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Kristiansand, 28.04.17 

Referat, konstituerende styremøte 28.04.2017 
Kristiansand kulturskole kl. 10.00 – 15.30 

 

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

Lauridsen (Sirdal, nyvalg), vara: Torun Charlotte Nyberg (1. vara, Valle),. 

Avbud: Marianne Tilden (2. vara, Mandal), Martha M. Hansen (3. vara, Arendal), Roar Borøy (4. vara, 

Søgne), Tonje Ramse Trædal (Åmli, værfast), Ingunn Abrahamsen (Vennesla, syk) 

 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Godkjenning referat og innkalling: Godkjent 

Neste styremøte: Se sak 11/17 

 

Saker til eventuelt: 

• Oppfølging sak 7/17: Ressursbruk, rammeplanimplementering  

• UMM sak 20/17 
 

Sak 10/17: Konstituering 

Årsmøtet har valgt leder og nestleder. Rådgiver er sekretær. Ikke behov for ytterligere konstituering. 

 

Sak 11/17: Møteplan styremøter Norsk kulturskoleråd – Agder 

 

Vedtak: Fredag 2. juni, på Kristiansand kulturskole, kl. 09.30 

 

Endelig møteplan og arbeidsmåte for styret, legges på styremøte 2. juni. 

Sak 12/17: Årshjul - arbeidsoppgaver for styret 

Vedtak: 

Styret i Norsk kulturskoleråd – skal inntil videre arbeide etter forslått styreinstruks fra Røeutvalget. 

Denne vedtas endelig på landsstyremøte i juni.  

Årshjul (vedlagt) tas videre på styremøte 2. juni i forbindelse med styreinstruks. Rådgiver redigerer 

etter innspill fra styremøter. 

 

Innrette styrearbeidet etter forslag til styreinstruks fra Røeutvalget (forslag til rettelser markert med 
rødt):  

• 4- 6 styremøter pr år. 

• Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig måte. 

• Styrets leder og nestleder utgjør styrets arbeidsutvalg sammen med rådgiver. 
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• Styrets leder og nestleder er medlem av landsstyret i Norsk kulturskoleråd. 

• Punkter til videre diskusjon: 
- Viktig å ta hensyn til reise i forhold til møtetider og møteform. 

- Bruke digitale arenaer? (Skype/Easymeeting). 

- Møtekultur. 

- Rådgivers rolle/ansvar. 

- Arbeid i forhold til sentral virksomhetsplan 

 
Innspill til landsstyremøte (Fremmes av leder og nestleder): 

- Følge opp eventuell rettelse: rutine lagring dokumenter (punkt 5): Dokumenter skal lagres 
digitalt på sikret server (Ikke brannsikret sted). Undersøke hva de faktiske kravene til lagring 
er. 

Sak til eventuelt: Oppfølging sak 7/17: Ressursbruk, rammeplanimplementering (se 

vedlegg) 

 
Vedtak: Saken oversendes Landsstyret med ønske om behandling på Landsstyremøtet 6. og 7. juni, i 
sak 6: innkomne saker. 
Ansvarlig: Styreleder  
 

Sak 13/17: Valg styringsgruppe Stryk på Sørlandet 

 

Vedtak: Beholde nåværende styringsgruppe med unntak av Kari Norman Bernhoft som trekker seg. 

• Øystein Åmdal (Grimstad. Ønsker å fortsette) 

• Marianne Bøksle (Lyngdal. Ønsker å fortsette) 

• Sjur Høgberg (Kristiansand. Ønsker å fortsette med ny møtestruktur) 

• Ny representant prioritert rekkefølge: Unn Turid Olsen (Lindesnes), Roar Borøy (Søgne).  

o Rådgiver forespør. 

 

Styret støtter innspillet om ny møtestruktur. Overlater videre organisering til styringsgruppa. 

Sak 14/17: Valg styringsgruppe Lørdagsskolen i Aust-Agder 

Be nåværende styringsgruppe fortsette. 

 

Vedtak: Martha M. Hansen (Arendal), Åse Løvland (Froland) og Nina Martinsen (Birkenes/Lillesand) 

Ansvarlig: Rådgiver 

Sak 15/17: Samarbeid UiA 

 

Oppnevne gruppe for videre oppfølging av samarbeid. Oppfølging etter nyttårssamlinga. 

 

Vedtak: Styret forespør Sjur Høgberg (Kristiansand) og Åse Løvland (Froland) 

Ansvarlig: Rådgiver. 

Sak 16/17: Søknad om underskuddgaranti fra Stryk på Sørlandet 

 
Bakgrunn: Stryk på Sørlandet seminarene gikk med underskudd i 2016 (kr 30 700). Årsmøtet i Norsk 
kulturskoleråd Agder gjorde følgende vedtak: Årsmøtet ber styret prioritere elevrettede tiltak (f.eks. 
Stryk på Sørlandet) men budsjettere med balanse.  
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Vedtak: Norsk kulturskoleråd – Agder gir underskuddgaranti for seminar mars 2017. Regnskap vil bli 

lagt fram når dette er klart. 

Styret forventer at høstens seminar gjennomføres i balanse/med overskudd.  

Sak 3/17: Fagdag Agder høst 2017 

 

Rammeplanen og forståelsen av denne er ikke godt nok forankret hos lærerne til at vi kan gå rett i 

gang med å presentere og arbeide ut fra utarbeidet læreplanmal og progresjonsmatrise.  

