Styrelsesvedtægt for Hjørring Musiske Skole
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Navn og status
Hjørring Musiske Skole er en kommunal institution med hjemsted i Hjørring
kommune.
Formål:
- Gennem udvikling af elevernes evner indenfor det musiske udtryk at skabe
forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i det musiske liv som aktiv og som
modtager.
- Med musiske aktiviteter forstås musikskoleaktiviteter, udvidet med aktiviteter
indenfor fx. billedkunst, drama, film, dans, forfattervirksomhed
- Gennem musiske fødekæder i kommunen at styrke elevernes muligheder for
at møde og dyrke musiske aktiviteter både lokalt, decentralt og centralt.
- At bibringe den enkelte elev kvalitativt høje musiske færdigheder som
forudsætning for personlig musisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre
som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
- Gennem beskæftigelse med musiske aktiviteter at medvirke til elevernes
personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et
fællesskab.
- At virke til fremme af de lokale musiske miljøer.
Indhold
Hjørring Musiske Skole tilbyder undervisning i musik, billedkunst og andre
musiske aktiviteter til alle børn og unge op til 25 år i kommunen og tilbyder
endvidere musikundervisning til voksne. Alle aktiviteter skal holdes indenfor det
fastsatte budget.
Bestyrelsessammensætningen
Stk.1 Bestyrelsen består af 10 medlemmer
a) 1 medlem med særlig interesse for arbejdet med Hjørring Musiske Skole,
udpeget af byrådet udenfor byrådets medlemskreds.
b) 4 medlemmer valgt af og blandt forældre til elever ved Hjørring Musiske Skole
– heraf skal mindst 2 være forældre til musikelever.
c) 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejdere ved Hjørring Musiske Skole –
heraf skal mindst én være musiklærer.
d) 2 medlemmer valgt af og blandt elever ved Hjørring Musiske Skole – heraf skal
mindst én være musikelev.
1 repræsentant for folkeskolerne, vælges af forsamlingen af skoledistriktsledere .
Stk.2 Repræsentanten a og e vælges for én byrådsperiode.
Stk.3 Repræsentanterne b, c og d vælges for 2 år.
Valgprocedure
Stk.1 Medlem og suppleant med særlig interesse for arbejdet i Hjørring Musiske
Skole udpeges af byrådet udenfor byrådets medlemskreds efter forslag fra de
stedlige organisationer.
Stk.2 Forældrerepræsentanter til bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på
et forældremøde senest 1 måned efter sæsonstart. Valget indkaldes af den
siddende bestyrelse. Valgperioden for forældrerepræsentanter er 2 år.
Stk.3 Forudsætningen for at blive valgt til forældrerepræsentant er, at man på
valgtidspunktet har børn under 18 år indskrevet på Hjørring Musiske Skole.

Medarbejdere ved Hjørring Musiske Skole kan ikke vælges som
forældrerepræsentanter.
Stk.4 Valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter sker på et
personalemøde for alle ansatte. Lederen af Hjørring Musiske Skole indkalder til
personalemøde senest 1 måned efter sæsonstart.
Stk.5 Hjørring Musiske Skoles leder iværksætter en valgprocedure blandt samtlige
elever senest 1 måned efter sæsonstart.
Stk.6 Ved afstemningerne kan der gives en stemme fra hver af de fremmødte
stemmeberettigede. På stemmeseddelen kan der højest anføres det antal navne
svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
Stk.7 Valg til bestyrelsen sker ved et simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den eller
de personer der opnår højeste antal stemmer. I tilfælde af stemmelighed
foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. De
øvrige opstillede kandidater indtræder som suppleanter i den rækkefølge, som
stemmetællingen tilsiger.
Stk.8 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når
medlemmets barn ophører i Hjørring Musiske Skole, hvorefter suppleanten
indtræder. Såfremt der ikke er flere suppleanter afholder bestyrelsen supplerende
valg i henhold til § 5.
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Stk.9 En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen på det tidspunkt, hvor
ansættelsesforholdet ophører. Medarbejderen kan efter eget valg udtræde på det
tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin
opsigelse fra byrådet.
Mødevirksomhed
Stk.1 Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanter må ikke deltage i
afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager
vedrørende enkelte elever, lærere eller leder.
Stk.2 På bestyrelsens første møde vælger medlemmer en af de i § 4, stk.1 a eller
b nævnte repræsentanter til formand og næstformand ved flertalsvalg. Begge
vælges for en 1-årig periode. Lederen af Hjørring Musiske Skole indkalder og
leder det konstituerende møde.
Stk.3 Den siddende bestyrelse fortsætter til en ny er konstitueret. Jf. stk.2.
Stk.4 Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde
andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af
særlig interesse for vedkommende.
Stk.5 Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage
inden mødet til medlemmerne og tilforordnede en dagsorden med eventuelle
bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det
meddeles formanden senest 8 dage inden mødet afholdes.
Stk.6 Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder bestyrelsens
møder.
Stk.7 Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne i en længere
periode, skal suppleanten indkaldes.

