MØTEREFERAT

Rektormøte
Dato:

10.mai 2017

Tilstede:

Kim Stian Bakke, Asker, Eli Engstad Risa, Asker, Kirsten Fuglseth Bærum, Geir
Morten Hansen, Drammen, Sissel Gerhardsen Røine, Lier, Vibeke Kohl, Lier, SvenErik Nilssen, Nedre Eiker og adm leder i orkesteret, Kjell Seim, dirigent og Nina
Solberg, daglig leder i Vestregionen

Forfall:

Olga A. Holter, Hole, Dagny Krogness, Ringerike, Roar Lindberg, Røyken, Ingeborg
Lund, Hurum, Toril Ebbesberg, Sigdal, Nils Wichmann, Modum, Geir Waaler,
Krødsherad, Siri Gythfeldt, Sande, Torstein Kristiansen, Svelvik, Åsmund
Tvinnereim, Øvre Eiker.

Hvem deltok i orkesteret pr mars 2017
Orkesteret hadde pr mars 51 medlemmer, fordelt på 29 i hovedorkesteret og 23 i juniororkesteret.
Nina presenterte oversikt over deltakere pr kommune og hvem som spiller hvilket instrument.
Oppfølgingspunkt:
Rektorene ønsker regelmessig oppdatering av deltakerne inkl. valgt instrument.
Enighet om minst halvårlige oppdateringer.
Aktiviteter høsten 2016/vår 2017
Høsten 2017 ble det gjennomført:
5 helgesamlinger
1 konsert (IRIS/junior)
2 mesterklasser
Samling med konserter i Spania (deler av høstferien)
Våren 2017 ble det gjennomført:
3 helgesamlinger
2 konserter (Nyttårskonsert i Bærum +Drømmekonsert i Drammen)
Juniorene har deltatt en dag i alle helgesamlinger, samt i alle konserter
Planer for høsten 2017 og 2018
Alle aktiviteter er lagt ut på Vestregionens nettside.
Høsten 2017 er det planlagt
4 helgesamlinger
1 konsert (Kunst rett vest i Svelvik)
Høstferiesamling på Klækken hotel inkl. juniorene
I 2018 er orkesteret 10 år. Foreløpig er fastsatt tidspunkt for
5 helgesamlinger
2 konserter
Samling i Spania inkl. konserter
Oppfølgingspunkt:
Oppdaterte terminlister sendes hver rektor hvert kvartal.
Gjennomført spørreundersøkelse
Nina presenterte funnene i undersøkelsen som ble gjennomført i mars 2017.
Den ble sendt ut til orkesterdeltakerne (elevene) gennom foresattes e-postadresser, foresatte,
instruktører, rektorene og alle lærere ved kultur- og musikkskolene.
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Hovedfunnene er oppsummert i notats form, og rapport for hver respondentgruppe ble sendt ut til
rektorene i forkant av møtet.
Synspunkter fra rektorene på funnene og kommentarer i undersøkelsen:
Juniororkesteret oppfattes som ”konkurrent” til skolenes tilbud, og bør avvikles. Hvis tilbudet skal
opprettholdes, må tilbudet supleres med ”alle” instrumenter, og ikke bare stryk.
Orkesteret må knyttes (tettere) til musikk-ogkulturskolenes virksomhet inkl. rammeplan. Tiltak for å
oppnå dette kan være:
- Jevnlige møter mellom rektorene og Vestregionens administrative ledelse samt dirigent.
- Kommuneadministrasjonene involveres i organiseringen av VUS.
- Felles reportoar, slik at elever ved skolene kan spille (deler) av orkesterets reportoar.
- Reportoaret må gjøres mindre vanskelig, samtidig må det holde ”symfoniorkester-nivå”.
- Legge opp til orkestersamlinger der elever ved skolene som ikke deltar i orkesteret, kan være med.
- Satse på å rekruttere til ”rødliste”-insturmenter.
- Den nåværende organiseringen av aktivitetene i orkesteret i form av helsesamlinger, må diskuteres
med sikte på mulig endring.
Oppfølgingspunkter:
- Nina inviterer til kvartalsvise samlinger med rektorene.
- Avvikling eller videreføring av juniororkesteret fra høsten 2018 diskuteres høsten 2017.
- Dirigent Kjell følger opp synspunkter vdr. reportoar; vanskelighetsgrad og hva som kan være felles.
- Samling på Klækken i høstferien 2018 gjøres tilgjengelig for skoleelever som ikke deltar fast i
orkesteret
- Noteverk tilpasses blåsere (transponering)
- Hver rektor vurderer hvordan egen skole kan bidra til å styrke orkesteret; tilrettelegge for skolering av
særskilte instrumenter, rekruttering blant egne elever.
- Ønske om å koble kommuneadministrasjonen inn i orkesterets styring/ledelse, diskuteres med
Vestregionens rådmannsgruppe.
Orkesteret etter 2018
Vestregionens ordførere har startet diskusjonen om samarbeidsalliansen skal bestå, eller avvikles, etter
2018. Diskusjonen er aktuell både fordi den strategisk plattformen som samarbeidet baseres på, ”går ut”
i desember 2018, og en revidering av plattformen skal revideres i generalforsamlingen i juni 2018. I
tillegg har kommunereformen og regionreformen åpnet for at det ikke er selvsagt at kommunene skal
fortsette å samarbeide i regi av Vestregionen som er et selvstendig rettssubjekt i hht kommunelovens
§27. Rektorgruppen vil bli holdt løpende orientert om diskusjonene i ordførergruppen, og vil få anledning
til å spille inn i prosessen.
Oppfølgingspunkt:
Nina formidler til ordførergruppen i Vestregionen at rektorene ønsker at orkesteret videreføres etter
2018, også dersom Vestregionsamarbeidet legges ned, eller tar en annen form.
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