Møde i Musik & Billedskolens Samråd

Tirsdag den 17.september kl. 19. 45 i Støberiet

Deltagere: Kirstine Bruun, Jan Larsen, Mette Mørup Poulsen, Pia Jæger Kehlet, Helle Munksgaard Petersen, Peter
Lykkebo (kommer kl. 20.00), Frank Herbsleb, Hanne Grønlund
Afbud:
Dagsorden
1. Orientering

Referat

Musik & Billedskolen
 Sæsonstart
o Nye medarbejdere










o

Elevtilgang

o

Nye sammenspilstiltag

Den lidt vigende kurve i forhold til elevtilgang er
vendt fra 912 elever i 2016 til 1031 her ved
sæsonstart – antallet kan fortsat vokse de næste
måneder






Årets gang – koncerter og
arrangementer



Spil Dansk

Status:
 Folkeskolesamarbejdet
o Opstart orkesterklasse på
Blåbjergskolen

Henrik Büllow, klaver i Ølgod og på
Stålværket
Nicolai Wedel, sang på Stålværket
Thomas Andersen musikværksted, guitar
og klaver + klasse kompagnon undervisning
Kate Skjerning, Billedkunst på KunstLab
Lene Knudsen, Billedkunst i Ølgod
Ditte Jensen, barselsvikar på hold og
tværfløjte
Benedikte Aa, orlov
Signe Friis, årsvikar førskolehold

Streetparade band – blæserindsats og
bandopstart
Rejseorkestret – køre nu videre hele
sæsonen, ca.31 elever, åben for alle
instrumenter – 5.kl og opefter.
Soul Band – udspringer af valghold
eksamensfag fra sidste sæson – 9.kl og
opefter.

Plan omdelt.
Program er næsten færdigt – projekt i uge 44.
 Et af de store arrangementer er Børn og
Bigband – et tilbud til alle 3. klasser i Varde
Kommune. Workshop og koncert på Varde
Gymnasium
 Anders Møller – kor
 EKKO- (Esbjerg Kommunes kreative
orkester)
 Westcoast Bigband/ Torben Iversen
Status over samarbejdsskoler omdelt
 Billum Friskole har købt alle
obligatoriske musiktimerne af Musik &
Billedskolen.



Udvidelse blæserklassen på
Thorstrup skole



Billum Friskole



Børnehaveprojekter



Blåbjergskolen 2.-6.kl



Blåbjergskolens orkesterklasse – info
delt ud.
Blæserklassen er udvidet med
trækbasun, så eleverne nu fordeler sig
på klarinet, trompet, trækbasun og
rytmegruppe.



Samarbejdet er indgået i de kommende tre år.

Kulturbørnehaver
Forlængelse af Kulturbørnehaveprojektet – ½ år
med kort projekt i 4 dagtilbud.
Projekterne består af en temaaften, hvor
materialet til emnet bliver gennemgået, en
temakasse med forskelligt udstyr og dertilhørende
vejledninger, samt fire besøg af en formidler fra
hhv. Musset og Musik & Billedskolen.
Det bliver interessant at undersøge om denne
indsats gør en forskel i forhold til hvordan der
arbejdes med temaer i dagtilbuddet – også efter at
projektet er færdigt.
Børnehaven Vestervold – Sidste halvår på ”Musik
som middel til integration og sproglig udvikling”
Sæsonen startede med en temaaften for
medarbejderne, så alle – nye og nuværende
medarbejdere har ejerskab til projektet

Andre
 Dagtilbud



Folkeskolen



Gymnasiet

2. Talentprogram 2019/2020

Dagtilbud: Pia orientere om
To sproget projekt 0-6år – hele kommunen ”Demokrati i børnehøjde”

Der er dette skoleår oprettet musikvalgfag på
tre skoler – i alt 50 elever;
Tre hold oprettet, to på tværs af klynger:
Ølgod-Tistrup (22 elever),
Brorson-Lykkesgård-Jacobi (20 elever),
Agerbæk (8 elever).
Vi har på dette tidspunkt ikke en repræsentant
siddende i Samrådet.
Mette orientere om - Musical ”Den Kroniske
uskyld”.
Gymnasiets ledelse er interesseret i at styrke
samarbejdet med Musik & Billedskole f.eks. i
forhold til koncerter
Programmer blev omdelt

3. Spare øvelser i Varde Kommune Prioriteringskatalog

Ud over ’salamibesparelser’ skal vi udarbejde et
prioriteringskatalog.
Der er dog endnu ikke blevet sat rammer for
sparreøvelsen

4. Præsentation af samrådet på facebook

5. Datoer for kommende møder
7. Evt.

Vi ønsker at portrættere alle medlemmer i
rådet, for at skabe opmærksomhed og fokus
på Samrådet.

Tirsdag den26/11 og den 10/3 kl. 19.45
UMS (undervisningsmiljøundersøgelsen) blev
omdelt og gennemgået.

