
 

 

 
REFERAT 
 
 
Emne: Møde i Musikskolerådet 
 
Dato og tidspunkt: onsdag 20.09.17 kl. 18.30 – 20.30  
 
Sted:  Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7A i Galleriet   

(indgang fra Gavlen) 
 
Deltagere:   Søren Hyldgaard, kommunalbestyrelsen – formand 
 Camilla Udsen, forældrerepræsentant – næstformand 
 Dan Xie, forældrerepræsentant  
 Morten Sandorff, forældrerepræsentant 
 Anders Li Skau, elevrepræsentant  

Christian Brix, elevrepræsentant 
Lise Brunberg, folkeskolerepræsentant 
Ebbe Lynglund, lærerrepræsentant 
Birgit Hoé Knudsen – kulturchef 
Henrik Lilleholt Smidt – musikskoleleder 
Michael Møller – vicemusikskoleleder (ref.) 

 
DAG DATO KL. 
Onsdag 13.12.2017 18.30 – 21.00 
   
   
   

 

1. Velkommen og konstituering af et nyvalgte Musiks koleRåd 

Resumé 
Der fortages valg til Musikskolerådet hvert andet år. Valget forestås umiddelbart lige før 
mødet. Der skal vælges 3 forældrerepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. 
 

Sagsfremstilling 
Formanden er medlem af kommunalbestyrelsen og næstformanden vælges blandt 
forældrerepræsentanterne. 
En kort indledende snak omkring hvad Musikskolerådet er og hvad rådet beskæftiger sig 
med. 
 

Indstilling 
Der indstilles til at Musikskolerådet vælger en næstformand. 

 



 

 

Opsummering 
Camilla Udsen valgtes som næstformand. 
 
Valgresultat: 
Camilla Udsen og Dan Xie valgtes som forældrerepræsentanter. 
Rådet dispenserede fra reglerne således at Morten Sandorff fortsætter som forældre-
repræsentant, uden p.t. at have børn i Musikskolen. 
Som forældrerepræsentant-suppleanter valgtes Sabine M. Christensen og Christian Barlebo.  
 
Som elevrepræsentanter er valgt Anders Li Skau og Christian Brix.  
Som folkeskolerepræsentant er valgt Lise Brunberg (af kontaktlærerkredsen). 
Som lærerrepræsentant er valgt Ebbe Lynglund. 

2. Meddelelser 

Resumé 
I forbindelse med det første Musikskolerådsmøde i det nye skoleår orienterer ledelsen om 
emner med relation til sæsonstarten. 
 

Sagsfremstilling 
Musikskolens ledelse orienterer om status på følgende: 
• Status på skoleårets start, herunder tilmeldinger, fagfordeling, ventelister og 

skemalægning 
• Sæsonens større arrangementer 
• Performancehuset 
•  

Indstilling 
Musikskolens ledelse indstiller til at orienteringen tages til efterretning. 
 

Opsummering 
Ledelsen orienterede om status vedr. tilmeldingssituationen ved sæsonstart.  
Generelt et tilfredsstillende resultat.  
Musikskolen har reklameret for sine tilbud på skolernes forældreintra.  
 
Vedr. ventelistetallene (på klaver og guitar) drøftede rådet hvilke tiltag der vil kunne 
iværksættes for at nedbringe ventelisten og bringe eleverne i aktivitet, herunder 
fremsendelse af tilbud om undervisning på andet instrument og/eller etablering af nye tilbud i 
form af gruppeundervisning i klaver (klaverlaboratorium)og guitar. Ledelsen blev anmodet at 
undersøge modeller for denne undervisning og om der interesse blandt eleverne for dette.     
 
Ledelsen orienterede om Performancehuset på 2. sal i Mantziusgårdens 1905-fløj  
(over Den Gule Drage). Der skal indrettes rytmiske øvelokaler på denne etage og det 
indledende arbejde er i gang. 
 
Ledelsen omdelte skrivelse vedr. fællesforeningen af forældre til musikskoleelever i Danmark 
DAMUSA, der står overfor en strukturændring og vil muligvis fusionere med lederforeningen 
DMKL (Danske Musik- og Kulturskoleledere). 
 



 

 

3. Samarbejde med folkeskolerne 

Resumé 
Musikskolen udsender hvert år et katalog med tilbud til samarbejdsprojekter musik- og 
folkeskole.  
 