Det som ofte defineres som kjerneprogram av de ansatte møter ikke kravene i rammeplanen: krav til 

progresjon, øving/hjemmearbeid, kontakt med hjemmet, tydelig krav til elevene når de går der. 

Breddeprogrammet blir ikke sett på som et fullverdig tilbud, men som b-tilbud. 

 

Viktig at en finner en vei inn i arbeidet videre som motivere lærerne til å være med å definere 

kulturskoletilbudet ut fra riktige premisser. 

 

Konklusjoner: 

Dag for kulturskoleledere, 16. juni:  

- Sjur Høgberg har sagt ja til å utforme opplegg. Gunnar Skaar (Leder forespør).  

Mål å gjøre kulturskolelederne i stand til å gjennomføre fagdag 15. august som fokuserer på 

profesjonsbasert virksomhetsutvikling/fellesskap. Mål for dagen å vitalisere arbeidet for å etablere 

regionale (og lokale) fagnettverk. 

 

Kulturelt innslag:  

- Forespør Ragnhild Furholt. Presentasjon av materiale «Folkesong frå Vest-Agder». (Utgitt av 

Vest-Agder fylkeskommune). 

o Økonomisk ramme: DKS honorar? + reise/overnatting. 

 

Invitasjon og påmelding fagdag 15. august: 

Informasjon til kulturskolene med påmelding til fagdag sendes så fort som mulig.  

Rådgiver utarbeider, styrets arbeidsutvalg godkjenner. 

Påmeldingsfrist: 14. juni (påmelding på nett) 

- Sted: Søgne gamle prestegård. De er bestilt og sier ja til å ta imot oss. 

- Program: 

o Fellesforedrag: Samme som på dag for ledere (16. juni)? 

o Workshop 

o Lunsj 

o Kulturelt innslag 

o Workshop med oppsummering 

 

UiA: Inviteres som observatører. 

 

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/arbeidsutvalget. 
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Sak 17/17: Kulturskoledagene 2017/18 

Status planlegging: Gjennomgang utkast program 

Agders rolle i gjennomføring og planlegging blir fulgt opp på kommende styremøter. 

 

Innspill: 

Gode eksempler fra Agder til siste sesjon dag 1: 

- Gruppeundervisning og individuell opplæring i begynneropplæring på piano (Sirdal: Kaare 

Lauritsen/Ragnhild Maria Sandvik) 

- SKATT Arendal kulturskole. 

- Annet? 

Positive til å ha Einar Øverenget til å ha åpningsforedrag. Buder fått mer tid?? 

 

Kommentar til påmeldingsfrist: Sette denne til høsten (i alle fall ikke før programmet er klart).  

 

Rådgiver tar med innspill i videre planlegging av kulturskoledagene 

 

Sak 18/17: Underskuddsgaranti, kulturskoledagene 

 

Det er sendt ut regning fra sentralleddet på underskuddsgaranti kr 20 000,- (kr 10 000 pr fylke) for 

Kulturskoledagene 2017 i Larvik. Arrangementet gikk med underskudd. 

 
Vedtak: Styret bevilger 10 000 kr i for å dekke underskudd for kulturskoledagene i Larvik 2017. Styret 
ber om å få fremlagt regnskap for arrangementet på neste styremøte. 
 

Sak 19/17: Brukerundersøkelse VGS 

Kristiansand kulturskole (Sjur Høgberg) skal gjennomføre en brukerundersøkelse i mai-måned hvert 

år for alle MDD-1. klasse-elevene på Vågsbygd videregående. Hensikten med undersøkelsen er å få 

greie på hvordan det de har lært i kulturskolen harmonerer med det de trenger på MDD/VGS. 

Vedlagt: Brukerundersøkelse gjennomført på Sandefjord videregående. (Denne må tilpasses med 

institusjonsnavn + dans og teater og oppdaterte fagbetegnelser.) 

 

Vedtak: Styret ser positivt på at Kristiansand kulturskole gjennomfører brukerundersøkelse for MDD 

elever også ved Dahlske VGS, og slik dekke hele Agders fylkeskommunale tilbud. Undersøkelsen skal 

være årlig, og på sikt dekke alle kulturskolens fag. 

Undersøkelsen gjennomføres for elever på 1. trinn, VGS.  

 

Våren 2017 tilpasses vedlagte undersøkelse til Agder og gjennomføres kun for musikkelevene. De 

andre fagene fases inn fra 2018. 

 

Ansvar for oppfølging: Rådgiver 

Sak til eventuelt. Sak 20/17: UMM 

 
Arrangørkomite: Jon Terje Johnsen, Øystein Åmdal og Jo Eskild 

• Ansvarlige for fremdriftsplan og for å kontakte samarbeidsparter (NMF/Musikkpedagogene) 
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Orienteringer: 

- Drømmestipendet: Det er tildelt 6 drømmestipend til Agder. De offentligjøres fra og med 8. 

mai. Kommunene velger selv tidspunkt. Styret skal være representert ved utdelingene. 

Rådgiver følger opp og organiserer hvem som representerer på hvert enkelt arrangement 

etter hvert som datoene er klare. 

- Kultur for framtida. Medlemsdialog KS: Tas videre som sak på kommende styremøte. Mulig 
tema for ledersamling høst 2017. (se årshjul) 
Link: http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/kultur/kultur-

medlemsdialog/  

 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 
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