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APV	  2017	  Musikskolen	  Vejle	  Kommune	  
	  
	  
Forord	  til	  APV	  2017	  
	  	  Denne	  APV	  er	  som	  sidste	  udgave	  bygget	  op	  afdelingsvis	  gennem	  perioden	  januar-‐august	  
2017.	  Problemerne	  er	  opstillet	  punktvis	  med	  status	  på	  løsning	  skrevet	  i	  forlængelse.	  Og	  jeg	  
bruger	  3	  skrifttyper	  –	  problemet/løsning	  i	  gang/løsning på problemet.	  
	  
	  	  Udfærdigelsen	  af	  denne	  APV	  foretaget	  25.10.2017,	  og	  derefter	  løbende	  opdateret.	  Der	  følges	  
op	  med	  en	  revideret	  udgave	  i	  slutningen	  af	  sæson	  17/18.	  
	  
	  
	  
APV	  for	  Musikskolen	  2017,	  Børkop	  afdelingen.	  	  
På	  Englyst	  og	  Gårslev	  skolerne	  er	  besøg	  ikke	  nødvendigt.	  
Fælleshåbsskolen:	  
1. Redningsvej	  i	  MU4	  er	  stadig	  ikke	  etableret.	  	  Et	  vindue	  som	  sidder	  så	  højt	  at	  
det	  er	  vanskeligt	  for	  små	  elever	  at	  komme	  ud,	  der	  skal	  etableres	  et	  trin	  
som	  opstigning	  til	  vindueskarmen.	  

o Flemming	  snakker	  med	  leder	  og	  pedel	  om	  opsætning	  af	  et	  trin.	  
2. Der	  ønskes	  en	  ny	  kopimaskine	  der	  også	  kan	  printes	  trådløst	  fra.	  
o Henrik	  tager	  kontakt	  til	  koordinator	  Mia	  for	  at	  fastlægge	  hvilke	  behov	  der.	  	  
3. Rengøringspersonalet	  forstyrrer	  undervisningen	  for	  at	  bruge	  
stikkontakter	  til	  støvsuger.	  

o Flemming	  snakker	  med	  leder	  og	  pedel	  om	  at	  undgå	  dette.	  
4. Rengøring	  kunne	  godt	  være	  bedre.	  
o Flemming	  snakker	  med	  leder	  og	  pedel	  om	  det	  kan	  gøres	  grundigere.	  

	  
	  
APV	  for	  Musikskolen	  2017,	  Vejle	  afdelingen.	  	  
1. På	  Kirkebakkeskolen	  er	  der	  3	  klaverer	  i	  dårlig	  forfatning	  og	  et	  dårligt	  
flygel	  (evt.	  en	  hærværkssag).	  	  Der	  er	  2	  klaverbænke	  af	  musikskolens.	  Lyset	  
er	  ikke	  i	  orden,	  der	  er	  natkammerbelysning	  og	  problemer	  med	  lyset	  på	  
gangen	  der	  ikke	  vil	  tænde.	  Vi	  vil	  gerne	  have	  et	  velegnet	  og	  veludstyret	  
lokale.	  

o Musikskolen bruget et gammelt klaver med lås, arbejder på et nyt klaver Har fået 
eget lokale.  

2. Hældagerskolen	  har	  2	  klaverer	  i	  dårlig	  forfatning.	  Der	  skal	  gerne	  købes	  
nyt	  klaver	  i	  musiklokalet	  og	  sanglokalet.	  Musikskolen	  har	  sit	  eget	  klaver	  i	  
sit	  eget	  lille	  lokale,	  dette	  fungerer	  fint.	  



o Der	  er	  rettet	  henvendelse	  til	  skolen	  med	  forslag	  om	  at	  købe	  2	  klaverer,	  et	  af	  
skolen	  selv	  og	  et	  af	  musikskolen.	  Der	  må	  så	  ikke	  skrives	  med	  tusch	  på	  
musikskolens	  klaver	  i	  sanglokalet.	  Musikskolens	  eget	  rum	  ved	  IT	  beholdes	  
som	  det	  er	  nu.	  

3. Mølholm	  skoles	  musiklokale	  har	  dårlig	  akustik.	  
o Der	  er	  rettet	  henvendelse	  til	  skolen	  om	  opsætning	  af	  lydabsorberende	  
plader.	  Da	  der	  ikke	  er	  musikskoleundervisning	  på	  Mølholm	  skole	  i	  denne	  
sæson	  er	  initiativet	  sat	  i	  bero	  af	  musikskolen	  

4. På	  Nørremarksskolen	  er	  døren	  låst.	  
o Musikskolen er der ikke i denne sæson 
5. Hældagerskolen	  mangler	  projektor	  og	  andre	  moderne	  undervisningsting	  
o HLS	  samler	  op.	  
6. Søndermarksskolen	  mangler	  fast	  lokale	  ikke	  skiftende.	  STØ	  
o Foregår i skoletiden 

	  
	  
	  
Domus	  -‐	  Vejle	  
7. Der	  er	  koldt	  i	  kælderlokale	  og	  i	  lokale	  7	  
o Anette har indkøbt varmeapperater 
8. Elevator	  er	  i	  uorden.	  Pauker	  kan	  ikke	  flyttes	  fra	  slagtøjslokale	  til	  
Domussalen,	  problem	  bl.a.	  når	  Venus	  holder	  prøver.	  De	  flyttes	  op	  af	  
trappen	  enten	  ved	  elevers	  eller	  sure	  pedellers	  hjælp.	  

o Der er rettet henvendelse til Troels ang. reparation af elevator. Er i orden nu 
25.10.17 

9. Skydelåger	  i	  lokale	  6	  skal	  efterses	  og	  tjekkes	  op.	  
o Der	  er	  rettet	  henvendelse	  til	  Troels	  for	  at	  fastslå	  hvem	  der	  skal	  påtage	  sig	  
opgaven.	  

