Referat bestyrelsesmøde
Mandag d. 25. januar 2016 kl. 19 -21

Tilstede:
Anne Rom Hansen, Aysel Jørgensen, Finn Bonde, Helle Bak Andreasen, Helle Larsen, Helle
Vallentin Møller, Janne Højen Andersen og Lars Rildau
Fraværende: Brian René Boutrup, Elke Mortensen og Marie-Louise Bak.
Referent: Helle Vallentin Møller
Referat:
1. Godkendelse af referat
Referat:
Referat godkendt.
2.

Orientering fra ledelsen (v. Henrik Hammer)
Referat:
Økonomi:
 Regnskab 2015:
- Jammerbugt Kulturskole kommer ud af 2015 med et overskud på godt 100.000 kr.
 Budget 2016:
Der er ansøgt om midler til talentarbejdet.
Ny arbejdstidsaftale for musiklærerne pr. 1. august 2016, hvilket der er taget højde
for i budgettet.
Pr. 1. januar, 2016, er Jammerbugt Kommunes ejendomsdrift blevet centraliseret,
hvilket betyder, at en række lønkroner til rengøring og vedligehold bliver overført til
ejendomscentret.
Andet:
 Ny arbejdstidsaftale:
Den 1. august, 2016, træder en ny arbejdstidsaftale i kraft for musikskolelærerne,
hvor lærerne blandt andet skal bruge mere af deres forberedelsestid sammen med
deres kolleger, end tidligere. I forbindelse med implementeringen af den nye
arbejdstidsaftale vil der blive afholdt individuelle samtaler med alle
musikskolelærere.
 Nyt omkring samarbejdet med Ungdomsskolen:
- Samarbejde på vej omkring events, sammen med ”Skråen” i Aalborg.
- Tanker om at få et centralt undervisningssted i Brovst.
- Overvejelser omkring, hvordan Jammerbugt Kulturskole bliver mere synlig ude på
skolerne. Forslag om at lave hæfter om valgfag – i samarbejde med klubberne.
På længere sigt kunne der måske udbydes tilbud om musikterapi på skolerne – i
samarbejde med Ungdomsskolen.
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 Vellykket kursusuge afholdt sammen med de andre nordjyske kulturskoler.
 Fælles aktivitetsuge i uge 10 for alle musikskoleelever - med en lang række forskellige
aktiviteter.
 I samarbejde med Mariagerfjord Kommune arrangerer Jammerbugt Kommune
billedkunsttalentcamp, i uge 42 og weekenden i uge 46. Vi har ansøgt og fået bevilget
kr. 180.000 til et fælles arrangement for 25 unge talenter fra hele Region Nordjylland, i
alderen 13-19 år.
 I forbindelse med Vækst Jammerbugts flytning til administrationsbygningen i Pandrup,
er der overvejelser i gang om eventuelt at flytte Kulturskolens administration fra de
nuværende lokaler i Pandrup til de ledige lokaler på Kultur og ErhvervsCenter
Jammerbugt, i Aabybro.
3.

Nye tiltag
a. Nye undervisningsformer (forsøg)
b. Sangskrivning
c. Billedkunst for voksne
d. Billig sammenspil
e. Forslag til den kommende sæson
Referat:
a. Der er overvejelser i gang om at igangsætte forsøg med eksperimenterende
undervisningsformer, - f.eks. med en gruppe af flere lærere til en gruppe af flere
elever. Det kunne eksempelvis være en ”pakke” med soloundervisning, teori, SSB og
sammenspil. Ideen er, at denne type undervisning måske kan give en bedre overgang
fra grundskole/musikkarrusel til den videre undervisning, med specifikt valg af et eller
flere instrumenter.
b.

Orientering om kommende undervisningstilbud i sangskrivning.

c.

Til efteråret forventes det at kunne tilbyde undervisning i billedkunst for voksne.

d.

Fra næste sæson indføres halv pris på sammenspil for elever, der samtidig modtager
soloundervisning.

e.

Andre forslag til nye tiltag – til næste sæson eller på længere sigt:
At der også laves en alternativ undervisningsuge for billedskoleelever.
Mere PR for Jammerbugt Kulturskole – også ude på skolerne.
Samarbejde med Jammerbugt Pigekor – eller med de lokale kor på skolerne.
Opførelse af musicals – måske i samarbejde med skolerne eller Ungdomsskolen.
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4.

Status mht. møde mellem bestyrelsen og medarbejderne
Referat:
Henrik Hammer arbejder fortsat videre med ideen.

5.

Evt.
Referat:
Bestyrelsesmedlem Anne Rom Hansen går på barsel i marts måned, og hun ønsker
derfor, at suppleanten bliver indkaldt for en periode.

Næste møde: D. 11. april, 2016, kl. 19.00 - 21.00
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