
 

 

 

     
 

Referat 
af møde i Musik-og Billedskolens bestyrelse 

Data om mødet 

 

Dato: 3. maj 2022 

Tid: kl.18.30-20.30 

Sted: Rustenborgvej 3, 2. sal 

 

  

 

 

 

 

Bilag: Regnskab 1. kvartal 2022 

(eftersendes forud for mødet) 

Bilag: Forretningsorden 

Bilag: brev til forældre vedr. valg 

Mødedeltagere: 

Birgitte Dolevert Larsen (formand, forældrerep.) 

Christian Jakobsen (næstformand, forældrerep.) 

Bodil Lauridsen (forældrerep.) 

Trine Gry Petersen (lærerrep.) 

Marit Ernst Bock (lærerrep.) 

Henrik Gantzel (HENGA, referent og ledelsesrep.) 

Anne Juul Windahl (AJW, ledelsesrep.) 

Nina Kragesteen (NINKR, centerchef) 

 

 

Mødeleder: Birgitte Dolevert Larsen 

Referent: Henrik Gantzel  

 

 

 

Dagsorden Baggrund og formål 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 

den 9. februar 2022 

Godkendt 

3. Nyt om Musik-og Billedskolen:  

 

 

 

                 v/AJW  

             Information  

                   20 min. 

 

Baggrund og formål 

Orientering om rekruttering 

 

Orientering om tilrettelæggelse af næste sæson: 

Postkort, hjemmeside, PR-video, fokus på overgang 

rytmik/instrumental, ny kategori (kontakt mig, 

gentilmelding) mm. 

 

Personale:  

Stillingsopslag, rytmiklærer 

Langtidssyg på vej tilbage 

 

Musik- og Billedskolen er så småt ved at afslutte 

sæson 21/22 og igangsætte sæson 22/23. Grundet et 

mindre ’corona-efterslæb’ gøres der en stor indsats på 

at fastholde eksisterende elever og rekruttere ny 

elever. 



Der er blandt andet delt 7500 postkort ud til alle 

elever på kommunens skoler. Postkortene er forsynet 

med en QR-kode til vores hjemmeside, hvor der på 

forsiden ligger en ny video om Musik- og Billedskolen.  

 

Udover at videoen boostes på Musik- og Billedskolens 

Facebook- og Instagram-profiler, lægges den også på 

de forskelliges FB-grupper i kommunen og Lyngby-

Taarbæk Kommunes Facebookprofil. Derudover bliver 

der en række betalte opslag frem mod deadline for 

tilmelding. 

 

Der var en kort drøftelse af videoen, og hvordan den 

boostes bedst på Facebook. 

 

I uge 19 har Musik- og Billedskolen en annonce i ’Det 

grønne område’, der sættes plakater op på 

kommunens skoler, og der sættes et banner op foran 

Rustenborgvej 3. 

 

I uge 19 sendes der en reminder til de elever, der 

endnu ikke er gentilmeldt undervisningen i næste 

sæson. Deadline for gentilmelding er søndag den 15. 

maj. De elever, der er gentilmeldt inden denne dato, 

er sikret deres plads i sæson 2022/23. 

 

For at guide eleverne videre fra rytmik i 1. klasse har 

vi, som noget nyt dette forår, oprettet 

tilmeldingskategorien ’Kontakt mig’, for elever og 

forældre, der er i tvivl om, hvilket undervisningstilbud 

de skal vælge. Når forældre har valgt denne kategori, 

ringer vi dem op og vejleder dem i valg af 

undervisning.  

 

Vi har et stort fokus på at få fyldt elevpladserne op. 

Hvis vi modtager en tilmelding til næste sæson, hvor 

vi tilfældigvis har en ledig plads i indeværende sæson, 

kontakter vi eleven og forældrene og tilbyder dem 

plads med undervisningsstart allerede dette forår. Vi 

ser det som en vigtig service til borgerne, og er 

bevidste om, at den personlige kontakt er vigtig. Hvis 

de takker nej, står de naturligvis på ventelisten til 

næste sæson. Tiltaget bevirker forhåbentligt, at 

rekrutteringsarbejdet i august ikke bliver så stort som 

i de foregående år og at borgerne oplever en god 

individuel service.  

