
 

 
 

 

REFERAT - STYREMØTE PER TELEFON 
 

Dato:  Onsdag  3. februar 

Tid:   10.00 – 11.00 

Sted:   Telefon  

Tilstede:  Elisabeth Ødegård, Hanne M. Paulsen, Susanne Pettersen, Tove Helen Bakkemo 

Kopi til:   Merethe Wilhelmsen, Lars Emil Johannessen, Jon Ervik samt medlemskommuner 

 

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjennes, men styret bemerker at saksliste bør komme tidligere ut.   

Sak 02/16 Godkjenning av referat fra styremøte 18.11.16 

Godkjent per e-post i etterkant av forrige møte 

Sak 03/16 Orienteringssaker 

o Årsmøte 2016, Scandic Hell Hotell i Stjørdal 20. oktober 

o Kykeliky 2016 i Bergen 14. – 15. April 

o Konferanse for pianister og pedagoger, Oslo 22. – 24. April 

o Hotellavtaler 

o Visma – utfordringer 

o Høringskommunene i gang med arbeidet 

Rågiver orienterte om kommende landsmøte samt Kykeliky og pianokonferanse, og nye 

hotellavtaler. Mail om dette er gått ut til alle rektorer fra kulturskolerådet sentralt, og 

rådgiver følger opp i nyhetsbrev i løpet av februar. 

Styreleder orienterte om utfordringer knytta til overgangen til Visma samt at nytt styre ikke 

enda var godkjent i Brønnøysundregisteret og dermed ikke får tilgang til bankkonto. Ting har 

tatt tid, og det er frustrerende. Men forhåpentligvis vil alt være i orden innen kort tid. 

Høringskommunene er nå i gang med arbeidet. 1. Samling ble gjennomført 21. Januar med 

Vestvågøy og Sortland, Hemnes står for tur 4. Februar. Deretter blir det individuelle møter i 

de tre kommunene med besøk av rådgiver Ingrid Almås og Tove Helen Bakkemo. Vestvågøy 

og Sortland får besøk 1. Og 2. Mars. Forslaget til de nye fagplanene er nå tilgjengelig på 

kulturskolerådets nettsider.  

 



 

 
 

 

Sak 04/16 Evaluering av kulturskoledagene i Bodø 

Styret drøftet gjennomførigen internt, i påvente av resultatene fra spørreundersøkelse som 

ble sendt ut til deltagerne i etterkant av kulturskoledagene i november. (resultatene ventes å 

komme fra kulturskolerådet sentralt i løpet av uken) 

Synspunkter fra styret er at mye fungerte veldig bra. Forarbeidet, lokalitetene, god mat, 

timeplanen ble holdt, ingen forsinkelser, god underholdning. I det hele tatt fungerte det 

tekniske ganske godt. Det bemerkes dog at møterommet nede i utstillingen var noe trangt og 

hadde dårlig luft, dette fungerte mindre godt. Men det var vanskelig å forutse hvor mange 

som kom til å melde seg på, og økonomien spilte også inn ved valg av lokaler. 

Til innholdet er inntrykket at det var viktig med en god orientering om rammeplanen på alle 

nivåer, slik at både lærere, ledere og skoleeiere får samme kunnskapsgrunnlag for å jobbe 

videre med dette i egen kommune. 

Men det kunne vært ønskelig med noe mer praktisk rettede deler lagt inn, og at det ble noe 

teoritungt. Spesielt for lærerne hadde det vært inspirerende med fagrettede workshops. 

Innspillet om dette sendes derfor videre til arbeidsgruppa for kulturskoledagene 2016.  

 

Sak 05/16 Kulturskoledagene 2016  

Team Nord v/rådgivere i Nordland, Troms og Finnmark er bedt om å hente inn innspill fra 

fylkesstyrene ang. Kulturskoledager i 2016, og drøfte en mulig måte å gjennomføre 

arrangementet. Innspillene sendes så til arbeidsgruppa for de neste kulturskoledagene. En 

rådgiver fra hvert team får rollen som koordinator og svarer til arbeidsgruppa sentralt.  

I 2015 prøvde vi for første gang en modell der dagene regionaliseres for å komme nærmere 

de man ønsker å nå ute i kommunene. Team Nord valgte da å gå for en løsning med ett 

arrangement i hvert fylke, mens de andre Teamene har valgt å gå sammen om ett  

arrangement i hver region.   

For 2016 har Team Nord v/rådgivere nå gjennomført et drøftingsmøte sammen med ledere 

fra Troms og Finnmark. Leder i Nordland kunne ikke møte grunnet arbeid med arrementer i 

egen kulturskole, og har derfor gitt en respons per mail. Troms og Finnmark foreslo å slå 

sammen kulturskoledagene til ett felles arrangement i Tromsø. Dette grunnet de lange 

avstandene i Finnmark med dyre flypriser, samt muligher for å få større representasjon med 

deltagere fra alle faggrupper på kulturskoledagene.  

