149. fundur skólanefndar Tónlistarskólans í Stykkishólmi
þriðjudaginn 26. febrúar. 2013 kl. 18:00
Mætt voru Þóra Margrét Birgisdóttir formaður, Jósep Ó. Blöndal, Jóhanna Guðmundsdóttir
skólastjóri og Eydís Bergmann Eyþórsdóttir sem ritaði fundargerð.
Formaður setti fundinn og stýrði honum.

1.
2.
3.

Skýrsla skólastjóra
Fjármál – prófgjöld vegna áfangaprófa
Önnur mál
------------------------------------

1. Skýrsla skólastjóra:
1) Breytingar um áramót




Nokkrum nemendum Lárusar Péturssonar var raðað niður á aðra kennara þar sem
hann fór í 49% starf. Allt þetta gekk upp.
Nokkrir hættu og/eða færðu sig á milli hljóðfæra og varð það, ásamt breyttu
kennslufyrirkomulagi yngri nemenda, til þess að það tókst að hreinsa nánast upp
biðlistann.
Nokkrar umsóknir eru að detta inn en opnað verður fyrir skráningar í maí fyrir
skólaárið 2013-2014.

2) Skólastarfið og skóladagatal 2012-2013 - vorönn
 Tónleikar og tónfundir í febrúar eru nýafstaðnir þar sem hver kennari kallaði saman
sína nemendur og þeirra gesti.
 Dagur tónlistarskólanna var haldinn 23. Febrúar og þar komu fram nemendur úr
öllum deildum á öllum stigum bæði í samspili og einleik. Foreldrafélag Lúðrasveitar
Stykkishólms var með kaffisölu á eftir. Eftir tónleikana fengu gestir að greiða atkvæði
hverjir færu að spila á Nótunni
 Nótan 2013 – Svæðistónleikar á Ísafirði 16. mars. Skólinn mun senda 3-4 atriði ásamt
kennurum. Reiknum með að verða í samfloti með Akurnesingum og Borgnesingum í
rútu.
 Tónleikar lengra kominna nemenda (áætlaðir 10. apríl)
 Lúðrasveitarstarfið
o Æfingabúðir 8.-9. mars (LS) og 6. apríl (LL)
o Tónleikar á uppstigningardag, 9. maí
o Annað
 Gítarhelgi 19. og 20. apríl – tónleikar í kirkjunni laugard. 20. apr. kl. 18:00 (líklega)
 Próf – áætlun
o Grunnpróf 4 (hljóðfærapróf 23. apríl)
o Miðpróf 2
o Framhaldspróf 1
o Miðpróf í tónfræðum 6 (?) – próf 9. Apríl
o Verið er að leggja drög að prófum í söng- og hljóðfæraleik þann 23.apríl nk.
o Vorpróf verða um mánaðarmótin apríl/maí og skólaslit verða 16.maí.

2. Fjármál - Jöfnunarsjóður og prófgjöld vegna áfangaprófa






Framlag úr Jöfnunarsjóði nú kr. 3.290.441 (2 millj. minna en í fyrra)
Prófgjöld vegna áfangaprófa á vegum Prófanefndar tónlistarskólanna (ath. hækkun
varð í janúar 2013):
o Grunnpróf
kr. 6.700
o Miðpróf
kr. 9.950
o Framhaldspróf
kr. 12.900 + 22.500 v/tónleika
o Miðpróf í tónfræðum kr. 5.000
Greiðsla prófgjalda vegna barna (yngri en 20 ára)
Greiðsla prófgjalda vegna fullorðinna (20 ára og eldri)

Skólanefnd telur ekki ástæðu til að breyta fyrirkomulagi á greiðslum prófgjalda
v/áfangaprófa. Skólinn greiðir fyrir nemendur undir 20 ára og eldri nemendur greiða
sjálfir.