 

Bestyrelsens forældrerepræsentanter kunne ønske sig 

en standard tekst, som de kan bruge, når de ser og 

kommunikerer om musik- og billedskolens tilbud i 

diverse Facebookgrupper. 

 

Der er et ønske om, at udlevere materiale om Musik- 

og Billedskolen til tilflyttere. Det undersøges, om 



kommunen sender noget ud, som musik-og 

billedskolen kan hægte sig på. 

Valgfag: 

Der er samlet info ind om alle folkeskolernes 

valgfagslærere i musik. Vi har allerede haft en 

underviser på besøg i en 8. klasse og planlægger 

besøg på Hummeltofteskolen og Engelsborgskolen 

inden sommerferien. 

 

Forskelle mellem undervisningstilbud: 

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi undersøgt, om 

der er et mønster i, hvilke 

undervisningstilbud/instrumenttilbud eleverne vælger i 

forhold til, hvor de bor i kommunen/hvilken skole de 

går på. Der er ikke umiddelbart et entydigt billede af, 

at eleverne fra bestemte områder spiller på bestemte 

instrumenter/instrumentgrupper. 

 

Personale: 

Der søges en rytmikunderviser til næste sæson. 

Stillingsopslaget kommer ud i uge 19, og stillingen 

ønskes besat pr. 1. august 2022. 

 

Talentoptagelsesprøve: 

Der er optaget fem nye talentelever på talentlinjen. De 

fordeler sig på følgende instrumenter: tværfløjte, 

violin, bratsch, guitar og sang.  

Drøftelse af Musik- og Billedskolens talentlinje. 

 

Opgaver i næste sæson: 

Vi har pt. opgavesamtaler med alle medarbejdere, 

hvor vi taler om, hvilke opgaver, der skal ligge i næste 

sæson. Et nyt tiltag vil være et større fokus på at 

spille på og for beboerne på kommunens plejecentre.  

 

Lokaler: 

Vi er i dialog med skolerne om undervisningslokaler i 

den kommende sæson. Der skal træffes individuelle 

aftaler med alle, hvor vi har et ønske om at benytte 

lokaler på hverdage inden kl. 16.00. 

 

Kommende koncerter: 

Årskoncert den 21. maj kl. 14.00 i Virum Hallen. I år 

prøver vi at lave én stor koncert. På den måde får 

eleverne også større mulighed for at høre hinanden 

spille på tværs af instrumentgrupper og orkestre. 

 

Musikskoledage i Tivoli den 8. maj. Musik- og 

Billedskolen har spiller med Performancekoret på 

Pantomimeteatret, slagtøjsensembler på Den grønne 

scene, guitar- og blokfløjteensembler i Salon I, 

Strygeorkestre i Koncertsalen og GAVL 

(blæsersamarbejde med Glostrup, Albertslund og 

Vallensbæk musikskoler) på Plænen. 



 

4. Musik-og Billedskolens fysiske 

rammer.  

 

               v/AJW 

Information og drøftelse 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund 

Fokus er på både nuværende rammer og på processen 

for de fremtidige rammer. 

 

Koncerter:  

Koncerter: KFU-beslutning (16. marts 2022), Virum 

Hallen som koncertbase i sæson 2022-2023. 

 

Skolelokaler: 

3. marts 2022: Deltagelse i skoleledermøde, aftale om 

skole/Hjem.  

28. april: Møde vedr. sambrug af lokaler på Lundtofte 

Skole efter ombygning. 

 

Orkestre i Fennebergsalen på biblioteket: 

Afventer beslutning om konsekvens af foretagne 

lydmålinger. Afhængighed til R3. 

 

Nyt Kultur- og Fritidsudvalg:  

Præsentation af Musik-og Billedskolen ved Kultur- og 

Fritidsudvalgsmøde den 16. marts 2022.  

 

Arkitektproces, parallelopdrag: 

28. marts 2022 vinder kåret, opfordring til 

musikskoleplacering på Jernbanepladsen.  

Digital postkasse åben frem til 29. april 2022 mhp. 

borgerkommentarer til de forskellige forslag. 

Link til de 3 parallelopdrag samt digital postkasse er: 

https://www.thinglink.com/card/15460998586858209

30 

 
Info om den videre proces og drøftelse: 

Link til Kongens Lyngby Centrum programmet her:  

https://www.ltk.dk/erhverv/by-og-

erhvervsudvikling/fremtidens-kongens-lyngby 
 

Arkitektproces, parallelopdrag: 

Tak til forældrerepræsentanterne for læserbreve i DGO 

og for kommentarer på ’Den elektroniske 

opslagstavle’. Det er en fin balance mellem 

anerkendelse af processen og bekymring for 

tidsperspektivet. 

