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Kristiansand, 27.01.17 

 

 

Referat, styremøte 27.01.17 
Kristiansand kulturskole kl. 09.30 – 15.00 

 

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Åse Løvland (Froland), Ingunn Abrahamsen 

(Vennesla), Marion Baum (Flekkefjord) 

Forfall: Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad, syk), Jon Terje Johnsen (begravelse fra kl 11.30) 

Avbud (Vara): Torunn Charlotte Nyberg (3. vara, Valle), Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Kari 

Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren Pedersen (2. vara, Arendal) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

 

Godkjenning referat og innkalling: Godkjent 

Saker til eventuelt: 

Sak 1/17: Årets kulturskolekommune 

 

Vedtak: Styret går ikke inn for å nominere kandidater fra Agder.  

Sak 2/17: Evaluering og oppfølging etter nyttårssamling 

Styrets oppsummering etter fagdagen er at det er positivt at vi har fått et faglig fokus på samlingene. 

Engasjerende og relevante temaer som videreføres på forskjellige plan i organisasjonen: 

 

Oppfølging kulturskolestrukturen: Se sak 6/17 

Oppfølging overfor UiA:  

- Læreplanmalgruppe er satt med møteplan. 3 møter.  

 Haldis Hove, Sjur Høgberg, Martha Hansen og Tarjei Fjørtoft (MFO). Gunnar Skaar 

deltar på ett av møtene.  

 Gruppa vurderer hvordan de forholder seg til UiA. 

- Talentutvikling/fordypningsprogram, musikk: Det jobbes for å få koordinerende møte, 

TUP/lørdagsskolene. Kristiansand kulturskole og styringsgruppa for Kulturskolen i Aust-Agder 

skal være med. Arbeide videre for at også NettVest blir representert.  

- Etter- og videreutdanningstilbud, UiA/praksis:  

o Viktig å sikre bred representasjon fra Agder i dialogen rundt videreutdanning videre. 

o Styret utnevner gruppe. Rådgiver forespør: 

 Medlemmer: Åse Løvland (fra styret). Sjur Høgberg og Unn Turid Olsen (Disse 

forespørres av styret) 
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Side 2 
 

Sak 3/17: Fagdag Agder høst 2017 

Se evaluering fagdag 2016: Se referat styremøte, 19.08.16 

 

Dato: Mandag 14. august. (Skolestart grunnskole:16. august)  

Forslag sted: Søgne? (Ikke bestemt) 

Innhold: 

Bygge videre på erfaringene fra høst 2016 og fortsette i faggrupper: Viktig i forhold til 

nettverksbygging. 

Gruppeledere: Kulturskolelederne som høst 2016. Jobbe for å få til felles dag vår 2017 der 

kulturskolelederne forberedes for fagdagen. 

Fellesforedrag: Skal vi ha? Inspirasjonsforedrag? F.eks. forskning på undervisning. 

UiA: Inviteres som observatører. 

 

Læreplanfokus: Ta utgangspunkt i utarbeidet forslag til mal læreplaner. Skriftliggjøre sin egen 

praksis. Diskutere innhold. Skal kommunisere mot: brukere (foresatte/elever), mot skoleeier, mot 

søkere, samarbeidspartnere osv 

- Faggrupper. Maks 15 pr grupper: 

o Musikk: 

 Piano (i to grupper?) 

 Sang 

 Rytmisk musikk 

 Blås 

 Stryk 

o Teater 

o Dans 

o Visuell kunst 

o Skapende skriving?? 

 

Kulturelt innslag: Tenke enklere enn i 2016. Krevde mye planlegging. 

 

Etterarbeid/oppfølging etter fagdagene: Viktig at dersom det blir bestemt at det skal lages 

referater/oppsummeringer for alle gruppene. To grupper leverte ikke for høst 2016 og dette sender 

et dårlig signal til deltagerne, og det vanskeliggjør oppfølging i etterkant. 

 

Ansvar: Rådgiver/styret 

 

Sak 4/17: Kulturskoledagene 2017/18 

Intensjonen er at de i 2017/18 skal være i Kristiansand. 

Dagene har de siste årene blitt lagt til månedsskiftet januar/februar. Det har vært oppe i TeamØst 

eventuelt å flytte disse til tidlig i januar i stedet. 

 

Konklusjon: 

Styret går inn for å flytte Kulturskoledagene 207/18 til skolestart, januar 2018. Konkret forslag til 

datoer er torsdag 4. og fredag. 5. januar. 

