
ALBERTSLUND KOMMUNALE MUSIKSKOLE.

Vedtægter for Albertslund Kommunes Musikskole.

§1 NAVN OG STATUS
Albertslund Kommunes Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i 
Albertslund Kommune.

§2 FORMÅL OG INDHOLD
stk.l Musikskolen har til formål:

- gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at 
skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og 
lyttere,
- at udvikle elevernes musiske evner og dermed skabe grundlaget for, at børn, 
unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgrupper.

Målet opnås ved:
- at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsæt

ning for personlig musikalsk udfoldelse,
- at tilbyde musikundervisning i fag/emner, der er målrettet mod samspil,
- at styrke dannelsen af orkestre og sammenspilsgrupper,
- at arbejde målrettet med etablering af Albertslund Ungdomssymfoniorkester,
- at etablere musikalske oplevelser, koncerter m.v.
- at styrke musiklivet i daginstitutioner og folkeskoler.

stk.2 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i
kommunen. Musikskolen kan endvidere tilbyde musikundervisning til voksne, 
når undervisningens mål er at give voksne mulighed for at indgå i orkestre, kor 
og sammenspilsgrupper.

Stk.3 Undervisningstilbuddet skal i øvrigt tilstræbe at dække alle instrumentgrupper og
alle musikalske genrer.

Stk.4 Indenfor Musikskolens målsætning og de rammer, som Kommunalbestyrelsen
har besluttet, træffer Musikskolens bestyrelse beslutning om den konkrete 
virksomhed.

§3 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

stk.l 3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
2 medlemmer valgt af og blandt forældre til elever i Musikskolen.
2 medlemmer valgt af og blandt Musikskolens personale.
2 medlemmer valgt af og blandt Musikskolens elever.
1 repræsentant for folkeskolen.
1 repræsentant for institutionerne.

Der vælges en suppleant for hvert medlem.

stk.2 Elevrepræsentanter under 18 år må ikke deltage i sager, der angår enkeltperso
ner, dog undtaget ansættelse af skoleleder.
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Stk.3 Ansatte ved Musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter i 
bestyrelsen.

VALG OG BESTYRELSESMØDER

Valg af kommunalbestyrelsesmedlemmer finder sted i forbindelse med Kommu 
nalbestyrelsens konstituering efter hvert kommunevalg, gældende for hele 
valgperioden.

Valg af repræsentanter for forældrene finder sted umiddelbart efter valg til 
Kommunalbestyrelsen, og indkaldelse til valg foretages ved annoncering i 
Albertslund Posten, jfr. dog § 8, 2.
Valget er gældende for hele den kommunale valgperiode.

Børneforvaltningen indkalder daginstitutionslederne til valg af en repræsentant 
for daginstitutionerne.
Valget er gældende for hele den kommunale valgperiode.

Børneforvaltningen indkalder skoleledeme til valg af en repræsentant for 
folkeskolerne.
Valget er gældende for hele den kommunale valgperiode.

Musikskolelederen indkalder hvert år i maj måned skolens personale til valg af 
disses repræsentanter.
Valget er gældende fra kommende sæsonstart og indtil nyvalg har fundet sted.

Musikskolelederen indkalder hvert år i maj måned skolens elever til valg af 
deres repræsentanter, jfr. dog §7, stk.2.
Valget er gældende for kommende sæsonstart og indtil nyvalg har fundet sted.

Såfremt de valgte medlemmer får varigt forfald, indkaldes til nyvalg på samme 
måde, som nævnt ovenfor i §4, stk. 2-6.

Musikskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyt valg har 
fundet sted, jfr. §4, stk.l.

Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for Musikskolebestyrelsen af og 
blandt de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget som medlemmer af 
Musikskolens bestyrelse.

Musikskolebestyrelsen vælger af og blandt sine medlemmer en næstformand. 

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med 
mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

To medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmø 
de. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. 
Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Stk.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
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Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Alle medlemmer af Musikskolebestyrelsen har stemmeret, jf. dog §3,stk.2.

