Møde i Musik & Billedskolens Samråd
Tirsdag den 25. september kl. 19.15 i Støberiet

Deltagere: Kirstine Bruun, Jan Larsen, Mette Mørup Poulsen, Pia Jæger Kehlet, Helle Munksgaard Petersen,
Peter Lykkebo, Henrik Gantzel, Hanne Grønlund
Afbud: Inger Marie Kristensen
Dagsorden

Referat

1. Orientering
Musik & Billedskolen
 Sæsonstart

Præsentation af medlemmerne
Kort gennemgang af elevstatus pr. d.d.



Koncert og arrangementsplan udleveret.



Årets gang – koncerter og
arrangementer
Nordisk musikfestival i Levanger



Talentprojekter

VIBRANDRING sammen med klassiske
talentelever fra Esbjerg Kulturskole og
Esbjerg Ensemble. Eleverne er med i den
skabende proces af et musikværk som
opføres i Varde og Esbjerg i april 2019.
Talent Camp. Talenteleverne inviteres til at
deltage i camp’en på konservatoriet i
november 2018. Emnerne er sangskrivning
og performance-teknik.



Spil Dansk

Program for Spil Dansk vedhæftet



Musikskolen for alle- fra vision til
virkelighed

Gennemgang af visionspapir fra DMpF
(Dansk Musikpædagogisk Forening).
Hvordan alle børn kan komme til at spille
musik i musikskolen

Status:
 Folkeskolesamarbejdet

Musik & Billedskolen er inviteret til Nordisk
Musikfestival i juni 2019. Vi satser på at
kunne tage et bredt udsnit at eleverne (ca.
40 elever) i 7. - 8. klassetrin med til Norge.

Møde med skolechefen omkring muligheden
for at oprette musikprofilklasser, så man
bevarer elever, talenter og penge i Varde
Kommune.
Der indkaldes til et møde mellem
skolelederne i Varde by skolechefen og Musik
& Billedskolen for at afsøge muligheder.



Børnehaveprojekter

Kulturbørnehaveprojektet er præsenteret for
Udvalget for Børn og Læring
Den sidste periode bruges til at udvikle et
tema (vikingetema), som dels introduceres
af museets og musikskolens medarbejdere
og dels formidles og gennemføres af
dagtilbuddenes pædagoger



Budgetforlig 2019-2022

Andre
 Dagtilbud



Folkeskolen



Gymnasiet

Den forventede besparelse på 30.000 kr.
blev ikke en del af forliget. De kommende år
skal alle i Varde Kommune spare hhv. 0.5% i
2019, 0.75% i 2010, 0,75% i 2021
Projekt i 2019 omkring demokratiske
processer for at undgå radikalisering, men
også omkring chancelighed og om at lære at
stå ved det man tror på.
Kulturbørnehaveprojektet
Inger Marie deltog ikke i mødet - derfor intet
input fra folkeskolen.

2.
Ny organisering på Musikskoleområdet –
Damusa(forældreorganisation) og DMKL
(lederorganisation) lægger sig sammen

3.
Input v/ Helle Petersen
Møde i Undervisningsministeriet – ’Styrelsen
for kvalitet og udvikling’, samt møde med

kulturordfører Axel Ahrentsen

År to på gymnasiereformen. Eleverne vælger
først studieretning i løbet af efteråret, så det
vides endnu ikke, hvor mange elever der er
på den kommende musiklinje.
Eleverne er gået i gang med deres
musicalprojekt som vises i uge 10 (2019)
Planer om at lave en
sangskrivningsworkshop
DMKL lavede et stort arbejde i forbindelse
med folkeskolereformen, så det blev muligt
at få musikskoleundervisning i skoletiden.
Der etableres én samlet forening som
repræsenterer brugere og medarbejdere. I
hver region skal der vælges én bruger- og én
medarbejderrepræsentant.
Hvis man har interesse i at stille op melder
man sit kandidatur til Hanne Grønlund.
Helle vil meget gerne gøre noget ved
musikundervisningen i den danske
folkeskole, fordi hun mener den er for dårlig.
Udlevering af artiklen ’Musik i folkeskolen
spiller pianissimo’ og ’Musik skal nå alle’,
samt artikel fra ’Dansk Sang’.
Praksisfaglighed i udskolingen:
Orientering om muligheden for musik som
eksamensfag. Musik & Billedskolen har lavet
sit eget valgfagshold med ni elever som skal
til prøve til sommer (2019).

Udlevering af dokumentet ’Udviklingen i den
politiske debat i folkeskoleforligskredsen
omkring praksisfaglighed og praktiske
valgfag’
Helle oplever, at der politisk bliver lyttet.
Det er også interessant for gymnasiet at
musikken bliver opgraderet i folkeskolen.
Forsøgsperioden slutter næste år og der skal
evalueres. Helle har gjort opmærksom på, at
det ikke er muligt at evaluere, når der kun
har været 10 elever til prøve.
4.
Input fra projektet musik som middel til
integration og sproglig udvikling v/ Dorthe
Bach Jensen

Undervisningen er i en turnus med tre gange
på Stålværket og derefter én gang i
børnenes eget miljø i en stor fællesgruppe i
børnehaven. Undervisningen starter med de
to-sprogede børn, så de lærer sangene og er
foran. Undervisningen understøtter
børnehavens læreplaner.
Samarbejde med talepædagogen så de tosprogede børn kommer igennem de samme
ord sammen med hende bare på en anden
måde.
Der skabes rum til børnenes egne ideer, så
børnene er med i den skabende processen.
Pædagogerne oplever, at børnenes ordforråd
udvider sig og at musikken evner at styrke
fællesskabet. Derudover er fællessangen
med til at give en forståelse af den danske
kultur.
Efter projektet skal vi sandsynliggøre at
musik gør en forskel på sprogtilegnelsen

5. Emner til kommende møder
6. Dato for kommende møder
4.12 2018 og 12.3 2019 -obs ændret
7. Evt.



Hvordan kan Samrådet understøtte
arbejdet omkring musikkens plads på
Frelloskolen?
Mødet den 27.11 ændres til den 4.12
Musik & Billedskolen abonnerer på Skoleliv.
Er man interesseret kan man blive oprettet
som bruger.
Hvordan repræsenterer man som
samrådsmedlem brugerne?
Mere synlighed om Samrådet. Eventuelt
præsentation på hjemmeside og FB.
Mulighed for at kontakte Samrådet/
formanden via hjemmesiden.