På baggrund af udviklingsplanen træffes der 

beslutning om, hvornår processen med at bygge 

Musik- og Billedskolen begynder.  

Drøftelse om bestyrelsen kan gøre noget for at 

understøtte/påvirke processen. Der er stor velvilje til 

at bakke op. 

 

Nyt Kultur- og Fritidsudvalg (KFU) 

Det nye KFU har ambitioner for området og er meget 

positiv over for Musik- og Billedskolen. 

https://www.thinglink.com/card/1546099858685820930
https://www.thinglink.com/card/1546099858685820930
https://www.ltk.dk/erhverv/by-og-erhvervsudvikling/fremtidens-kongens-lyngby
https://www.ltk.dk/erhverv/by-og-erhvervsudvikling/fremtidens-kongens-lyngby


AJW har haft et meget konstruktivt møde med KFU-

formanden, Casper Strunge og ligeledes præsenteret 

Musik- og Billedskolen for det nye udvalg. 

 

(Ninkr deltog ikke i mødet herfra)  

 

Koncerter: 

Der er truffet afgørelse om, at vi forsat må benytte 

Virum Hallen som koncertsted i sæson 22/23. 

 

Skolelokaler: 

Anne har været på skoleledermøde. Fremover skal 

skolerne lægge skole/hjem-samtaler udenom musik- 

og billedskolens undervisning, så musikskolen ikke 

kommer i klemme og må aflyse undervisning. 

 

Lundtofteskole: Lundtofte skole er fortsat under 

ombygning, og musikskolen har været indkaldt til 

møde vedr. kommende brug af skolen, hvor især det 

nye ’koncertrum’ og musiklokalerne er interessante for 

musikskolen. Der er nedsat en gruppe, der skal 

samarbejde om at få det hele til at gå op, når skolen 

igen i løbet af 2023 kan ibrugtages. 

 

Orkestre i Fennebergsalen på biblioteket: 

Der er foretaget lydmålinger i forbindelse med 

musikskolens orkesterundervisning i Fennebergsalen 

på biblioteket. Der er modtaget en rapport og AJW er 

indkaldt til møde om denne i uge 19. 

5. Budgetopfølgning 

regnskab 1. kvartal 2022 

      

             v/ HENGA  

          Information  

                  15 min 

 

Bilag eftersendes 

Baggrund og formål 

Musik-og Billedskolen har et stort fokus på 

indtægtssiden, da denne ligger lidt for lavt som 

resultat af to turbulente Corona-år med nedlukkede 

perioder samt hele genhusningssituationen med 

fraværet af en fælles musikskole-base. 

 

Gennemgang af regnskab for 1. kvartal 2022. 

6. Valg til bestyrelsen   

  

         30 min. 

 

 

 

 

Bilag: Forretningsorden for 

bestyrelsen 

Bilag: udkast til brev til forældre 

om valget 

 

Baggrund 

Der vælges 3 forældrerepræsentanter til musik-og 

billedskolens bestyrelse på lige år.  

Valgperioden er 2 år.  

 

Lærerrepræsentanter i bestyrelsen i næste sæson: 

Trine Gry (valgt for sæson 21/22 og 22/23) 

Lise Lotte Elmelund (valgt for sæson 22/23 og 23/24) 

 

Formål 

Drøftelse af proces 

Årskoncert 21. maj – bestyrelsesbod m. info? 

 



Der bliver valg af forældrerepræsentanter i 

bestyrelsen onsdag den 15. juni kl.17-17.30. 

Deadline for at melde sit kandidatur er onsdag den 8. 

juni. 

Alle forældrerepræsentanter genopstiller til 

bestyrelsen. 

 

Brev vedrørende valg til bestyrelsen blev godkendt og 

sendes ud til alle forældre. 

Drøftelse om muligheden for en ’bestyrelsesbod’ til 

årskoncerten den 21. maj. Det blev besluttet, at der 

ikke er behov for en sådan. 

7.Eventuelt 

 

                5 min. 

Tak for indsatsen i bestyrelsen til Marit 

 

 

 
 


