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Kristiansand, 04.03.16 

 

Referat, styremøte 04.03.16 
Kristiansand kulturskole kl. 10.00 – 14.00 

  

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), Marion Baum 

(Flekkefjord), Åse Løvland (Froland), Ingunn Abrahamsen (Vennesla) 

 

Vara ikke møtt: Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Kari Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren Pedersen 

(2. vara, Arendal), Torunn Charlotte Nyberg (3. vara, Valle) 

 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Godkjenning referat styremøte 05.02.16 og innkalling: Godkjent 

 

Sak 01/16: Støtteordning for musikere på Agder 

 

Se vedlegg 
 
Vedtak: Norsk kulturskoleråd – Agder stiller oss bak/støtter søknad til næringslivet om midler til 
Støtteordning for musikere på Agder.  
Dersom ordningen blir opprettet ønsker Norsk kulturskoleråd – Agder å holdes orientert. 

Sak 42/15 Fagdag Agder 2016 

 

Dato for fagdag: tirsdag 16. august i Grimstad 
 
Tema: Fagplanene og videre lokalt læreplanarbeid.  
Tittel for dagen bestemmes på neste møte. 
 
Oppfølging, vedtak 5.2.16:  

 Lokaler i Grimstad: Øystein 

 Happening i forbindelse med oppstart i Grimstad kulturhus:  
o Tori Wrånes: Er kanskje for stor for vår sammenheng. 
o Åse undersøker videre med andre. Eks: Elin Igland, Signe Domogalla med flere.  
o Ansvarlig: Åse Løvland. Mål å ha dette på plass før neste styremøte. 

 Forslag til gruppeledere: Ansvar: Marion Baum  
o Musikk: 

 Piano: Åse Løvland, Nina Martinsen, Marion Baum 
 Gitar/el.bass: Øystein Åmdal/Kåre Lauritsen/Torun Charlotte Nyberg 
 Slagverk: Roar Borøy/Vegard Lefstad Kvam/Atle Pacush Gundersen, 

 AGDER 
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 Blåsere: Anija Wormsen/Tonje Ramse Trædal /Jon Terje Johnsen 
 Sang: Ingunn Abrahamsen/Sverre Eftestøl/Thomas Stanghelle  
 Stryk: Marianne Bøksle/Kari Normann Bernhoft 

o Visuell kunst: Unn Turid Olsen/Bente Jansen (avdelingsleder Kristiansand) 
o Dans: Martha M. Hansen/Haldis Hove 
o Teater: Marianne Tilden/Charlotte Svidal/Diana S. Borøy (avdelingsleder 

Kristiansand) 
o Ikke plassert: Finn Terje Uberg, Kjell Gierstae 

 

 Assistanse fra Norsk kulturskoleråd sentralt: Hva trenger vi? 
o Dag for gruppeledere 10. juni: Rådgiver tar kontakt med Åste Sælsnes. Leder 

høringsprosessen del 2 i Agder. 
o Ha felles utgangspunkt fg 

 Dag for gruppeledere: 10. juni. Arbeidsmøte, styret og gruppeledere  
o Sted: I Kristiansand. 

 
Offentliggjøring og påmeldingsrutine: 

- Sende ut info nå: Dag, tema, sted og organisering. Ansvar: Rådgiver. 
o I info: Viktig at skoler med felles lærere gjør avtaler i forhold til hvordan 

planleggingsdager fordeles, slik at alle også får tid til planlegging i egen kulturskole. 
- Påmeldingsfrist/påmeldingsrutine: Settes neste styremøte 

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

 

Styret i Agder mener det er viktig å Ivareta den lokale styring av rådgivernes stilling. Kan være en 

aktuell sak. 

 

Styreledere og rådgivere, Team-øst området har møte i forbindelse med ledersamling i Oslo 30. 

mars. Møtet skal ha fokus på å samordne saksframlegg.  

Forslag til sentralstyret fra vår region (frist 18. mars):  

Se vedlagt og videresendt mail fra Jon Terje. 

 

Hans Antonsen, direktør i Kilden er forespurt og han stiller som kandidat fra Agder. 

