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Kristiansand, 19.08.16 

 

Referat, styremøte 19.08.16 
Kristiansand kulturskole kl. 09.30 – 15.00 

  

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), Åse Løvland 

(Froland), Ingunn Abrahamsen (Vennesla)  

Avbud: Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Marion Baum (Flekkefjord), 

Ikke tilstede: Kari Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren Pedersen (2. vara, Arendal), Torunn Charlotte 

Nyberg (3. vara, Valle) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

 

Godkjenning referat og innkalling: Godkjent med rettelse referat: «Neste styremøte: 10. juni 

(rektorsamling, fagdag)» rettes til: 10. juni rektorsamling, fagdag. Neste styremøte 19.august. 

 

Sak 13/16 Representant styringsgruppa, Stryk på Sørlandet 

 

Vidar Hartveit har som kjent gått av med pensjon, og styringsgruppa mangler da en representant.  

 

Vedtak: Rådgiver og styreleder forespør ny rektor i Kristiansand, Sjur Høgberg. 

 

Sak 42/15 Fagdag Agder 2016 – Evaluering 

 

Gjennomgang svar evalueringsskjema: 

Konklusjoner: 

Overaskende positive tilbakemeldinger generelt, selv om dette var en helt ny innretning av fagdagen. 

Ingen fagkurs. Første gang vi har brukt kulturskolelederne. Positivt å se at vi kan bruke egne ressurser 

på denne måten. Kurs med Inger Anne Vestby god måte å sette i gang på. Ga oss en metode som 

funker. 

Evaluering (og gjennomføring) har gitt viktige tilbakemeldinger i forhold til hvordan vi skal jobbe 

videre med denne typen samlinger. 

Kunstnerisk skårer dårligst. Mest positivt hos kunstnerne. Visuell forestilling. Svakest hos blåserne. 

Riktig å utfordre lærerne, selv om det kan gi lav score. 

Noe ulike tendenser på ulike grupper. 

 

Hvordan følge opp og ta ting videre? 

mailto:jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no
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- Kommentarene: Mange tilbakemeldinger med ønske om konkret faglig utveksling. 

- Følge opp nettverksbygging: 

o Kulturskolelederne må oppmuntre og følge opp, og legge til rette i forhold til 

møtested/reisedekning/lunsj osv. 

o De små fagene må samles regionalt, store grupper 

o De fleste gruppene ble enige om å opprette arenaer for deling, eventuelt å øke fokus 

på allerede opprede arenaer, først og fremst facebookgrupper. Må følges opp. 

- Neste samling 

o Legge til rette samling i faggrupper der de deler 

undervisningsopplegg/undervisningsstoff.  

Oppsummeringer/referater fra gruppene:  

- Legges ut på Norsk kulturskoleråds hjemmeside 

- Link sendes ut til kulturskolene. 

- Rådgiver følger opp dette. 

Evaluering praktisk gjennomføring: 

- Grimstad fungerte godt som kurssted. Liten ulempe at det ikke er lokale til fellessamling på 

kulturskolen.  

- Naturlig å veksle mellom Aust- og Vest-Agder 

- Litt lite mat. For dårlig merking og styring av vegetarmat. Burde hatt folk som organiserte 

matservering. 

Sak 14/16: Påmelding, delegater landsmøte Norsk kulturskoleråd 2016 

Agder kan stille med 5 representanter fra hvert fylke. 

Påmeldingsfrist delegater: 8. september  

Forslag:  

 Styret kommer fram til hvem som forespørres. (ifølge vedtak årsmøte Norsk kulturskoleråd – 

Agder, 2014) 

 Reise felles dagen før (delta på festmiddag). Styreleder (og rådgiver) deltar på Team-Øst 

møte. 

Delegater: 

Vest-Agder: Jon Terje Johnsen (Kristiansand), Ingunn Abrahamsen (Vennesla), Marion Baum 

(Flekkefjord) 

Aust-Agder: Øystein Åmdal (Grimstad), Åse Løvland (Froland) 

 

Vedtak: 

Leder og nestleder forespør kandidater i tillegg ut fra styrets forslag (jf årsmøtevedtak). Delegatene 

forespørres innen 27. august. Meldes inn innen 8. september.  

Leder følger opp i forhold til påmelding. Rådgiver/leder bestiller reise felles. 

