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Referat
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole

Dato:

Onsdag, den 24. marts 2021

Lokale:

Virtuelt på Teams

Tidspunkt:

Kl. 19.00 – 20.30

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald: Anne Brøchner, Vincent Breum
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 371: Orientering om ny lærer på Sorø Musiske Skole.
Sag. nr. 372: Orientering til bestyrelsen om status på nedlukningen.
Punktet vil have fokus på hvordan det går med onlineundervisning for både lærere og
elever.
Hvad vi gør i forhold til at holde os synlige, samt lidt tanker omkring genåbningen og
tiden efter.
Sag nr. 373: Tilbagebetaling til forældre for nedlukningsperioden.
Skolens leder har behov for at høre, hvordan skolens bestyrelse stiller sig i forhold til
tilbagebetaling for nedlukningsperioden.
Efter sidste nedlukning i foråret 2020, som varede 11 uger, valgte Kultur- og Fritidsudvalget at tilføre midler til skolen, så der kunne tilbagebetales 50 % til alle forældre.
Vi har denne gang haft væsentligt bedre fat i alle elever, også hold-eleverne, som vi i
foråret havde svært ved at nå. Forhåbentlig når vi at åbne i indmeldelsesfasen, så vi
bedre kan få de gamle elever genindmeldt, hvilket vi havde svært ved at hjælpe med i
foråret.
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Sag nr. 374: Budgetønsker.
Budgetønsker til budgetår 2022 skal indsendes inden maj måned. Det er derfor tid til at
udarbejde forslag til budgetønsker fra bestyrelsen nu.
Skolens leder foreslår, at der arbejdes med to muligheder:
1. En pulje der kan bruges til at iværksætte rekrutteringstiltag. Tiltag der kunne være
f.eks. tilbud om gratis prøveperiode, nedsat pris eller lign.
2. En generel nedsættelse af taksten for at gå til et fag på Sorø Musiske Skole.
Hvis prisen f.eks. blev nedsat med 20 % fra kr. 2.500,- til kr. 2.000,-, ville det kræve et
øget kommunalt tilskud på ca. kr. 200.000,-.
Sag nr. 375: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 371: Orientering om ny lærer på Sorø Musiske Skole.
Afgørelse:

Peter orienterede om at Kirstine, skolens violinlærer, har opsagt sin stilling, og at der er
ansat en ny lærer, Paulina Storbacka, som allerede er kommet godt i gang på trods af
en opstart midt i nedlukningen.

Sag. nr. 372: Orientering til bestyrelsen om status på nedlukningen.
Punktet vil have fokus på hvordan det går med onlineundervisning for både lærere og
elever.
Hvad vi gør i forhold til at holde os synlige, samt lidt tanker omkring genåbningen og
tiden efter.

Afgørelse:

Peter informerede om nedlukningen/genåbningen. Der er stor frustration blandt landets
musik- og kulturskoler over, at der ikke er en tydeligere udmelding om,hvornår vi åbner
igen.
Andreas vil gerne dele materiale på Ung Sorø´s Instagram og Snapchat. Lederen sætter Nikolaj Wolf, skolens souschef, i forbindelse med Andreas, så de sammen kan aftale nærmere.
Jannik påpeger, hvor vigtigt det er at vise, hvor vigtigt fællesskabet er.
Solvor foreslår, at vi laver en spørgeundersøgelse. Kunne være spørgsmål som ”vil du
fortsætte i skolen, selvom der har været nedlukning/online undervisning”.
Vi skal tage fat i at arbejde med en elev gruppe, der kan være aktiv omkring skolen.
Skal tages op på næste møde.
Ledelsen arbejder videre med disse forslag

Sag nr. 373: Tilbagebetaling til forældre for nedlukningsperioden.
Skolens leder har behov for at høre, hvordan skolens bestyrelse stiller sig i forhold til
tilbagebetaling for nedlukningsperioden.
Efter sidste nedlukning i foråret 2020, som varede 11 uger, valgte Kultur- og Fritidsudvalget at tilføre midler til skolen, så der kunne tilbagebetales 50 % til alle forældre.
Vi har denne gang haft væsentligt bedre fat i alle elever, også hold-eleverne, som vi i
foråret havde svært ved at nå. Forhåbentlig når vi at åbne i indmeldelsesfasen, så vi
bedre kan få de gamle elever genindmeldt, hvilket vi havde svært ved at hjælpe med i
foråret.
Afgørelse:

Bestyrelsen anbefaler ikke, at der foretages en tilbagebetaling. Begrundelsen er, at
der er foretaget utrolig meget online undervisning, og at næsten alle elever har
deltaget. Bestyrelsen ønsker i stedet, at skolen giver eleverne en stor gave som
kompensation/fejring.

Sag nr. 374: Budgetønsker.
Budgetønsker til budgetår 2022 skal indsendes inden maj måned. Det er derfor tid til at
udarbejde forslag til budgetønsker fra bestyrelsen nu.
Skolens leder foreslår, at der arbejdes med to muligheder:
1. En pulje der kan bruges til at iværksætte rekrutteringstiltag. Tiltag der kunne være
f.eks. tilbud om gratis prøveperiode, nedsat pris eller lign.
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2. En generel nedsættelse af taksten for at gå til et fag på Sorø Musiske Skole.
Hvis prisen f.eks. blev nedsat med 20 % fra kr. 2.500,- til kr. 2.000,-, ville det kræve et
øget kommunalt tilskud på ca. kr. 200.000,-.
Afgørelse:

Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med et budgetønske, der lægger sig op af
punkt 1. Lederen formulerer det og udsender til endelig godkendelse.

Sag nr. 375: Eventuelt.
Formand
Nyhedsbrev

Afgørelse:

Lederen orienterede om at Anne Brøchner ikke deltager i bestyrelsen mere, da hun er
sygemeldt. Peter Østbirk overtager posten frem til ny valg. Vi afholder valg til bestyrelsen til august. Peter får en nærmere orientering af Lederen snarest muligt.
Peter Ø og Jannik laver tekst til nyhedsbrev. Vi sætter billeder eller tegninger i af
bestyrelsen.
Næste møde skal være fysisk

.
Solvor Østvang
Sign

Vincent Breum
Sign

Jannik Svensson
Sign

Peter Østbirk
Sign

Andreas Behrendt Lau
Sign

Peter Mensink
Sign
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