3. Önnur mál










Yfirlit yfir hljóðfærakaupasjóð 2012 * (Í sjóði um áramót kr. 130.225)
Nýtt hljóðfæri – bassaklarinett (greitt af rekstrarfé)
Ný tæki – tveir skjávarpar og tjald
Afmælisárið 2014 – skólinn 50 ára, LS 70 ára. - Hugmyndavinna í gangi.
Ljósritunar – og vinnuherbergi / Sambúð með tölvuveri Einars. Hugmyndir um
breytingar kynntar.
Breytingar/endurbætur í salnum á óskalista (pallur, tjald, þyngri gluggatjöld (bættur
hljómburður), ljósabúnaður). Lítil hreyfing. Skólanefnd ræddi nauðsyn þess að gerðar
verði þær endurbætur á húsnæðinu þannig að það fullnægi þörfum nemenda,
kennara og þeirra starfssemin sem fram fer í húsinu.
Útleiga á salnum rædd. Skólanefnd setur sig ekki á móti því ef tekjur koma á móti.
Hljóðfærasmiðurinn Stefán Birkisson kom í heimsókn vegna viðhalds píanóa í umsjá
skólans.

Hljóðfærakaupasjóður 2012 - Yfirlit
Styrkir og aðrar tekjur
Vextir – fjármagnstekjuskattur
Selt trommusett
Seldur mixer

60.600
2.045
50.000
20.000

Keyptur bassamagnari
Keypt trommusett (lítið)
Keyptar 2 pákur (greitt til Mosó)
Samtals árið 2012
Í sjóði 31. des. 2012

70.000
65.000
50.000
132.645
130.225

185.000

Úr skóladagatali:
18.-21. feb.
23. febrúar
1. mars (fös.)
8.-9. mars (fös.-lau.)
16. mars (lau.)
25. mars – 2. apr.
6. apríl (lau.)
9. apríl (þri.)
10. apríl (miðv.)
14. apríl (sun.)
18. apríl (fim.)
19.-20. apríl
23. apríl
26. apríl (fös.)
- ” 29. apr.-3. maí
6.-10. maí
9. maí (fim.)
16. maí (fim.)
21.-23. maí

Tónfundir – samtals 7 (oftast tvennir á dag)
Dagur tónlistarskólanna – tónleikar í kirkjunni kl. 15:00
STARFSDAGUR (sbr. GSS)
Æfingabúðir Stóru Lúðró
Nótan 2013 – svæðistónleikar á Ísafirði
PÁSKAFRÍ
Æfingabúðir Litlu Lúðró
Miðpróf í tónfræðum
Tónleikar lengra kominna nemenda í kirkjunni kl. 20:00
Nótan 2013 – lokatónleikar í Hörpu/Eldborg
LL heimsækir leikskólann
Gítarhelgi – æfingabúðir m/Reykjanesbæ og Tónskóla Sigursveins
Áfangapróf - prófanefnd
FRÍ (sbr. GSS)
Aðalfundur SÍSL – Martin fer á fundinn.
VORPRÓF
VORTÓNLEIKAVIKA
Vortónleikar Lúðrasveitar Stykkishólms kl. 17:00 (Uppstigningadag)
SKÓLASLIT í Stykkishólmskirkju kl. 18:00
STARFSDAGAR - FRÁGANGUR

Lúðrasveitin o.fl.:
25. maí (lau.)
1. júní (lau.)
2. júní (sun.)
4. júní (þri.)
17. júní (mán.)

Heimsókn frá Seltjarnarnesi (?)
Þvottadagur
Sjómannadagurinn
Skólaslit grunnskólans
Þjóðhátíðardagurinn

Fundi slitið kl.19:00
Ritari Eydís Bergmann Eyþórsdóttir.

Þóra Margrét Birgisdóttir formaður (sign.),
Jósep Ó. Blöndal (sign.),
Jóhanna Guðmundsdóttir skólastjóri (sign.),
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir (sign.).

