
 

Referat af bestyrelsesmøde i Musisk Skole 
Tirsdag den 20. september 2022 kl. 17:00 – 19:00  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Til stede: Thorkild Franck, Cevri Ocak, Frida Marie Jensen, Claus Mortensen, Brian Hornuff, Ella Rauff Bune, Madicken 
Nordenhof Hinke, Olivia Axelsen, Hélianne Blais, Niels-Erik Mogensen, Anders Hvidberg-Hansen, Anja Reiff.  
Afbud fra: Rasmus Hylleberg, Lars Holst Kruse og Kasper Broeng 
Referent: Anders Hvidberg-Hansen. 

 
1. Fællessang 
Benny Andersen: ’Barndommens land’.      
    
2. Godkendelse af dagsorden for mødet samt referat af bestyrelsesmødet 10. maj   

Begge godkendt uden kommentarer.    
 
3. Visions- og strategiproces      

 Præsentation af det forslag til vision og strategi, der skal behandles politisk  
i efteråret 2022. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Kulturskolen.   

 Bestyrelsens spørgsmål til forslaget og til den videre proces     

 Bestyrelsens ønsker og forslag til inddragelse i konkretiseringsfasen, når der er taget  
politisk beslutning om de overordnede rammer 

Anja redegjorde for det seneste halvandet års proces med at formulere en fælles strategi og vision sammen med 
Kulturskolen. Der ligger nu et samlet dokument, der beskriver de overordnede linjer. Den politiske behandling er 
indtil videre berammet til KIUs møder 5/10 og 2/11. Hvordan processen herefter bliver, afgøres af udvalget. 
Bestyrelsen diskuterede både visionerne for de fremtidige aktiviteter samt organiseringen heraf. 
Der efterlyses en mere visuel fremstilling af de forskellige trin for adgang og deltagelse. 
 
4. Budgetforlig i høring       

 Budgetforlig for 2023-26 er sendt i høring fra 9.-28. september   

 Bestyrelsen drøfter budgettet og tager beslutning vedr. proces for høringssvar 
Bilag: Høringsmaterialet var vedlagt dagsordenen. 

Umiddelbart er der ingen ændringer i budgettet for de musiske skoler. De 6 mill. kr. der var afsat til forbedringer på 
Kildegården er dog udskudt, således at 1 mill. er afsat næste år (2023) og 5 mill. året efter (2024). 
Endvidere kan budgetforligets beslutning om at skære i udgifterne på chefniveau potentielt påvirke kulturområdet, 
da posten som kultur- og idrætschef pt. er vakant. 
Thorkild gennemgik det udsendte forslag til høringssvar, som bestyrelsen herefter diskuterede. 
Det blev besluttet, at processen med udarbejdelse af bestyrelsens endelige høringssvar styres af Thorkild, som 
udsender et revideret forslag til kommentering. Deadline er den 28/9. 
 
5. Budget for Roskilde Musiske Skole 2022     

 Status        

 Prognose for året 
Anja gjorde status for en stramt styret økonomi, hvor ambitionen fortsat er, at RMS holder 2022-budgettet med et 
underskud på max 1-2 % (som kan hentes ind i 2023). Vores dygtige controller fra kultur- og idrætsforvaltningen 
giver god sparring i forbindelse med den løbende økonomistyring, og er blandt eksemplerne på det gode samarbejde 
med forvaltningen, som har stor betydning for drift og udvikling af området. 
  
6. Store begivenheder i det kommende skoleår     

 Samarbejde med Dreamers’ Circus (workshops 14/9, 31/1 og 12/4, koncert 29/4 2023)  

 Skabertrang-projektet i efteråret 2022 

 Lysfestival i uge 4, januar 2023 

 Forårskoncert i Kongreshuset 19/3 2023 

 Videoprojekt foråret 2023 

 Musisk dag 1. juni 2023  



Ledelse, lærere og elever orienterede om de 6 projekter, som kommer til at fylde i kortere eller længere perioder 
gennem skoleåret på tværs af lærere, faggrupper og elever.  
Endvidere omtaltes de særlige klassiske koncerter i Jakobskirken hhv 25/9 og 5/11. 
Se løbende arrangementer og koncerter på hjemmesiden og facebook. 
  
7. Fritidspasordningen        

 Kort orientering om fritidspasordningen og den nuværende brug af den 

 Perspektiver for fremtidig brug af ordningen    
Anja orienterede. Kun 1 elev benytter ordningen pt. Der er behov for mere hjælp til at søge, og vi skal synliggøre den 
på hjemmesiden. Der er enighed i bestyrelsen om, at det i fremtiden burde kunne dække en hel plads (hvad end der 
er tale om hold- eller soloundervisning) og ikke blot være et tilskud på kr. 1000, som det er nu. 
      
8. Eventuelt       

Der ønskes løbende orientering om elevtallene (inkl. ventelisten). 
 
 
Forslag til kommende drøftelser i bestyrelsen: 

 Gennemgang og reformulering af regler og vilkår, samt evt. forslag til ændringer af disse 

 Rammerne omkring Roskilde Musiske Skole  

 Undervisningsmiljøundersøgelse 

 Diskussion om fremtidige indsatser baseret på statistikker vedr elevtal fra de enkelte folkeskoler, samarbejde med 
de enkelte skoler, samt tilsvarende vedr SFO, Klub, Daginstitutioner mv.  

 Faglige indlæg om pædagogiske tiltag, projekter, indsatsområder, koncerter, udstillinger o.lign. 

 Forretningsorden, herunder referatprocedurer mv.  


