Vedtægter
for
Fredensborg Musikskole
Fredensborg Musikskole drives i medfør af § 3 a, stk. 4, i lov om musik, jf.
lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, som ændret ved lov nr. 458 af 8. maj
2013 og fastsat efter samråd med Statens Kunstråd.
Nærværende vedtægter er udarbejdet i henhold til lovens § 3
§1
Navn og status
Fredensborg Musikskole er en kommunal institution, der er etableret med virkning fra 1.
januar 2007.
Byrådet fastsætter i styrelsesvedtægten det stående udvalg Fredensborg Musikskole
skal henhøre under.
§2
Formål
Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme
elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.
Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:
1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske
færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i
fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og
talent,
2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk
stillingtagen,
3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere
og lyttere og
4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle
instrumentgrupper.
Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale
musikmiljø.
§3
Indhold
Musikskolen tilbyder primært musikundervisning til alle børn og unge op til 25 år bosat i
Fredensborg Kommune. Andre elever kan optages efter nærmere bestemmelse.
Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige
behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne over 25 år.
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Musikskolens undervisningsår er på op til 40 uger, og skolens plan for ferier og fridage
følger folkeskolens.
§4
Musikskolerådet og dets sammensætning
Der nedsættes et musikskoleråd bestående af følgende medlemmer:
-

3
1
2
1

medlemmer valgt af og blandt forældre til elever i musikskolen
medlem valgt af og blandt musikskolens medarbejdere
medlemmer valgt af og blandt musikskolens elever
repræsentant for folkeskolen.

Efter Byrådets nærmere beslutning kan der desuden vælges repræsentanter fra andre
institutioner og samarbejdspartnere eller en særskilt oprette støttekreds, jf. § 10.
Der vælges en suppleant for hvert medlem.
Rådets øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Valg afholdes i november måned
i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.
§5
Musikskolerådets konstituering
Musikskolerådet vælger efter hvert nyvalg en formand og en næstformand blandt
forældrerepræsentanterne. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal.
§6
Musikskolerådets opgaver og ansvar
-

-

Musikskolerådet er rådgivende organ for musikskolens ledelse. Rådet leverer
sparring og rådgivning i forhold til musikskolens udvikling, opgaveløsning og
væsentlige spørgsmål på et strategisk niveau herunder undervisningstilbud,
projekter og disses relevans
Musikskolerådet har ikke kompetence i forhold til musikskolens økonomi og
personaleforhold.
Musikskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag,
projekter og indsatsområder.
Musikskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter.
Musikskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af
musikskolens leder.
Musikskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med
lederen udkast til målsætninger for skolen.

Musikskolerådet udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af
Byrådet i årsplanen for musikskolen og for kulturområdet som helhed. Musikskolerådet
orienteres i øvrigt om musikskolens almindelige virksomhed.
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Byrådet har det overordnede ansvar for musikskolen og træffer den endelige afgørelse i
alle spørgsmål, der ikke i loven eller denne vedtægt er henlagt til anden myndighed.
§7
Musikskolerådets møder
Musikskolerådet afholder møder 3 - 4 gange årligt efter en forud fastlagt plan og
indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel af formanden/musikskolelederen med
angivelse af dagsorden. 2 medlemmer af rådet kan begære afholdt ekstraordinært
rådsmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden.
Formanden/musikskolelederen indkalder rådet snarest muligt efter begæringen. I
særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel.
Musikskolerådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
Musikskolerådet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden leder forhandlinger og afstemninger i rådet.
Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol over rådets beslutninger.
Ethvert medlem af rådet kan forlange afvigende meninger i kort form tilført
beslutningsprotokollen og medsendt rådets udtalelser og beslutninger.
Elever, der ikke er myndige, overværer ikke den del af drøftelserne, der angår
personsager.
§8
Musikskolens ledelse og drift
Musikskolens leder skal tilsammen have de fornødne pædagogiske og administrative
forudsætninger. Musikskolelederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer
svarende til de kvalifikationer, der kræves af lærerpersonalet.
Musikskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse
og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med musikskolens
vedtægter, Byrådets beslutninger samt regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og
Kunstrådet.
Musikskolens leder informerer musikskolerådet om nyt vedrørende de politisk betingede
rammer og værdier, som musikskolen arbejder inden for.

§9
Økonomi, Budget og Regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle
andre, samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.
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Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af udmeldt budgetramme et
budgetforslag som forelægges musikskolerådet til orientering.
Driftsregnskab udarbejdes og godkendes af Byrådet, forsynes med påtegning fra
kommunens revision og fremsendes til Kulturstyrelsen til orientering inden for de
fastsatte tidsfrister.
§ 10
Støttekreds
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der
oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved
økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål,
eller som på en anden måde støtter formålet.
Mindst en gang om året indkalder rådet støttekredsens medlemmer til møde.
§ 11
Vedtægter
Forslag til ændring af vedtægterne forelægges Byrådet til godkendelse.
Ændring af musikskolens vedtægter kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
musikskolerådet.
Musikskolerådet kan selv fremsætte forslag til ændring af vedtægterne, når 2/3 af de
fremmødte rådsmedlemmer på 2 af hinanden følgende møder beslutter sig derfor.
Møderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
§ 12
Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder efter godkendelse i Byrådet i kraft den 1. april 2021.
-oo0ooSåledes vedtaget af Byrådet på mødet den
22. marts. 2021.
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