Stk.8 Bestyrelsen afholder møde, når det udtrykkes af formanden eller 3 af
bestyrelsens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af
punkter til dagsordenen. Bestyrelsesmødet skal afholdes senest 3 uger efter
modtagelsen af begæringen. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt
Stk.9 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når
mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne
om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpelt
flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk.11 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de
personligt er til stede ved afstemningen.
Stk.12 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen
anføres for hvert møde, hvilke personer der har været fraværende.
Beslutningsprotokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget ved
mødet.
Stk.13 Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser kort ført til protokol,
inden protokollen underskrives.
Stk.14 Lederen af Hjørring Musiske Skole vil i forbindelse med spørgsmål om
beslutningernes retmæssighed kunne tilføje protokollen sin opfattelse.
Stk.15 Lederen af Hjørring Musiske Skole deltager i bestyrelsesmøderne som
bestyrelsessekretær og sørger for, at bestyrelsens protokol bliver ført under
møderne.
Stk.16 Der udbetales ikke diæter eller kørselsgodtgørelse til medlemmer af
bestyrelsen. Der kan endvidere ikke udbetales kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste.
Stk.17 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§7

Beføjelser
Stk.1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, som er
fastsat i lov om musik samt de rammer, der er fastlagt af byrådet.
Stk.2 Byrådet delegerer kompetencen til bestyrelsen på følgende områder:
a) Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Hjørring Musiske Skoles
virksomhed.
b) Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet og Børneog Undervisningsudvalget forelægger den.
c) Bestyrelsen medvirker ved ansættelse af ledere og lærere i overensstemmelse
med de af byrådet fastsatte retningslinier.
Stk.3 Hjørring Musiske Skoles virksomhed gennemføres med tilskud fra stat og
kommune samt elevbetaling i henhold til lov om musik. Andre indtægter kan være
tilskud fra fonde og puljer, entréindtægter, salg af ydelser til andre institutioner mv.
Stk.4 Bestyrelsen udarbejder indenfor den af byrådet fastsatte beløbsramme et
budget for virksomheden i Hjørring Musiske Skole.

Stk.5 Der henvises i øvrigt til de af byrådet fastsatte regler om delegation af
økonomisk kompetence.
Stk.6 Arbejdsgiver- og bevillingskompetencen forbliver hos byrådet.
Stk.7 Inden de fremsatte tidsfrister fremsender Hjørring Kommune det godkendte
budget til Kunstrådet samtidig med ansøgningen om statstilskud.
Stk.8 Ved regnskabsårets afslutning fremsender Hjørring Kommune det
revisionspåtegnede regnskab til Kunstrådet.
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Lederen af Hjørring Musiske Skole
Lederen af Hjørring Musiske Skole skal have de fornødne pædagogiske og
administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have
kvalifikationer svarende til en musiklærer ved Hjørring Musiske Skole. Der
henvises til de vejledende retningslinier for musikskoler.
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Ikrafttrædelse mv.
Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014.
Der foretages valg efter denne vedtægt første gang i efteråret 2013.
Ændringer i styrelsesvedtægten, som ikke er af teknisk art, kan kun finde sted
efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen ved Hjørring Musiske Skole.

