Odense Musikskoles Brugerråd
Forretningsorden
§1 Brugerrådets sammensætning
 4 forældrerepræsentanter
 2 lærerrepræsentanter
 1 repræsentant fra folkeskolen
 1-2 repræsentanter for musikskolens elever
 1-2 eksterne repræsentanter, udpeget af brugerrådet
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted.
Brugerrådet konstituerer sig med formand og næstformand.
Et medlem af brugerrådet udtræder, såfremt denne ikke længere repræsenterer det interesseområde, hvorpå valget
er sket. Der udpeges herefter et nyt medlem, der repræsenterer samme område, dog kun for resten af valgperioden.
§2 Valg til Brugerrådet
a) Forældrerepræsentanter
To medlemmer er på valg i lige år. To medlemmer er på valg i ulige år.
Opstilling af kandidater som forældrerepræsentanter kundgøres via musikskolens hjemmeside, og
elektroniske nyhedsbrev.
Valget finder sted i 2. kvartal – i forbindelse med et større musikskolearrangement.
b) Lærerrepræsentanter
Ét medlem udpeges af MED-udvalget.
Ét medlem vælges blandt det øvrige lærerpersonale for en 2-årig periode.
Valget finder sted i 2. kvartal eks. i forbindelse med fælles faggruppemøde.
c) Musikskoleeleverne
Valgprocedure fastsættes af musikskolens ledelse, og kundgøres via musikskolens hjemmeside eller
elektroniske nyhedsbrev.
d) Eksterne medlemmer
Brugerrådet udpeger 2 eksterne medlemmer, efter indstilling af musikskolens ledelse.

§3 Brugerrådsmøder
Brugerrådet afholder møde efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Brugerrådsmøder indkaldes skriftligt af formanden
med angivelse af dagsorden for mødet. Indkaldelsen skal ske senest 8 dage for mødets afholdelse.
Der afholdes formøde mellem formand, næstformand og repræsentant for musikskolens ledelse ca. 1 uge før
dagsordensudsendelse. På formødet fastlægges dagsordenspunkter.
To medlemmer af brugerrådet kan begære afholdt ekstraordinært brugerrådsmøde. Begæringen skal være skriftlig, og
være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder herefter til møde snarest muligt efter begæringen er
modtaget.
Brugerrådet træffer sine beslutninger med alm. stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

Odense Musikskoles leder og souschef deltager i brugerrådsmøderne. Leder eller souschef er sekretær for
Brugerrådet.
Ændringer i forretningsordenen kan vedtages på et brugerrådsmøde, såfremt ændringen fremgår af mødets
dagsorden, og er i overensstemmelse med de af Kunstrådets retningslinjer for musikskoler samt byrådets beslutninger
vedr. musikskolen.

Således vedtaget på mødet den:_________________
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