Møde i Musik & Billedskolens Samråd
Tirsdag den 12.marts kl. 19.00 i Støberiet

Deltagere: Kirstine Bruun, Jan Larsen, Mette Mørup Poulsen, Inger Marie Kristensen, Pia Jæger Kehlet, Helle Munksgaard Petersen, Peter Lykkebo, Henrik Gantzel, Hanne Grønlund
Tilstede: alle (Kirstine Bruun måtte forlade mødet kl. 19.40)

Dagsorden

Referat

1. Orientering
Musik & Billedskolen


Frelloskolen – hvor er vi i
processen



Aftalerunde med folkeskolerne
 Klasseundervisning

Vi har – fra flere fronter - forsøgt at komme igennem for at få gode vilkår for musikundervisning
på Frelloskolen. Desværre uden held! Vi må se tiden an og håbe på det bedste.
Helle har talt med vores samarbejdsskoler omkring musikundervisning i næste skoleår. Der er
stor interesse for at forsætte samarbejdet. Næsbjerg Skole og Agerbæk Skole er endnu ikke
afklaret omkring deres behov. Vi indgår et samarbejde med Billum Friskole omkring
musikundervisning på alle årgange.



Valgfag

Det er blevet lov, at alle folkeskolernes valgfag er to-årige og eleverne skal afslutte med
eksamen. Folkeskolerne kan udbyde musik som valgfag. Helle er med i en arbejdsgruppe
omkring valgfagene i varde Kommune. Skolelederne vil gerne have, at fire valgfag udbydes i
næste skoleår. Der bliver formentlig brug for musikskolelærere til at varetage musik som
valgfag.



Ny orkesterklasse –
kunststøttemidler

Vi har fået bevilliget kunststøttemidler til at etablere en orkesterklasse på Blåbjergskolen.



Ansøgning Orkestermester

I 2020 vil vi søge midler til at etablere Orkestermester til Frelloskolen



Musical Talentskole - status



Budgetproces forud for 2020

Der er politisk ønske om, at vi etablerer en Musical Talentskole i samarbejde med 7-kanten og
Dance Company Twenty. Der skal udarbejdes et program og indsendes et budgetønske til 2020



Ansøgning til Kulturregionen –
”En spirende kulturindsats –
effektmåling af et
tværprofessionelt samarbejde
omkring børns æstetiske
kulturmøder”

Der er søgt midler ved Kulturregion Vadehavet så yderligere fire dagtilbud (hvilke?) ………!



Åbning af tilmelding til sæson
2019/2020 1. april

Arbejdet med at gøre klar til at tage imod tilmeldingerne pr. 1. april er i fuld gang. Aftaler
omkring planlægning af undervisningen er ude ved skolelederne på de skoler vi underviser. Det
er vigtigt for os og vores elever, at vi kan komme ind i skoletiden (UUV), så eleverne får
maksimal udbytte ud af undervisningen.
Der kan være en udfordring omkring UUV, da der formentlig kommer en ny folkeskolelov som
skal implementeres pr. 1. august 2019



Nordisk Musikfestival i Levanger
13. – 17. juni 2019

Planlægningen med at sende en bus med elever afsted til Norge er i fuld gang. Den kommende
weekend er der første fællesprøve med de deltagende elever.



VIBRANDRING

Talentprojekt med talentelever fra Esbjerg Kulturskole og Esbjerg Ensemble. Koncert i
Medborgerhuset fredag den 5. april kl. 17.00. Alle er velkomne! Anden koncert på
Præstegårdsskolen i Esbjerg lørdag den 6. april kl. 15.00.



Talentoptagelsesprøver

Vi har en del ansøgere til vores talentlinjer;
8 ansøgere til Talent på vej (sang, tværfløjte, slagtøj, klaver, guitar og violin)
2 ansøgere til Klassisk Talentlinje (klaver)
3 ansøgere til Rytmisk Talentlinje (slagtøj og el-guitar)



Souschef

Vi søger en ny souschef pr. 1. maj 2019. Der er ansøgningsfrist den 19. marts

Andre
 Folkeskolen/Inger Marie
o Renovering
Blåbjergskolen

Aktiviteterne fra Kulturhuset i Nr. Nebel skal flyttes over på Blåbjergskolen. I den forbindelse vil
man renovere Blåbjergskolen og flytte musiklokalet. inden arbejdet går i gang vil der køre en
proces med brugerinddragelse. Renoveringen bliver kun iværksat, hvis der er opbakning fra
lokalbefolkningen. Desværre er der pt. en del modstand i lokalbefolkningen.



Dagtilbud/Pia

Med i ansøgningen til Region Vadehavet omkring Kulturbørnehaverne. Det er et meget godt
projekt.



Gymnasiet/ Mette

Gymnasieeleverne har netop spillet deres årlige tilbagevendende musical.
Der er en opblomstring på musikfaget. Det skyldes formentlig, at der i år har været en
introduktion til faget.
Gymnasiet skal også spare og man har desværre valgt at spare forårskoncerten væk.

2.
Undervisningsprogram 2019/2020

Bilag omdeles på mødet
Gennemgang af næste sæsons undervisningstilbud

3.
Regnskab 2018 og redegørelse for
overførsel

Bilag
Regnskabet er taget til efterretning

4. Emner til kommende møder

Hvordan får vi flere blæserelever?

5. Dato for kommende møder

24. september 2019
3. december 2019
17. marts 2020 incl. valg

6. Evt.

