Hvordan er det at være med i MuSek bestyrelsen?
Du skal have lyst, interesse og masser af gode ideer til at lave en god konference for dine kollegaer. Udover
at du selvfølgelig arbejder på en musik- eller kulturskole ;-)
Jeg har været med i MuSek gennem de sidste 4 år, og har været med til at planlægge 2 konferencer.
Det har været rigtig sjovt og lærerigt at være med til at planlægge og afholde konferencerne.
Desværre kan jeg ikke fortsætte som sekretær i bestyrelsen, da jeg har skiftet arbejde, er jeg nødt til at
afslutte mit bestyrelsesarbejde i MuSek her til konferencen i marts 2019. Jeg har været sekretær for
bestyrelsen.
Jeg vil gerne opfordre jer andre til at deltage i MuSek arbejdet. I bestyrelsesarbejdet har jeg, udover at være
med til at bestemme hvilke emner og foredragsholdere der skal være til konferencerne, også fået gode
venskaber blandt bestyrelsesmedlemmerne. Det kan kun anbefales at være med i MuSek.

Hvor meget tid jeg har brugt på bestyrelsesarbejdet?
En arbejdsweekend, 2 hverdage med møder og 3 hele dage i forbindelse med selve konferencen. Plus
noget kontortid/opfølgning mellem møderne. Derudover kan der komme ekstra tlf.møder eller møder hvis det
findes nødvendigt. Som udgangspunkt er der planlagt følgende møder:
Efterår ulige år:
En arbejdsweekend i oktober/november (fredag-lørdag). Her evaluerer vi på sidste konference, og snakker
om hvad vi skal have som tema til næste konference. Det er også her vi begynder at finde foredragsholdere
til konferencen i marts. Altså her der virkelig er mulighed for at sætte sit præg på næste konference –
sammen med den øvrige bestyrelse.
Forår lige år:
Bestyrelsesmøde en hel hverdag. Her arbejdes der videre med tema og foredragsholdere til næste
konference. Hvilke aftaler er kommet på plads, og tidsplan for konferencen laves også.
Efterår lige år:
Bestyrelsesmøde en hel hverdag. Her skal vi have indbydelse og de sidste aftaler om konferencen på plads.
Ligeledes hvordan ser økonomien ud og hvad skal prisen for konference være.
Pt. har vi haft aftale om at disse to heldagsmøder holdes henholdsvis på Sjælland og i Århus. Det afhænger
af hvor bestyrelsesmedlemmerne kommer fra.
Marts ulige år:
Bestyrelsen møder ind onsdag, for at klare de sidste detaljer omkring konferencen torsdag/fredag.
Hvert år i oktober:
Skolesekretærerne holder deres konference hvert år i oktober. 2 fra MuSek er inviteret, formand og et
bestyrelsesmedlem deltager her.

Har jeg brugt arbejdstid eller interessetid på MuSek?
For mit vedkommende har jeg haft en aftale med min skole at det har været både arbejdstid og interessetid,
der er lagt i bestyrelsesarbejdet. Dagsmøder og en del arbejde mellem bestyrelsesmøderne er arbejdstid.
Arbejdsweekenden i ulige år som holdes fredag/lørdag, er både arbejdstid og interessetid.
Det er op til det enkelte bestyrelsesmedlem at lave aftale med sin arbejdsgiver omkring arbejdstid ift. til
bestyrelsesarbejdet. Husk dog at det arbejde du laver er til gavn for alle skoler, og derfor som udgangspunkt
arbejdsrelateret. Men når arbejdet er sjovt, synes jeg ikke det gør noget at give noget interesse tid ;-)

Hvorfor skal du melde dig til MuSeks bestyrelse?
•
•
•
•

Fordi dine sekretærkollegaer rundt omkring i DK har brug for din interesse i at lave en god
konference.
Fordi du synes det er sjovt at få indflydelse på indholdet i konferencen
Fordi du har mange gode ideer til inspiration
Fordi du er dig ;-)

Har du spørgsmål om bestyrelsesarbejdet, så kontakt gerne en fra MuSek.

Venlig hilsen
Susanne Hedegaard,
tidligere sekretær Kulturskolen Viborg.