Bestyrelsesmøderne er lukkede møder.

Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen. 

BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Bestyrelsen fører tilsyn med Musikskolens virksomhed og skal sørge for, at 
Musikskolens virksomhed er inden for den til enhver tid gældende lovgivning.

Musikskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, 
som er fastsat af Kommunalbestyrelsen, jvf. bl.a. den til enhver tid gældende 
nettobevillingsaftale.

Bestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om :
- skolens budget, herunder fastlagte mål / resultatmål,
- elevtakst og holdkvotient,
- skolens lokaler, herunder forbedringer af lokaler,
- ansættelse og afskedigelse af leder og souschef,
- udvidelse af Musikskolens tilbud,
- optagelse af elever fra andre kommuner,
- henvisning af elever til andre kommuner,

Bestyrelsen godkender lederens indstilling om ansættelse og afskedigelse af 
medarbejdere på Musikskolen, jfr, dog §6, stk.3.

Bestyrelsen indstiller Musikskolens reviderede regnskab til Kommunalbestyrel 
sens godkendelse.

Bestyrelsen kan afgive udtalelser og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om 
alle forhold, der vedrører Musikskolen, og skal give udtalelse om alle spørgsmål 
som Kommunalbestyrelsen forelægger den.

Musikskolens bestyrelse sørger for, at der udsendes tilbud om deltagelse i 
Musikskolens aktiviteter.

Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem Musikskolen, kommunens folkeskoler, 
og institutioner og mellem hjemmene og Musikskolen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jfr. dog § 4 stk.9.

ELEVRÅD

Stk.l Musikskolens elever kan danne et elevråd.
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Stk.2 Såfremt elevråd dannes, indtræder de af elevrådet valgte repræsentanter i 
Musikskolens bestyrelse* jfr: §4, stk 6.

FORÆLDRERÅD

Stk.l Forældrene til elever i Musikskolen kan danne et forældreråd.

Stk. 2

§9

Stk.l

§10

Såfremt forældreråd dannes, indtræder de af forældrerådet valgte repræsentanter 
i Musikskolens bestyrelse, jfr. §4, stk.2

SKOLENS LEDER

Lederen af Musikskolen skal have de fornødne kvalifikationer til at forestå den 
daglige ledelse af skolen. Lederen har det fulde pædagogiske og administrative 
ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af skolens undervisning over for 
Kommunalbestyrelsen og i overensstemmelse med de gældende regler. Lederen 
skal være kvalificeret som lærer ved Musikskolen og skal indgå i undervisning 
på et eller flere områder.

ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB

Stk.l

Stk2

Stk.3

Stk.4

Skolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og andre. 

Elevbetalinger må ikke overstige 1/3 af skolens bruttoudgift.

Skolens regnskabsår går fra den l.januar til den 31. december.
?

Skolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag til bestyrelsen. Bestyrelsen 
fremsender budgettet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Stk.5 Bestyrelsen fremsender det godkendte budget til Statens Musikråd inden den 
fastsatte frist med ansøgning om statstilskud.

Stk.6 

ft V)iK\‘r

§11

Driftsregnskab og status udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af et af 
Kommunalbestyrelsen valgt revisionsfirma og fremsendes med bestyrelsens 
godkendelse til Kommunalbestyrelsen. Eftergodkendelse i Kommunalbestyrelsen 
sendes regnskabet til Statens Musikråd inden den fastsatte frist.

VEDTÆGTER

Stk.l

Stk.2

§12

Vedtægterne udarbejdes af bestyrelsen og skål godkendes af Kommunalbestyrel 
sen og Statens Musikråd.

Vedtægterne kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede bestyrel 
sesmedlemmer beslutter sig herfor. Ændringer i vedtægterne skal godkendes af 
Kommunalbestyrelsen og Statens Musikråd.

OPHØR

n.V.

Skolen skal ophøre driften, hvis Kommunalbestyrelsen efter samråd med skolens 
bestyrelse beslutter sig herfor.


