163. fundur
Skólanefnd Tónlistarskóla Stykkishólms
Skólanefnd Tónlistarskóla Stykkishólms hélt fund, 4. fund starfsársins 2015-2016, fimmtudaginn 12. maí
2016 kl. 18:00 í Tónlistarskóla Stykkishólms. Mætt voru: Jóhanna Guðmundsdóttir, Íris Huld
Sigurbjörnsdóttir, Eyór Lárentsínusson, María Alma Valdimarsdóttir.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.
1.

Skýrsla skólastjóra
Jóhanna fór yfir það sem er helst á döfinni nú í lok skólaárs.
a. Nemendur:
Opnað verður fyrir umsóknir eftir helgi og umsóknarfrestur verður til ca. 10. júní.
b. Próf:
HLJÓÐFÆRAPRÓF
- Grunnpróf á árinu – 5 nemendur (1 í jan, 4 í apríl = píanó og málmbl.)
- Miðpróf á árinu – 2 nemendur (í jan = píanó)
- 4. stig – 3 nemendur (blásarar)
- Allmargir taka 1. og 2. stig
- Aðrir taka vorpróf
TÓNFRÆÐAPRÓF
- 2. stig
- 4 nemendur
- 3. stig
- 9 nemendur + 1 síðar í vor
- Samræmt miðpróf - 4 nemendur
c. Tónleikar og fleira:
- Vortónleikar í sal 5 talsins
- Áskorendatónleikarnir 17. apríl kl. 17:00, tókust afskaplega vel. Ágóði rann til
Krabbameinsfélags Snæfellsness.
- Lúðrasveit – vortónleikar 21. apríl kl. 14:00 + kaffisala
- Hljóðfærakynning fyrir yngri bekki grunnskólans 13. maí kl. 8:30
- Tónleikar í sal fyrir heimilisfólk Dvalarheimilisins 17. maí kl. 15:30
- Skólaslit verða fimmtudaginn 19. maí kl. 18.00 í Stykkishólmskirkju
- Lúðrasveit spilar á sjómannadag, 17. júní og fer svo til Englands í tónleikaferð.
d. Kennarar: Næsta ár verða þær breytingar að Martin fer í ársfrí, Símon Karl, Alexandra og
Sigurgeir hætta. Verið er að skoða umsóknir.
e. Húsnæði og tæki
- Vonir standa til að hljóðvist verði bætt
- Ný ljósritunarvél og hillur eru komnar í vinnuherbergi
- Tússtöflur með nótnalínum eru væntanlegar í flestar stofur
f.

Skóladagatal 2016-2017
- Sjá framlagt skjal, sem telur 35 kennsluvikur eins og undanfarin ár. Skólanefnd
samþykkir framlögð drög að skóladagatali fyrir skólaárið 2016-2017.

g. Önnur mál
- Skólastefna – Skólaþing fyrir bæjarbúa verður haldið laugard. 21. maí kl. 11-14 á
Hótel Stykkishólmi og eru allir sem áhuga hafa á að taka þátt og leggja sitt af
mörkum í mótun skólamála í Stykkishólmi, hvattir til að mæta.
- Fræðslu- og kynnisferð til Kanada með GSS í haust, tveir starfsmenn hafa hug á
að fara í þá ferð.
- Samstarf í haust með LHÍ – í sept.

2.

Yfirferð umsókna um stöður blásarakennara
a. Laus staða tréblásturskennara – framtíðarstarf: Borist hafa tvær umsóknir frá Anastasiu
Kiakhidi og Tristan Willems og að auki ein fyrirspurn, sem varð ekki að umsókn.
Skólanefnd og skólastjóri mæla með því að gengið verði til samninga við Anastasiu
Kiakhidi sem er menntaður tónlistarkennari frá Rússlandi með reynslu af alls konar
hljómsveitastarfi og kennslu barna á öllum aldri og á öllum námsstigum. Þverflauta er
hennar aðalhljóðfæri. Hún talar m.a. góða ensku og frönsku. Fær mikil og góð meðmæli.
b. Laus staða málmblásturskennara – afleysing: Borist hafa þrjár umsóknir frá Mari Therese
Martinussen, Andreas H. Fossum og Gabriel Trottier, sem öll eru frá Noregi.
Skólanefnd og skólastjóri mæla með því að gengið verði til samninga við Andreas H.
Fossum sem er master í einleik á klassískan trompet og kennslufræði í tónlist. Hefur
mikinn áhuga á „bigband“ og alls konar samspili.

3.

Skólagjöld skólaárið 2016-2017
Skólanefnd samþykkir tillögu um 3% hækkun og felur skólastjóra að stilla upp gjaldskrá skólagjalda
fyrir skólaárið 2016-2017 fyrir næsta fund.

4.

Siðareglur kjörinna fulltrúa í Stykkishólmsbæ
Siðareglur kjörinna fulltrúa í Stykkishólmsbæ framlagðar og kynntar.

5.

Önnur mál
Önnur mál voru engin.

Fundi slitið kl. 19:10.
Fundargerðin upplesin og samþykkt.
Íris Huld Sigurbjörnsdóttir (sign.)

