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Forum: Musikskolens Bestyrelse 

Tid: 23. september 2020, kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Musikskolen + Teams 

Deltagere: Paw Østergaard Jensen, Morten Bjørn, Sofie Dich Herman, Stinus 

Pade, Anja Grøndahl, Shannon Hawes, Susanne Olschansky, 

Gunnar Svendsen, Maria Dimaki, Sara Fiil, Ulrik Skat 

Afbud: Kenni Flink  

Referent: Maria Dimaki og Ulrik Skat  

Dagsorden 

1) Meddelelser fra formanden 
Kommunen lukket delvist ned. Albertslund har efter høje smittetal 
fundet en mere stabilt leje. 
Budget 2021 ser ud til at være godt ift. kulturen. Musikskolen er ikke 
nævnt med andet, end at man påbegynder forundersøgelser til ny 
placering. 
Den Nye Vestegnssang er blevet lanceret, og det har været en stor 
succes for Albertslund. Sangen er blevet til i samarbejde med de andre 
vestegnskommuner, men styringen har ligget i Albertslund.  

 
 

2) Status på musikskolen og Corona (punkt 2 og 4 slås sammen) 
Undervisningssæsonen startede op mandag d. 17. august. Alle 
undervisere er tilbage med fysisk undervisning, dog fastholdes 
onlineformatet for enkelte, der hvor det giver mening. 
 
Enkelte ændringer i personalesammensætningen: Claus Nygaard 
(trompetlærer) har efter mange år opsagt sin stilling af private årsager. 
Robert Bang er ansat i en tidsbegrænset stilling i stedet for Claus.  
Rasmus Bogø har ligeledes valgt at opsige sin stilling som 
basun/lowbrass lærer.  
 
Elevtallet er pt. 354. Fald på ca. 40 elever siden foråret! Et markant fald 
der bl.a. skyldes den lange nedlukning i foråret, samt den usikre tid som 
samfundet befinder sig i. De mange udmeldelser skyldes ikke 
takststigningen. Det påpeges at den fysiske placering formentlig 
påvirker elevtallet – det er ikke trygt. 
 
Vi mangler jf. ovenstående elever, derfor er der iværksat forskellige 
rekrutteringsinitiativer – fx 2 rytmiske 6 ugers rekrutteringsforløb i 
SFO’en på Herstedlund og Egelundskolen. Et klassisk forløb (obo, 
fløjte, fagot) i SFO tiden. Vi tilbyder altid at besøge folkeskoleklasser, 
men erfaringen viser, at det ikke er her, vi finder mange nye elever.  
 
Af nye faste tiltag kan nævnes kor og band i mellemtrinnet på HØ. En 
understøttelse af deres musikalske profil (Alle kan synge!). Vi forventer 
at de to hold vi kaste soloelever af sig til musikskolen. Holdene er en 
delt finansiering mellem musikskolen og HØ. Pt. har vi også tiltrettelagt 
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musikforløb i AB-klasserne (autiskklasser) på HØ. Finansieret af 
musikskolen.  
 
Mange af de nye hold fra sidste år (ukulele, musikmiks, osv.) skal have 
en saltvandsindsprøjtning. Holdende var ikke veletablerede nok, så de 
kunne overleve corona. Her findes det største elevfrafald.  
 
Musikskolen har købt en elcykel. Støtter op om kommunens grønne 
profil. Cyklen bruges til ekstern undervisning samt ærinder rundt om i 
kommunen. 
 
Kommende aktiviteter. Meget er aflyst pga. corona, men vi forsøger at 
gennemføre mest muligt på alternativ vis. Årets børnekoncert og 
julekoncert bliver en filmproduktion. ASO skulle have spillet koncert i 
Vor Frelser Kirke, den blev aflyst og erstattet af en koncertvideo, der pt. 
er på klippebordet.  
 
Corona. Vi følger de gældende retningslinjer fra DMK.  

Der er forskellige retningslinjer ved forskellige institutioner. Der opstår 
nogle sager, f.eks. med hvor lang tid der skal være mellem hold osv. 
Man kan ikke tvinge vores retningslinjer igennem, vi er nødt til at 
respektere stedets regler. Vi er gode til at finde lokale løsninger.  
 

3) Virksomhedsplan 
Musikskolens nye virksomhedsplan er godkendt politiks. Planen tager 
udgangspunkt i følgende 4 områder – Fundamentet, Velfærdsporet, 
Bysporet, Miljøet.  
Skal ses som et arbejdsdokument, der i høj grad lægger sig op af 
eksisterende initiativer. 
Planen blev præsenteret på mødet. 
 

4) Hvem skal løfte opgaven på musikskolen – diskussion af 
Politikens artikel om frivillighed. 
Der skal findes en balance 

Det er lysten der skal drive værket 

Mulige tiltag: 

a. Forældreaftener: infoaftener til nybegyndere fra andre mere 

erfarne forældre 

b. Praktiske gøremål 

c. Hjælp til undervisning hvis nødvendig, f.eks. små ensembler 

d. Mentor ordning for nye orkestermedlemmer 

Bestyrelsen er ikke afvisende overfor frivillige kræfter i musikskolens 

butik. 

 
5) Evt. 

Snak om deling af materialer. Ikke alle folkeskoler har adgang til 
Facebook. Musikskolen bør tænker over hvordan der deles ting til 
eksterne.  
 
Efter nytår starter musikskolen en mindre flytning. Alle aktiviteter bliver 

flyttet på B og C gangen. Det 10’ende element flytter ind på A gangen. 

Samlet set vinder Musikskolen et par lokaler på det. Og vi får mere 

nærhed i hverdagen. 

Ifm. budget 2021 undersøges ny placering for musikskolen. Enten en 

centernær placering eller på fængselsgrunden.  

  


