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Vedtægter
for
Lejre Kommunale Musikskole
§1. Lejre Kommunale Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i
Lejre Kommune.

§2. Musikskolens formål
-

-

-

At give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder til personlig
musikalsk udfoldelse såvel i fællesskab med andre som individuelt, og
dermed skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet.
At medvirke til elevernes personlighedsudvikling, øge deres forståelse
af sig selv som en del af et fællesskab og udvikle lyst til selvvirksomhed
og fordybelse samt evne til at udtrykke sig.
At virke til fremme af det lokale kulturliv gennem et velfungerende
samarbejde mellem elever, forældre, ledere, lærere, bestyrelser og
andre bl.a. ved at stå for en skabende og udviklende rolle i musikmiljøet, ved at samarbejde med grupper og institutioner beskæftiget
med musiske aktiviteter og ved at forbedre muligheder og rammer for
børns, unges og voksnes musiske udfoldelse.

§3. Musikskolens indhold
Musikskolen tilbyder undervisning i musik for alle børn og unge op til 25 år
bosiddende i Lejre Kommune. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning
for voksne. Undervisningen foregår fortrinsvis lokalt af hensyn til rekruttering
blandt de yngste elever, men aktiviteter i øvrigt kan samles, hvor det skønnes
hensigtsmæssigt.

§4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 6 forældre, idet to forældre vælges i hvert af
områderne Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, af 2 lærere og af 3 elever. I
møderne deltager ledelsen uden stemmeret. Denne fungerer som
bestyrelsens sekretariat. Forældrene vælges for to år ad gangen på lokale
forårsarrangementer.
I første halvår af 2007 vælges to repræsentanter for henholdsvis et og to år.
Forældrerepræsentanterne får personlige suppleanter. Lærerne vælger deres
repræsentanter af deres midte. Elevrepræsentanterne vælges så vidt muligt
lokalt. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer er muligt. Bestyrelsen konstituerer
sig med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
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§5. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen har ansvaret for musikskolens virksomhed i samarbejde med
musikskoleledelsen og sikrer det bedst mulige samarbejde med lokale
interessenter i musikskolens virke. Bestyrelsen indstiller til
kommunalbestyrelsen ved ansættelse af musikskolens leder og deltager i
såvel udarbejdelse af opslag som i ansættelsesudvalg vedr. den øvrige
ledelse. Bestyrelsen godkender musikskolens budget, herunder principperne
for egenbetalingen, og det reviderede regnskab inden for den af
Kommunalbestyrelsen vedtagne ramme. Bestyrelsen sikrer samarbejdet
mellem folkeskolen, musikskolen og hjemmene.

§6. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og er beslutningsdygtig ved
fremmøde af halvdelen af bestyrelsens medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. To medlemmer af bestyrelsen kan
begære ekstraordinært møde.

§7. Musikskolens ledelse og daglige drift
Musikskolens ledere skal have de fornødne pædagogiske og administrative
forudsætninger. Det er endvidere en forudsætning, at lederne er kvalificerede som lærere ved musikskolen. Musikskoleledelsen har det pædagogiske
og administrative ansvar for tilrettelæggelsen, afviklingen og udviklingen af
skolens undervisning under ansvar over for bestyrelsen og Kommunalbestyrelsen.

§8. Økonomi
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommunen og staten
samt elevbetaling i henhold til musikloven.

§9. Støtteforening
For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale
musikliv kan der oprettes støtteforeninger i områderne Bramsnæs, Hvalsø og
Lejre.

§10. Vedtægter
Musikskolens vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af
Kommunalbestyrelsen og Kunststyrelsen.
Vedtægterne er gældende fra den 1. august 2007.

