Magistraten

Punkt 12.

Godkendelse af Aalborg Kulturskoles takster for skoleåret 2016-2017
2016-010189
Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kulturskoles takster for skoleåret 2016 - 2017.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I budget 2016 og overslagsårene blev det besluttet, at Aalborg Kulturskoles budget skulle reduceres med
1.235.000 kr. i 2016, stigende til 1.535.000 kr. i 2017 og til 1.635.000 kr. i 2018 og frem. Reduktionen i kulturskolens budget udgør 7% årligt.
Til budget 2016 var der knyttet følgende bemærkning:
På musikområdet er der kommet ny arbejdstidsaftale, hvilket i store træk betyder samme arbejdstidsregler
som for folkeskolen, hvilket betyder, at lærerne kan undervise i større dele af arbejdstiden. Eventuel manglende finansiering drøftes i Kulturskolebestyrelsen, idet det vurderes, at beløbet enten kan findes ved takstregulering eller ved vurdering af reglerne for søskenderabat.
Ud over udmøntning ved en reduktion i antallet lærertimer besluttede Skoleudvalget efter anbefaling fra Kulturskolens bestyrelse den 20. oktober 2015, at der skulle ske en takststigning fra skoleåret 2016-2017 på 7%
ud over den almindelige prisfremskrivning som forudsat i budget 2016.
På den baggrund er der nu udarbejdet nyt takstblad til byrådets godkendelse.
Musikloven og Bekendtgørelse for Musikskoler fastlægger begrænsninger i kommunens mulighed for at
opkræve elevbetaling til musikskoleundervisningen. De anbefalede takster for skoleåret 2016-2017 ligger
inden for rammerne af lovgivningen.
Taksterne for Kulturskolens øvrige fag (billedkunst, drama/teater og ballet) er ikke omfattet af lovgivning og
kan alene fastsættes af Aalborg Kommune.

Aalborg Kulturskole - Takstoversigt

Godkendt takst
Budget 2016

Forslag til ny
takst – 1. august
2016

Pr. måned

Pr. måned

Musikalsk legestue

139

149

Sang, spil og bevægelse

139

149

Rytmisk musik

139

149

Solo

302

323

Hold 3 - 4 elever

225

241

Instrumentalundervisning - elever over 25 år

453

485

Talentklassen

302

323

Musikskoleundervisning
Grundskole:

Instrumentalundervisning:
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Aalborg Kulturskole - Takstoversigt

Godkendt takst
Budget 2016

Forslag til ny
takst – 1. august
2016

78

83

Billedkunst - 2. - 3. klasse

174

186

Billedkunst fra 4. klasse

205

219

Drama

205

219

Almene hold

139

149

Talenthold

302

323

Instrumentudlån

48

53

Øveplader

22

24

Kor og orkestre:
Sammenspil for elever, der ikke deltager i
musikskoleundervisning
Billedkunst:

Ballet:

Instrumentudlån:

Der betales for 10 måneder
(Ballet dog kun for 9 måneder)
Alle musikelever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.
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