Sagsfremstilling 
Samarbejdet med folkeskolerne er ét af vores indsatsområder i virksomhedsplanen 2017.  
Rådet opdateres hermed om de forskellige projekter i 2017/18: 
 

Indstilling 
Musikskolens ledelse indstiller til, at orienteringen tages til efterretning. 
 

Opsummering 
Ledelsen omdelte oversigt over skolernes tilmelding til Musikskolens samarbejdstiltag. 
Skemaet viser en pæn tilslutning til aktiviteterne fra skolernes side.  
Det blev nævnt om det er en overvejelse værd at inddrage privatskolerne i samarbejdet 
(Birkerød, Rudersdal og Nærum). 
 

4. Fokuslinje i Musikskolen 

Resumé 
På sidste musikskolerådsmøde blev det aftalt, at der ved førstkommende møde skal 
fremlægges en evaluering af arbejdet med udviklingen af fokuslinjen. 
 

Sagsfremstilling 
Musikskolens ledelse sammenfatter og fremlægger evalueringerne fra arbejdet med 
fokuslinjen i 2016/17. 
Se bilag  
 

Indstilling 
Musikskolens ledelse indstiller til drøftelse 
 

Opsummering 
Ledelsen gennemgik Musikskolens bilag ”Fokuslinjen Rudersdal Musikskole, evaluering 
2016/17” med kommentarer fra elevrepræsentant Christian Brix, der gik på linjen i sidste 
sæson. Det blev nævnt fra forældreside, at det er en god idé at lade de positive erfaringer fra 
fokusarbejdet komme andre musikskoleelever til gode.      
 



 

 

5. Samarbejde med foreningerne: Vedbækgarden og 
Billedskolen 

Resumé 
Vedbækgarden 
Musikskolen og Vedbækgarden har ikke tidligere haft et samarbejde. Vi er nu i gang med at 
indlede et samarbejde, som har til formål at give eleverne fra henholdsvis musikskolen og 
Vedbækgarden flere muligheder for at udvikle og dyrke musikken. 
Billedskolen 
Musikskolen har holdt et møde med den nye formand for Billedskolen, som ønsker et tættere 
samarbejde med Musikskolen.  

Sagsfremstilling 
Musikskoleleder orienterer om de indledende drøftelser han har haft med de to foreninger. 

Indstilling 
Musikskolens ledelse indstiller til drøftelse. 

Opsummering 
Rådet drøftede forudsætninger og betingelser for et evt. samarbejde mellem Vedbækgarden 
og Musikskolen ud fra idéen om at gardens elever evt. vil kunne gå til instrumental-
undervisning i Musikskolen og at musikskoleelever vil kunne spille med ved gardens 
arrangementer. Rådet anbefalede at rette fokus på de ulige betalingsforhold. Rådet har 
desuden principielle overvejelser i forbindelse med kønskvoteringen i garden.    
I forbindelse med billedskolens ønske om at Musikskolens yder administrativ assistance, ser 
Rådet positivt på dette såfremt der stilles midler til rådighed for bistanden. 
    
 

6. Forslag til kommende mødepunkter 

Resumé 
Som et fast punkt på dagsordenen har vi forslag til kommende mødepunkter 

Sagsfremstilling 
Af nedenstående fremgår hvilke punkter vi ønsker at få på dagsordenen til kommende møder 
• Virksomhedsplan 
• Kommunikationsstrategi 
• Borgerundersøgelse vedr. Musikskolens prisniveau 
• Styrkelse af det sociale sammenhold i ensemblerne 

Indstilling 
Musikskolens ledelse indstiller til drøftelse 

Opsummering 
Rådet vedtog at afholde næste møde torsdag den 7. december i de nyindrettede lokaler i 
Performancehuset på 2. sal i Mantziusgårdens 1905-fløj. [Efterfølgende er mødet på 
formandens foranledning flyttet til onsdag den 13.12. kl. 18.30 – 21.00].  
Formand og musikskoleleder udsender Doodle med forslag til sæsonens øvrige møder. 
Hidtidig praksis er at der afholdes 2 sene eftermiddagsmøder (kl. 16.30 - 18.30) og  
2 aftenmøder (kl. 18.30 - 20.30). 2 møder i Gl. Holte, 2 i Birkerød.   