 
Forslag til delegater til Landsmøte, 20. oktober, med, festmiddag 19. okt:  
Aust- og Vest-Agder kan stille med inntil 10 delegater (5 fra hvert fylke) 
Årsmøtet har vedtatt at styret utnevner delegater. 
 

Vedtak: I utgangspunktet reiser styret med vararepresentanter (9 delegater) 

Sak 05/16: Høring «Kommunedelplan for kultur 2017-2020», Arendal 

Se vedlegg 

 

Kulturskolerådet er invitert til dialogmøte om planen. Dag ikke bestemt. Rådgiver stiller fra Norsk 

kulturskoleråd – Agder. 

 

Momenter til møte med Arendal kommune: 

- Kulturskolen må sikres gode, hensiktsmessige og varige lokaler. 

- Styrke kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter. 



 
 

- Sikre at kulturskolen er i stand til å gi et bredt frivillig opplæringstilbud i kunstfag for barn og 

unge i Arendal. 

- Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas som grunnlagsdokument for 

kulturskolen/kulturskoledriften i planperioden. Kulturskolen gis rammevilkår til å oppfylle 

intensjonene i rammeplanen. 

- Rammeplanen gjør at Kulturskolene i Norge er i en endringsprosess. Arendal er 

fylkeshovedstad, og Arendal kulturskole er en sentral aktør i denne prosessen også regionalt.  

 

Sak 6/16: Innkalling Årsmøte Norsk musikkråd, Aust-Agder 

 
Leder og rådgiver har mottatt innkalling til Årsmøte i Norsk Musikkråd, Aust-Agder, mandag 25. april 
(kl. 18.00, No9 i Arendal. I mailen oppfordres det til å gi tilbakemelding dersom en ikke ønsker å 
motta innkalling. 
 
Vedtak: 
Norsk kulturskoleråd – Agder ønsker å fortsette som samarbeidspart til Norsk musikkråd, Aust-Agder.  
Norsk kulturskoleråd – Agder møter derimot ikke på årsmøte, da vi som kommunal 
interesseorganisasjon ifølge sentrale retningslinjer ikke skal være medlemmer i frivillige 
organisasjoner. 

Orienteringer/oppfølginger:  

 Nytt regnskapssystem: Som følge av landsmøtevedtak går vi over til sentralt regnskapssystem 
(Visma). Avtale er underskrevet og vil fungere fra 01.01.2016. Fører til at vi vil få noe etterskudd i 
forhold til fakturering (f.eks. nyttårssamling) 

 Høringsprosess, fagplan del 2: Info fra 2. samling: Krevende prosess. Ting skal sees i 
sammenheng: De store linjene i planen. 

 Stryk på Sørlandet, Seminar i Froland: 131 påmeldte 

 Skolekonsert med lørdagsskolene 3. mars, Ung klassisk: Avlyst grunnet ingen påmelding fra 
skoler. 

 Sak 2/16: Møtefrekvens styremøter: Skifte rekkefølge på vararepresentanter. Sentralleddet er 
forespurt, og det gis ikke anledning til å bytte rekkefølge i valgperioden. 

 NMF-sør (Agder, Telemark og Vestfold): Birgitte Grong, musikkonsulent, har tatt kontakt og 
ønsker å komme tetter på kulturskolerådet. Kjører samlinger nå i vår for korpsdirigenter og styrer 
med tema Korps og kulturskole. Ønsker å presentere NMF for rektornettverket i Agder. Har vært 
i kontakt med Anders Rønningen, rådgiver i BTV. 

 Nye rutinger for publisering av styrereferater: Legges på hjemmesida. 

 Skapende skriving: Mulig pilotprosjekt i Agder. Elin Kvernmoen har tatt kontakt, og arbeider med 
å få i gang prosjekter rundt dette i kulturskolenorge. Kontakte Unn Turid for å få mer info om 
hvordan det tenkes. 

 

Neste ordinære styremøte: 22.04.16, kl. 10.00 – 14.00 i Kristiansand. (Flyttet fra 15.04 pga siste møte 

i høringsrunden) 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 