 



 

 
 

 

Team Nord har også spilt inn til arbeidsgruppe sentralt at de ønsker respons på overordnet 

tema, økonomi samt tidfesting av arrangementet. Åste Domås har meldt tilbake at 

overordnet tematikk er fagplaner. Arrangementet bør gjennomføres i løpet av 2016, kun 

unntaksvis kan det skyves over i de første måneder i 2017. Hvorvidt fylkesstyrene skal gå inn 

med egne midler får være valgbart, men at det i så fall holdes utenom det felles regnskapet i 

2016. 

Fylkesstyret i Nordland har i dag drøftet kulturskoledagene 2016, og har kommet fram til 

følgende respons: 

Styret har etter diskusjon landet på at de ønsker å prøve sammenslåing med Troms og 

Finnmark, med lokalisering i Tromsø. Dette pga. usikkerhet med tanke på hvor mange 

deltagere vi klarer å samle i Bodø, og at for ganske mange vil det være like greit å ta fly til 

Tromsø. For en del av fylket vil dette innebære å måtte ta to fly-strekk i stedet for ett, og vi 

mister muligheten for at en del kan ta tog. Men for mange vil det ikke være så stor forskjell å 

reise til Tromsø kontra Bodø.  Kulturskoledagene i Bodø var vellykket og vi klarte å 

mobilisere ganske mange, men vi vet ikke hvorvidt det lar seg gjøre i like stor grad ett år 

etterpå.  

En generell tilbakemelding er at det ønskes å legge mer vekt på faglige workshops, mer 

praktisk retta kurs og mindre vekt på teori. Rammeplanen fikk stort fokus i 2015 og skal også 

ha det i 2016, men det er ønske om spesifikke tilbud til faggruppene. Dette taler også for en 

samling i Tromsø, da det kanskje muliggjør å samle flere fra samme faggrupper, fra alle tre 

fylkene her nord. 

Styret i Nordland synes det fungerte bra å ha kulturskoledager i november, fordi de som 

oftest får en elevfri dag i skoleruta da. Slik var det i fjor, og i år er det 17-18 november som 

passer best. Styret spiller også inn at det hvis dette er et arrangement som skal skje årlig ville 

det være lurt å legge til omtrent samme tid  hvert år. På den måten ville det bli innarbeidet 

at f.eks i november er det kulturskoledager, og øke sjansen for at det tas med i 

skoleplanlegging rundt om i kommunene. Vi må selvsagt finne datoer som passer alle 

fylkene, men hvis vi får ønske fritt går Nordland for 17-18 november. 

Hvorvidt fylkesavdelingen skal gå inn med økonomisk støtte til arrangementet er foreløpig 

ikke tatt stilling til, da det litt tidlig i prosessen enda. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Sak 06/16 Årets kulturskolekommune  

Under Lederkonferansen i Oslo den 31.3-1.4.16 skal prisen «Årets kulturskolekommune» 

deles ut for 16 gang. Det arbeides nå med å få på plass jury med deltakere fra KS og 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa. 

Fjorårets vinnere ble Kvinnherad kommune: 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kvinnherad-arets-kulturskolekommune-2015/ 

Fylkesstyret v/rådgiver har fått i oppgave å nominere kulturskolekommuner i vår region, ut 

fra kriteriene for prisen.  

Det opereres med relativt korte frister på grunn av tidlig påske i år, og nominerte kandidater 

må meldes assisterende direktør Merethe Wilhelmsen innen fredag 29. februar 2016. 

Nominasjonen må sendes inn med begrunnelse.  

Styret drøftet problemstillingen, men fant det vanskelig å ta stilling til uten å vite mer om 

kulturskolene i Nordland. Da ba derfor rådgiver om å be alle rektorer om innspill til hvilke 

kommuner som kan fylle kriteriene for en nominasjon. Rådgiver utformer et brev ang. dette 

og sender ut med svarfrist innen neste styremøte. 

Sak 07/16 Eventuelt 

Tilskuddsmidlene som ble tildelt KulHelg er ennå ikke utbetalt grunnet vanskelighetene med 

Brønnøysundregistrene og Visma. Styreleder tar tak i dette så snart alle papirer er i orden.  

Norsk kulturskoleråd er nå i ferd med å fase inn regnskapene til alle 

fylkesavdelingene/regionene i et felles system. De vil dekke kostnaden knyttet til 

regnskapsføring og har sendt brev ang. regler for revisjon. Ut fra dette velger 

fylkesavdelingene/regionene selv om de vil revidere sine regnskaper hvis de er innenfor 

regelverket og må selv betale for tjenesten. 

 

Sak 08/16 Møteplan 

29. februar kl. 12.00 – styremøte per telefon 

4. april  -  styremøte lokalisert i Vesterålen 

 

 

Ref. Tove Helen Bakkemo  

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kvinnherad-arets-kulturskolekommune-2015/