 

Sak 3/16: Saker til landsmøte, Norsk kulturskoleråd 2016 

Det er ikke meldt inn nye saker i tillegg til saker som ble lagt fram på tidligere møter. 
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Sak 12/16: Aktivitetsplan, Norsk kulturskoleråd – Agder, 2016-17 

Se vedlagt plan (Møter, samlinger, lørdagsskole, SPS, UMM)  
 
Det ble vedtatt å ha færre styremøter kommende skoleår. Konsekvenser i forhold til 
beslutningsprosesser: 

- Gir ansvar til saksansvarlige i forhold til grundig forberedelse av saker. 
- For å ta akutte saker:  

o Leder sender ut epost til resten av styret med svarfrist med forslag til vedtak.  
 
Planen ble gjennomgått. Temaer som bør inn: 

- Samhandling talentutvikling (Kulturskole, universitet, VGS m.fl.)  
- Møte med stortingsbenken. 

Sak 15/16: Nyttårssamling 5. – 6. januar 2017 

Sted: Dyreparken? 

To fulle dager: Fra torsdag 5. januar kl 10.00 til fredag 6. januar ca kl 15.00 

 

Hva: 
Hva er den gode kulturskolelærer? «Universitetet og virkeligheten i kulturskolene». Hva er en god 
kulturskolelærerutdanning? 

- Kulturskolens stilling i utdanningssystemet: Hva lærer studentene? Det oppleves ofte at 
nyutdannede søkere til stillinger ikke har relevant kompetanse i forhold til kulturskole. Styrke 
rammeplanens stilling i utdanningen. 

- Ta tak i evaluering og oppsummeringer fra fagdagen. Bruke dette som utgangspunkt. 
o Legge fram på samlingen: Rådgiver 

- Klarer kulturskolene å lage attraktive stillinger som tiltrekker seg de dyktigste pedagogene? 
o Mange små stillinger. 
o Endre kulturskolestrukturen i Agder: Utfordre Sjur Høgberg til framlegg. 

Hvem: 
- Invitere sentrale personer fra universitetsmiljøet i Agder: Instituttledere flest fra mulig 

fagområder, dekannivå/direktør?. 
o Gir UiA den utdanningen kulturskolene forespør? (også etter-/videreutdanning) 
o Påvirker rammeplanen utdanningen på UiA? 

- For å få en god framgangsmåte i forhold til hvordan vi skal gå fram. Konsultere. Eventuelt 
delta på konferansen: 

o Anders Rønningen (rådgiver Norsk kulturskoleråd - BTV) aktuell å forespørre i forhold 
til hvordan vi utformer konferansen og hvordan vi går fram ovenfor 
universitetsnivået. Arbeider innenfor området. Forespørres også om å ha framlegg 
på samlingen der han presenterer sitt arbeid innenfor området. 

o Eventuelt også forespørre Inger Anne Vestby (NMH) 
 
Hvor er Agderkommunene i implementeringsfasen, rammeplan: Utsettes til eventuell 
årsmøtekonferanse. Invitere KS på årsmøtekonferansen. 
 

Før neste møte: 

Program og endelig invitasjon utformes og sendes ut etter styremøtet i oktober 

Sende ut foreløpig invitasjon med tema omgående. Påmelding etter neste styremøte. 

- I tillegg: Orientere om viktige datoer/: Årsmøte og eventuell årsmøtekonferanse, 

Kulturskoledager osv. 

- Ansvarlig: Rådgiver 
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Ansvarlig sted/tid/reservasjon: Jon Terje 

Ansvarlig for å sondere og invitere innledere fra universitet: Åse  

 

Økonomisk ramme: 

- Kan vi forvente at universitetet stiller gratis på dagen? Vi dekker måltider. Neppe aktuelt 

med overnatting. 

- Undersøke om kulturskolerådet sentralt kan dekke kostnader, Anders Rønningen. 

Sak 16/16: Studietur høst 2017 

Vedtak:  
Jobbe for å reise til Århus. Er Europeisk kulturby i 2017. Praktisk, økonomisk og relevant med 
Danmark som reisemål. Uformell invitasjon på forrige studietur til Århus (Lars Ole Westergård. 
Rektor musikskolen). 
 
Ikke komme til tomme lokaler der en kun får forklart hva som skjer. Viktig å se elever i 
aksjon/undervisningssituasjoner! Jf tidligere besøk som har hatt direkte konsekvens for aktivitet i 
egen kulturskole. La dette styre tidspunkt for turen. 
Være åpen for å sjekke om det også er interessante ting i nærliggende byer/kommuner. 
Ha opplegg som gir bredt faglig utbytte, men også legge til rette for rene opplevelser. Gjerne noe 
som utfordrer oss på utrykk: «noe rart» 
Dagtid: Også se på aktiviteter og prosjekter i barnehage/skole. 
 