Skolestart ifølge skoleruta er torsdag 4. januar ifølge i Aust og Vest-Agder. 



Side 3 
 

Sak 5/17: Dirigentnettverkssamlinger, NMF region sør 

Se vedlegg 

Ønske om å orientere i forbindelse med årsmøtet.  

Vedtak: NMF Inviteres ikke siden det ikke er rom pga antall saker. Feil arena. Invitere til første 

styremøte etter årsmøte. 

 

Sak 6/17: Opprettelse, gruppe for å utrede ny kulturskolestruktur i Agder 

Saken utredes videre ut fra signaler på styremøtet i januar og legges fram på styremøte 3. mars der 

det tas beslutning om prosessen videre.  

 

Ansvarlig: Marion sammen Åse og Ingunn 

Sak 20/16: Årsmøte Norsk kulturskoleråd – Agder  

Sted: Dyreparken hotell. Viktig at vi får stort konferanserom. Rådgiver følger opp bestilling. 
 
Plan for dagen (se innkalling årsmøte): 

- Orienteringer 
o fra NMF. (se sak 5/17). Tas ut 
o Presentasjon læreplanmal for Agder. Vurdere om denne tas som sak, i stedet for 

orientering på årsmøtet. Rådgiver tar med dette til gruppa. Gruppa vurderer om det 
skal legges fram som egen sak. 

- Kulturelt innslag: Bestemmes på møte i mars. 
 
Årsmøtesaker/dagsorden:  

- Gå igjennom saker og sette inn navn: 
o Styrets beretning: Rådgiver og leder 
o Revidert regnskap: Rådgiver 
o Valg Lørdagsskolen i Aust-Agder og SPS. 
o Budsjett: Rådgiver 

- Saker som fremlegges av styret: 
o Sak fra dag 2, nyttårssamling: Ny organisering, kulturskolene i Agder. Se sak 6/17. 
o Opprette gruppe for talent/fordypning med bred representasjon fra fylkene 

 Ansvarlig: Rådgiver. 
 
Innkallinger: Det sendes ut to separate innkallinger: Årsmøte og Ekstraordinært årsmøte. Innkallinger 
gjennomgått på møtet og sendes ut innen fristen. 
 Frist utsendelse innkalling: to måneder før årsmøte: 31. januar 
 Frist utsendelse dagsorden og sakspapirer: 2 uker før: 17. mars. 
 

Sak 7/17: Ressursbruk, rammeplanimplementering 

Norsk kulturskoleråd er nå i gang med veilederkorps for implementering av rammeplan. 

Kulturskolene i Agder valgte i stor grad å stå utenfor dette prosjektet, for i stedet å arbeide for gode 

regionale løsninger som omfattet alle kommunene i Agder (f.eks. gruppe for utarbeidelse av felles 

mal for lokale læreplaner, fagdager m.m.). 

Dette har ført til at det tilføres lite ressurser fra sentralleddet til rammeplanarbeidet i Agder, og at en 

uforholdsmessig stor del av rådgivers arbeidsressurs benyttes utenfor regionen. 
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Vedtak: Styret utformer en henvendelse til sentralstyret i Norsk kulturskoleråd, med krav om at 

ressursbruk revurderes. Veilederprosjektet favner ikke alle kulturskolene og gjør at noen kulturskoler 

tilføres store ressurser (økonomi og fagressurs), mens resten faller utenfor. Dette harmonerer dårlig i 

forhold til signalene om arbeidet for det store «vi».   

Slik veilederprogrammet er utformet, har konsekvensen blitt at Agder som region, ikke blir tilført 

midler/ressurser til regionalt rammeplanarbeid i samme grad som andre regioner/fylker. Ønsket i 

Agder er å ha en samlet prosess rundt implementering av rammeplan. 

 
Ansvarlig: Styreleder. 
 

Orienteringer: 

- Innspill fagplan Nysirkus 

- Conexus insight (tidligere PULS for kulturskole): Vi tar signalene fra rektorsamlingen og 

avventer.  

- Samordning talent/fordypningstilbud i musikk i Agder 

- UMM (eventuelt som sak 18/16: UMM Kristiansand): Øystein orienterer etter møte i Oslo på 

neste styremøte. 

- Hospitering 

- Veilederkorps 

 

Neste styremøte: 3. mars 2017, kl. 09.30 – 15.00 i Kristiansand 

 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 