10. Vejle	  Symfoniorkester	  bruger	  slagtøjsrum	  som	  oplagsplads,	  
besværliggør	  undervisning.	  

o Rettet	  henvendelse	  til	  Troels	  
11. Nogle	  lokaler	  bliver	  meget	  varme.	  
o Anette har indkøbt ventilatorer. 
12. Lokale	  1	  trænger	  til	  oprydning	  
o Der	  er	  opsat	  hylder	  til	  opbevaring	  af	  instrumenter.	  
13. Der	  mangler	  tavler.	  Lokale	  8	  (SUB)	  gerne	  både/og	  til	  nodelinjer.	  
Kælderlokale	  (TEF)	  gerne	  mage	  til	  slagtøjslokale.	  Lokale	  4	  

o Henrik finder og køber 3 whiteboard tavler med nodelinjer. Indkøb er sat i gang 
14. Lokale	  6	  mangler	  musikanlæg,	  gerne	  som	  Lenes.	  Med	  CD	  og	  minijack.	  
o Michael BP har indkøbt en ghettoblastermodel som der kan købes flere 

af hvis behov. 



15. Lokale	  7.	  Der	  ønskes	  nye	  klaverhjul.	  Og	  et	  permanent	  spejl	  
o HLS	  spørger	  Bente	  om	  det	  er	  ok	  nu?	  
16. 	  Lokale	  3.	  Der	  ønskes	  gode	  computerhøjttalere	  og	  udskiftning	  af	  cd-‐
drev.	  

o JON	  er	  bedt	  om	  at	  komme	  med	  ønske	  til	  computerhøjttalere.	  
17. Lokale	  1	  +	  kælderlokale.	  Låsen	  ved	  døren	  bipper	  og	  forstyrrer	  
undervisningen.	  

o Kan	  der	  komme	  en	  anden	  slags	  lås,	  eller	  kan	  den	  kodes	  så	  den	  ikke	  bipper	  
når	  der	  undervises.	  Henrik	  tager	  kontakt	  til	  Troels.	  

	  
	  
	  
	  
	  
APV	  for	  Musikskolen	  2017,	  Jelling	  afdelingen.	  	  
1. Lydproblem	  mellem	  Bredager	  musik	  og	  det	  nye	  M2,	  lydisoleringen	  for	  
dårlig.	  

o Der	  er	  afholdt	  møde	  med	  Bredager	  og	  igangsat	  undersøgelse	  af	  hvad	  der	  bør	  
gøres	  for	  at	  forbedre	  lydisoleringen.	  

	  
	  
APV	  for	  Musikskolen	  2017,	  Egtved	  afdelingen.	  	  
Ingen	  besøg	  på	  Øster	  Starup,	  Ødsted	  og	  Bredsten	  Gadbjerg	  skoler.	  
Musikhuset	  Egtved	  skole:	  
1. Flygelet	  i	  Egtved	  er	  i	  dårlig	  stand.	  Ellen	  Karberg	  kigger	  på	  det,	  og	  derefter	  
af	  Ole	  Peter.	  Kan	  dampchaser	  under	  flygelet	  hjælpe	  på	  stemningen?	  

o Flygelet	  er	  blevet	  gennemgået,	  ordnet	  og	  stemt	  af	  Ole	  Peter.	  Vi	  vil	  måle	  med	  hygrometer.	  
Flygelet	  skal	  stemmes	  4	  gang	  årligt,	  aftale	  med	  Egtved	  skole	  	  

2. Igen	  kigge	  på	  den	  automatiske	  vinduesåbning	  i	  musikhuset	  i	  Egtved.	  
o Henrik	  spørger	  igen	  Lars	  pedel	  om	  det	  er	  muligt	  at	  slå	  den	  automatisk	  
åbning	  fra.	  

3. Sanganlæg	  i	  store	  sal	  i	  Egtved	  falder	  ud.	  
o Henrik	  snakker	  med	  musiklærerne	  på	  skolen	  og	  gennemgår	  evt.	  ledningerne.	  

Øster	  Starup	  skole:	  
1. Klaveret	  trænger	  til	  at	  blive	  stemt	  
o Der er lavet fast aftale med Ole Peter om stemning efter sommer og 

nytår. Skolen og Musikskolen betaler en stemning hver. 
2. Kontorstol	  til	  at	  sidde	  på	  
o Mogens	  pedel	  finder	  en	  som	  får	  plads	  i	  depotet	  i	  musiklokalet.	  

	  
APV	  for	  Musikskolen	  2017,	  Give	  afdelingen.	  	  



1. Thyregod	  –	  har	  været	  et	  problem	  med	  at	  blive	  i	  det	  faste	  musiklokale,	  
Manny	  flytter	  sommetider	  til	  et	  andet	  lokale.	  

o Stadig et problem, men det er til at leve med. 
2. Ikærskolen	  –	  Lokale	  A08	  kunne	  shines	  op	  med	  nye	  lamper,	  stole	  og	  
plakater	  der	  signalerer	  musik	  

o Thomas Dons Finsrud har shinet lokalet op. 
	  
	  
	  
	  
Vejle	  07.11.2017	  
	  
	  
	  
	  
_________________________________________________	  	  
Musikskolechef,	  Flemming	  Hundevad	  Meng	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  _____________________________________________	  
AMR,	  Henrik	  Lund	  Sørensen	  
	  
	  


