
Bestyrelsesmøde på Albertslund Musikskole  
14. Maj 2020, kl. 17.00 – 18.00 via Teams 
Til stede: Paw Ø. Jensen, Anja Grøndahl, Maria Dimaki, Sofie Hermann, Mie Christensen, Shannon 
Hawes, Stinus Pade, Susanne Olschansky, Sara Fiil, Kenni Flink, Morten Bjørn, Ulrik Skat 
Referent: Ulrik Skat 
 

1) Meddelelser fra formanden 
Orientering om corona i Albertslund 

2) Tilmelding  
Musikskolen bruger i år ’omvendt tilmelding’. Det betyder, at alle elever automatisk 
overføres til den nye sæson. Det kræver aktiv framelding – og ikke aktiv gentilmelding, som 
ellers plejer at være tilfældet. Det skyldes flere ting:  

• Vi yder en ny service. Forhåbentlig letter vi den private 
husholdningsadministration for de fleste. 

• Vi vil ikke lade coronanedlukningen være udslagsgivende for, om folk ’gider’ 
gentilmelde sig. Vores teori er, at vi får flere fortsættende elever.  

• Omvendt tilmelding giver et tidligere overblik over, hvor mange elever vi skal 
rekruttere efter sommeren. 

 
Vi er opmærksomme på juridiske aspekter. Alle elever/skal være bekendte med betingelser 
og priser og får mulighed for at bekræfte deres accept af disse.  
Vi praktiserer lempelig afmeldingspolitik og viser konduite overfor dem, der ved en fejl er 
kommet med over i ny sæson. 
 
En samlet bestyrelse bakker op om proceduren. 

 
3) Genåbningsplan 

De danske musik- og kulturskoler er faldet ned mellem to stole. Der er usikkerhed om en 
egentlig genåbningsdato. Vi sigter mod en fase 3 åbning den 8. juni. Det betyder: 

• Klargøring af musikskolens faciliteter, så de lever op til DMK’s og 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fysisk undervisning og adfærd. Se vedlagte 
genåbingsplan. 

• Musikskolen lægger op til en differentieret genåbning, hvor fjernundervisning 
fastholdes i de tilfælde, hvor det giver bedst mening for elever og underviser. 
Det kan også være en kombination mellem fysisk og fjernundervisning.  
Mange elever har fået nye rutiner under corona, og byens folkeskoler lægger 
anderledes beslag på elevernes tid. Derfor vil der ligge et stort koordineringsarbejde 
for at kunne få eleverne tilbage.  

• I perioden 8. juni – 26. juni prioriterer vi minimum et fysisk møde med eleverne på 
musikskolen. Det kan være en sommerafslutning, lørdagskursus, workshop, etc. 

• Vi sikre klar kommunikation med alle elever og inddrager dem i løsningerne. Vi 
italesætter, at familier med særligt sårbare medlemmer skal udvise ekstra forsigtig 
hed.  



• Vi prioriterer at åbne musikskolen på en tryg måde og fokuserer på social 
meningsfuld tilbagevenden fremfor en firkantet ’tilbage-for-enhver-pris’ model.  

• Bestyrelsen anbefaler, at man er ekstra opmærksomme på de hold, som ikke har 
modtaget fjernundervisning – fx ukulelehold, overbygningsorkestre. De skal samles 
fysisk inden sommer! 

 
En samlet bestyrelse bakker op om proceduren. 
 

4) Økonomi 
Generelt fornuftigt forbrug. Forbrugsprocent på 30%. En lille besparelse på aflyste 
aktiviteter.  
 
Der er ikke afklaring på tilbagebetalingspolitik for tabt undervisning under corona. 
Beslutningen er op til den enkelte kommune, men Joy M anbefaler hel eller delvis 
tilbagebetaling. Hvis musikskolen skal tilbagebetale for perioden 11. Marts – 8. Juni, 
beløber det sig til kr. 330.000,-.  
 
Vi forventer nedgang i elevtallet som følge af corona. Worst case er 50 elev fordelt på 
forskellige undervisningstilbud. Det vil betyde tabt indtægt på ca. kr. 60.000,- efter 
sommerferien.  
 
Det drøftes, om der kan laves en rabat for alle elever på 1. rate efter ferien. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at den økonomi, som er sparet som følge af udsatte/aflyste 
arrangementer puljes sammen og håndteres som en overførselssag til næste budgetår, så 
pengene ikke forsvinder. 
 
Bestyrelsen er tilfredse med den økonomiske situation. 

 
5) Evt.  

Ingen indslag 
 

 


