370: Eventuelt.
Bestyrelsen fastsætter en dato for næste bestyrelsesmøde.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 364: Vedtægter for Sorø Musiske Skoles bestyrelse.
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har tidligere udarbejdet ændringer til den eksisterende styrelsesvedtægt.
Ændringerne har dels taget udgangspunkt i en ajourføring af vedtægterne i forhold til
ændret lovgivning etc. Dels har ændringerne skullet afspejle et ønske om, at have en
styrelsesvedtægt der gjorde det nemmere at arbejde i bestyrelsen i en tid, hvor det opleves som sværere at tiltrække interesserede forældre til bestyrelsesarbejdet.
Ændringerne har været fremsendt til fagcenteret Byråd og Kultur / KFU for at blive
Viderebehandlet, med henblik på en godkendelse. I den forbindelse har fagcenterchef
Stine Rich Hansen nogle bemærkninger og refleksioner omkring ændringerne og
bestyrelsens arbejde, som hun gerne vil dele med bestyrelsen.
Afgørelse:

Fagcenterchef Stine Rich Hansen havde en række bemærkninger til vedtægterne,
og påpegede nogle oplagte områder, hvor en præcisering ville være godt. Der
udarbejdes på den baggrund et nyt forslag til vedtægter, disse tages med til
endelig godkendelse i bestyrelsen på mødet den 2.12.2020. Inden da har skolens
leder rådført sig med Stine Rich Hansenfor at sikre, at alle detaljer er på plads.

Sag nr. 365: Godkendelse af repræsentant fra folkeskolerne i Sorø Musiske Skoles bestyrelse.
På ledermøde i folkeskoleledergruppen i april måned, er Andreas Lau valgt som
skolerepræsentant til Sorø Musiske Skoles bestyrelse.
Andreas er til daglig souschef i Sorø Ungdomsskole. Det kan derfor være et spørgsmål
om bestyrelsen mener, at Andreas opfylder kriterierne som repræsentant for folkeskolerne.
Af samme grund bedes bestyrelsen tage stilling til, om den kan godkende Andreas som
folkeskolerepræsentant.
Folkeskolerne i Sorø er organiseret i en ledergruppe bestående af de 6 folkeskoler
samt Ung Sorø.
Ung Sorø har følgende opgaver de løser for/og med folkeskolerne:
Ung Sorø har ansvaret for det faglige vejledernetværk, Elevforum (fælles elevråd) og
talentindsatsen.
Afgørelse:

Bestyrelsen godkender Andreas Lau som repræsentant for folkeskolerne i Sorø
Musiske Skoles bestyrelse.
Folkeskolernes præsentation indskrives i Styrelsesvedtægten. Andreas inviteres
til næste bestyrelsesmøde, og Fagcenterchef Henrik Madsen orienteres om
bestyrelsens godkendelse af Andreas som folkeskolerepræsentant i skolens
bestyrelse

Sag nr. 366: Orientering.
Ledelsen orienterer om afslutningen af sidste sæson. Elevtilmeldinger til denne sæson
og igangsatte hvervningsprojekter, samt om foreløbigt planlagte aktiviteter i denne
sæson.
Afgørelse:

Lederen orienterede om elev-situationen. Skolen har henover sommerferien mistet ca. 10 % af sine elever, dette er en tendens på alle musik- og kulturskoler og
må tilskrives den lange nedlukning i foråret. Der har været igangsat en række
tiltag i de første måneder af denne sæson, for at rette op på dette, og få elevtallet
tilbage på ret køl. Det betyder at skolen pt. Ikke længere mangler ca. 10 % af sidste sæsons elevtal men kun ca. 4 %.
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Lederen orienterede endvidere om at alle de planlagte café-koncerter i efteråret er
aflyst grundet den aktuelle COVID-19 situation. I stedet laves der en række
videooptagelser af eleverne som udsendes til forældre/elever og lægges på Skolens youtube kanal.
Dette gav anledning til en længere snak i bestyrelsen om hvilke forskellige muligheder, der er, for at bruge disse medier mere aktivt, når nu det p.t., og nok også
fremadrettet, er så svært at lave egentlige koncerter og forestillinger.
Det var et ønske, at skolen så på muligheden for evt. at lave livestreaming, samt
at benytte lejligheden til også at introducere lyd og billedteknik for eleverne, og
på den måde medinddrage dem.

Sag nr. 367: Handleplan 2020/21.
I april måned 2020 udarbejdede ledelsen en handleplan til KFU, dækkende resten af
denne valgperiode. Handleplanen har været behandlet på skolens personalemøde.
Handleplanen er en oversigt for de aktuelle indsatsområder de næste 1½ år.
Ledelsen orienterer om de enkelte indsatsområder.
Afgørelse:

Handleplanen blev gennemgået og skolens leder redegjorde for hvor skolen er i
forhold til gennemførelsen af de enkelte punkter i handleplanen.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning

Sag nr. 368: Budgetønsker 2021.
Der orienteres om, hvilke budgetønsker der ligger til budget 2021 fra Sorø Musiske
Skole.
Afgørelse:

Grundet tidspres udgik dette punkt, og tages op på december mødet.

Sag nr. 369: Covid-19 og Sorø Musiske Skole.
Undervisningen er nu i gang igen, og forhåbentlig bliver vi ikke igen udsat for en ned
lukning, men med de for tiden stigende smitte tal, og de generelle forholdsregler,
præger Covid-19 stadig, i høj grad, den daglige virksomhed.

Der gives en status på:
- De daglige forholdsregler.
- Det aktuelle beredskab.
- Forventninger til den nærmeste fremtid, baseret på hvad der p.t. opleves af mindre
nedlukninger på skoler og daginstitutioner.
- Ledelsesmæssige overvejelser, i forhold til elever/forældre og personale.
Afgørelse:

Grundet tidspres udgik dette punkt, og tages op på december mødet.

Sag nr. 370: Eventuelt.
Bestyrelsen fastsætter en dato for næste bestyrelsesmøde.
Afgørelse:

Næste møde afholdes onsdag d. 2. december kl. 19.45 – 20.45 på teams.
Alle bør være opmærksomme på at der skal være nyvalg til bestyrelsen omkring årsskiftet. Alle er på valg, og skal derfor overveje om de ønsker genvalg.
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.
Solvor Østvang
Sign.

Vincent Breum
Sign.

Jannik Svensson
Sign.

Peter Østbirk
Sign.

.

Peter Mensink
Sign.