Ansvarlig: Jon Terje 

Eventuelt: 

Sak 17/16: Prioritering av ressursbruk i forhold til Veilederkorps/konsekvens for 
ressurs lokal rådgiver 

 

Styret utrykker bekymring i forhold til at den kommende prosessen i forhold til veilederkorps vil ta 

fokus og ressurs vekk fra rådgiver i Agder i forhold til det regionale arbeidet. I Agder er kun en 

kommune fra hvert fylke påmeldt. Årsaken til dette er at Agder har valgt egen strategi i forhold til 

arbeidet med rammeplanen i regionen. 

Orienteringer/oppfølginger:  

 Lørdagsskolen: Oppstart 27 aug, med rekordmange elever (51) 

 Rådgiver hospitere i kulturskole(r) høst 2016. Ønsker å gjøre dette i Nettvest-skolene 

 Fritt kulturskolevalg (Åse): Lærerne/kulturskolene får forespørsler fra elever fra andre 
kommuner. Prinsippet skal være slik at en kulturskole kan gi tilbud til elever fra andre 
kommuner hvis de har ledig kapasitet og kulturskolen i hjemkommunen ikke har tilbudet. I 
andre tilfeller skal det være dialog mellom kulturskolene. 

 SPS: Info om høstseminar sendt ut: Påmeldingsfrist er satt til 25. september. Detaljert plan 
legges på kommende styringsgruppemøte 13.09. Viktig å avklare ansvarlig person i 
Kristiansand kulturskole. 

 Rammeplanen ferdigstilles i uke 34. Gjøres først tilgjengelig digitalt. 
o Rammeplan for kulturskolen kap 1-4 vil bli tilgjengelig på kulturskolerådets 

hjemmeside når den er endelig ferdigstilt. Det legges opp til at Rammeplanen trykkes 
som ett, samlet dokument (kapittel 1-4), når fagplandelen og kapittel om kvalitet er 
ferdigstilt. 
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o Noen eksemplarer av rammeplanen vil bli distribuert til medlemskommuner uten 
omkostninger.  
Om kommuner ønsker eksemplarer utover de tildelte gratiseksemplarene vil det 
være eksemplarer tilgjengelig for kjøp  

 Kunstneriske innslag til konferansen «Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!». Rådgiver 
følger opp videre. 

 

Neste styremøte: 14. oktober, kl. 09.30 – 15.00 i Kristiansand 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 
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Norsk kulturskoleråd - Agder  

Aktivitetsplan 2016 - 2017  
      

Dato Aktivitet Merk 

16. august Fagdag Agder/Felles planleggingsdag Grimstad   

19. august Styremøte   

27. august Oppstart Lørdagsskolene i Agder, Kilden   

10. september Lørdagsskole, Arendal   

13. september Møte styringsgruppa Stryk på Sørlandet Møteplan videre legges på møtet! 

September? Styringsgruppe, Lørdagsskolen i Aust-Agder Møteplan legges av gruppa 

24. september Lørdagsskole, Kilden   

14. oktober Styremøte   

15. oktober Lørdagsskole, Kilden   

15. oktober Seminar, Stryk på Sørlandet   

19. oktober Landsmøte, Stjørdal   

20. oktober Landsmøte, Stjørdal   

29. oktober Lørdagsskole, Kilden. Konsert   

12. november Lørdagsskole, Kilden.   

19. november UMM, Agder   

25. november Styremøte 
Årsmøte kunngjøres innen 31.12. 
Årsmøtekonferanse? 

26. november Lørdagsskole, Arendal. Konsert   

5. januar Nyttårssamling Ledersamling 

6. januar Nyttårssamling Ledersamling 

14. januar Lørdagsskole, Kilden   

27. januar Styremøte bl.a. Ferdigstille innkalling til årsmøte 

28. januar Lørdagsskole, Arendal   

31. januar Kulturskoledagene Øst. Larvik   

1. februar Kulturskoledagene Øst. Larvik   

11. februar Lørdagsskole, Kilden   

3. mars Styremøte bl.a. Ferdigstille årsmøtepapirer 

10. mars Stryk på Sørlandet, Lyngdal(?)   

11. mars Lørdagsskole, Kilden. Konsert   

11. mars Stryk på Sørlandet, Lyngdal(?)   

12. mars Stryk på Sørlandet, Lyngdal(?)   

17. mars Styremøte (eventuelt)   

23. mars Lørdagsskole, Konsert Ung klassisk, Arendal   

30. mars Eventuell Årsmøtekonferanse   

31. mars Årsmøte, Norsk kulturskoleråd – Agder   

1. april Lørdagsskole, Arendal   

22. april Lørdagsskole, Kilden. Avslutningskonsert   

28. april Konstituerende styremøte   

2. juni Styremøte nytt styre?   

I løpet av 2017 Studietur, kulturskoleledere?   
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