Vedtægt
for
Brøndby Kommunes
Ungdoms- og musikskolebestyrelse

Kapitel 1
Ungdoms- og musikskolebestyrelsen

Sammensætning
§ 1.

Ungdoms- og musikskolebestyrelsen består af 11 medlemmer.

Stk. 2.

I Ungdoms- og musikskolebestyrelsen skal der være følgende
repræsentanter:


3 repræsentanter for kommunalbestyrelsen



2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdoms- og musikskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter



1 repræsentant valgt blandt skolebestyrelsernes medlemmer



3 medarbejderrepræsentanter



1 elevrepræsentant fra Ungdoms- og musikskolen



1 elevrepræsentant fra det fælles elevråd

Stk. 3.

Alle medlemmer af Ungdoms- og musikskolebestyrelsen har stemmeret.

Stk. 4.

Elevrepræsentanter under 18 år må ikke overvære behandling af eller deltage i afstemning om sager vedr. enkeltpersoner.

Stk. 5.

Lederen af Ungdoms- og musikskolen er sekretær for Ungdoms- og musikskolebestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret. Afdelingslederne i Ungdoms- og musikskolen kan deltage i møderne uden stemmeret.
Områdets direktør/fagchef kan deltage i Ungdoms- og
musikskolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Valg til ungdoms- og musikskolebestyrelsen

§ 2.

Valg til ungdoms- og musikskolebestyrelsen finder sted snarest muligt efter
hvert kommunevalg. Valg af elevrepræsentanter foretages dog en gang om
året ved skoleårets start. Ungdoms- og musikskolebestyrelsen fungerer
indtil udgangen af den måned, hvori nyt valg til denne har fundet sted.

Stk. 2.

Repræsentanter for kommunalbestyrelsen vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og følger den kommunale valgperiode.
Repræsentanter for organisationerne vælges af Kommunalbestyrelsen efter
forslag fra de stedlige organisationer.
Repræsentanter for medarbejderne og eleverne vælges af og blandt disse.

2

Stk. 3.

Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en valghandling indkaldt af lederen af Ungdoms- og musikskolen. Der vælges 1 repræsentant fra musikskolen, 1 repræsentant fra øvrige enheder og 1 repræsentant fra ungdomsskolen.
Er man forhindret i at deltage, kan der stemmes elektronisk eller pr. brev.

Stk. 4.

Hver medarbejder har 1 stemme. Den medarbejder, der har fået flest stemmer, er valgt. Stedfortræder vælges efter samme fremgangsmåde.

Stk. 5.

Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet. Den, der har fået flest stemmer, er valgt. Stedfortræder vælges efter samme fremgangsmåde.

Stk. 6.

For hvert medlem af Ungdoms- og musikskolebestyrelsen udpeges en
stedfortræder.
Ungdoms- og musikskolebestyrelsens mødevirksomhed

§ 3.

Ungdoms- og musikskolebestyrelsen vælger selv sin formand blandt mellemmerne valgt af Kommunalbestyrelsen, og næstformand vælges blandt
bestyrelsens øvrige medlemmer og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent.

Stk. 3.

Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne.

Stk. 4.

Formanden leder forhandlingerne og evt. afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. I beslutningsprotokollen skrives efter hvert møde deltagernes navne, og protokollen underskrives af
mødedeltagerne.

Stk. 5.

Formanden sørger for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 6.

Repræsentanter for organisationer, skolebestyrelserne og elevrepræsentanterne modtager diæter for deltagelse i Ungdoms- og musikskolebestyrelsens møder.

§ 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede.

Stk. 2.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende
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§ 5.

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen
stedfortræder, foretages suppleringsvalg af samme personkreds for resten
af perioden.

§ 6.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og
medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

§ 7.

Bestyrelsens møder er lukkede.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem.

Kapitel 2
Ungdoms- og musikskolebestyrelsens beføjelser
§ 8.

Bestyrelsen udarbejder, inden for den af Kommunalbestyrelsen fastsatte
beløbsramme, budget for Ungdoms- og musikskolevirksomheden og fastlægger på baggrund heraf skolens indhold og omfang.

Stk. 2.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er
fastsat af Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune.

§ 9.

Bestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om ansættelse og
afskedigelse af lederen af Ungdoms- og musikskolen.
Øvrigt personale ansættes på baggrund af indstilling fra lederen af Ungdoms- og musikskolen til Fagforvaltningen.

§ 10.

Bestyrelsen sørger for, at der fremsendes tilbud om deltagelse i Ungdomsog musikskolens virksomhed.

§ 11.

Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen
om alle spørgsmål, der vedrører Ungdoms- og musikskolen.
Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål som Kommunalbestyrelsen forelægger den.
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Kapitel 3
Elevråd
§ 12.

Ved Ungdoms- og musikskolen har eleverne ret til at danne et elevråd.

Stk. 2.

Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige
personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen.

Stk. 3.

Lederen af Ungdoms- og musikskolen er forpligtet til at opfordre eleverne til
at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil.

§ 13.

Vedtægter udarbejdes af elevrådet og vedtages på et møde, hvortil alle
elever har adgang og stemmeret.

§ 14.

Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger selv sin formand.

§ 15.

Ungdoms- og musikskolen kan anvende en del af sin samlede bevilling
som et årligt tilskud til elevrådsarbejdet.
Lederen af Ungdoms- og musikskolen fastsætter efter drøftelse med elevrådet de nærmere vilkår for ydelse af tilskud, herunder ansøgningsprocedure og vilkår vedrørende aflevering af regnskab for anvendelse af modtagne tilskud.

§ 16.

Skolen stiller et egnet lokale og adgang til kontorfaciliteter til rådighed for
elevrådet.

Kapitel 4
§ 17.

Ændring af vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra Ungdoms- musikskolebestyrelsen.

Godkendt af Brøndby Kommunalbestyrelse den 13. november 2019

_____________________________
Kent Magelund
Borgmester

____________________________
Peter Kjærsgaard Pedersen
Kommunaldirektør
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