
 

 
Postadresse Besøksadresse  
KONGENSGT. 54 
4608 Kristiansand 

Musikkens Hus, Kongensgt. 54  

 E-post: Telefon: 
Jon Terje Johnsen (leder): jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no   38 14 87 32/975 12 280  
Jo Eskild (rådgiver): jo.eskild@kulturskoleradet.no  99 37 20 12 

 

 
Kristiansand, 02.06.17  

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd – Agder 
 

Dato/tid: Fredag 02.06.2017. kl 09.30 – 15.00 

Sted: Kristiansand kulturskole, møterom 201 

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), 
Tonje Ramse Trædal (Åmli), Ingunn Abrahamsen (fra kl 11.30, Vennesla), 
Kaare Lauridsen (Sirdal), Roar Borøy (4. vara, Søgne) 
 
Ikke tilstede: Torun Charlotte Nyberg (1. vara, Valle), Marianne Tilden (2. 
vara, Mandal), Martha M. Hansen (3. vara, Arendal),  

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Neste styremøte: Fredag 18. august 2017, Kristiansand 09.30 – 15.00 

 
 

Sak Tema 

21/17 Ny utforming og rutine sakliste, saksdokumenter og protokoll. Godkjenning 
innkalling og sakliste 

Saksansvarlig: Jo Eskild (rådgiver) 
 

- Saker nummeres fortløpende. I saker som er oppfølges av tidligere saker henvises 
det til tidligere saksnummer. 

- Lange saksutredninger legges som vedlegg til sakliste og protokoll 
 
Vedtak: Ny utforming og rutine for sakliste, saksdokumenter og protokoll godkjennes. 
Innkalling og sakliste godkjennes. 

22/17 Godkjenning av referat, styremøte 28.04.17 

Vedtak: Referat godkjennes 
Kommentar sak 18/17. Summen rettes til kr 20 000 (kr 10 000 pr fylke) 

23/17 Årshjul Norsk kulturskoleråd – Agder. Planlagt aktivitet for styret framover.  

Saksansvarlig: Jo 
Vedlegg 1 + vedlagt dok: Årshjul styret NKR-Agder 2017 – 19  
 
Vedtak: Årshjul oppdateres i forhold til innspill fra møtet. 
 

24/17 Møteplan styremøter Norsk kulturskoleråd – Agder 

Saksansvarlig: Jo 
 
Vedtak, Møteplan 17/18: 

mailto:jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no


 
Side 2 
 
 
 

Møtested: Møtene holdes som hovedregel på Kristiansand kulturskole, kl 10.00 – 15.30. 
Klokkeslett kan variere bl.a. ut fra hensyn til reise. 
Innkalling: Sendes på Outlook.  
 
Møteplan 2017/18: 
(tidspunkt kan variere) 

• Fredag 16. juni: Ledersamling, forberedelse fagdag. 
 

• Fredag 18. august 

• Torsdag 26. oktober, kl. 16.30 – 19.30 (Medlemsmøte 27. oktober) 

• Fredag 24. november 
 

• Fredag 19. januar 

• Fredag 2. mars.  

• Torsdag 26. april kl. 16.30 – 19.30 (Rektorsamling/ledersamling, Fredag 27. april) 
 

25/17 Fagdag Agder 15. august og rektor/ledersamling 16. juni 

Saksansvarlig: arbeidsutvalget            
Vedlegg 2 (og utsendt Info og program fagdag) 
 
Vedtak: Styret tar saken til etterretning. Nedsatt arbeidsgruppe tar planlegging videre. 
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26/17 Økt stillingsressurs, rådgiver 

Saksansvarlig. Jon Terje Johnsen 
 
Rådgivers stilling utvides med ytterligere 10% stilling til 90% med gyldighet fra 
01.01.2017. Stillingen skal gjelde stilling som koordinator, Lørdagsskolen i Aust-Agder 
Pr nå er stillingen 70% stilling som rådgiver (dekket av sentralleddet) og 10 % stilling som 
koordinator for Stryk på Sørlandet (dekket av kulturskolene i Agder) 
 
Vedtak: 
Styret går inn for å utvide rådgivers stilling med 10% til 90% fra 01.01.2017. Utvidelsen 
gjelder arbeid som koordinator for Lørdagsskolen i Aust-Agder. 
Stillingen finansiere av tilskudd fra Aust-Agder fylkeskommune. 

27/17 Støtte kulturskoledagene 2018 (i Kristiansand) 

Saksansvarlig: Jo  
Framlegg etter signaler fra møte nasjonal planleggingsgruppe for kulturskoledagene 
17/18, 1. juni. 
 
Agder har tidligere gjort følgende vedtak om økonomisk støtte til kulturskoledagene: 
 

SAK 24/15 ØKONOMISK STØTTE TIL KULTURSKOLEDAGENE NORSK 
KULTURSKOLERÅD - AGDER:  
I enkelte fylker/regioner gis det støtte fra lokale kulturskoleråd til 
kulturskoledagen.  
Region øst: Foreslår å gi støtte til arrangementet på Gardermoen feb. 
2016 (10 000 -15 000. Sikre godt innhold) og reisestøtte til kulturskolene i 
regionen. 
 
Vedtak: 
Styret går inn for å støtte lokalt i Agder med å subsidiere og samordne 
reise. Jobbe for å sikre god deltagelse fra Agder. 
Naturlig eventuelt å støtte arrangementet direkte når dette kommer til 
vår region.  

 
Vedtak:  
Norsk kulturskoleråd-Agder stiller økonomisk garanti (underskuddsgaranti) på lik linje 
med Region – BTV, Region – Øst, Hedmark og Oppland. 
 

28/17 Orienteringssak: Regnskap kulturskoledagene i Larvik.  

Saksansvarlig: Jo  
Legges fram som resultat av sak 18/17  
 
Vedtak: Tas til orientering 
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29/17 Orienteringssak: Drømmestipendet. Utdelinger 2017 

Saksansvarlig: Jo  
Marnardal og Søgne delte ut på 17. mai. Lyngdal på 18. mai. Leder representere i Lyngdal. 
Iveland foretok sin utdeling 19. mai. Nestleder representerte kulturskolerådet. Arendal 
har ikke lagt sitt utdelingsarrangement. 
 
Kort rapport fra utdelingsarrangementene. 

 
Vedtak: Tas til orientering 

30/17 Orienteringssak: UMM.  

Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 
Musikkpedagogene stiller med Karina Bull-Gjertsen og NMF sør er forespurt om 
representant til arrangørkomite. 
Informasjon er sendt ut. Påmeldingen er åpnet.  
 
Vedtak: Tas til orientering 
 

31/17 Orienteringssak: Kulturskoledagene 2017/18 

Saksansvarlig: Jo 
Status planlegging. 
 
Vedtak: Tas til orientering 

 

Saker til eventuelt:  

32/17 Tv-Aksjonen for UNICEF, kulturskoledeltagelse 

Vedtak: Rådgiver sender ut info om TV-aksjonen og oppfordrer kulturskolene til å ha 
fokus på aksjonen. 
Rådgiver står også som kontaktperson i listen under «Aksjonist fra skole» 
 

33/17 Orientering, Studieturen. 

Status antall påmeldte 
Vedtak: Det blir ikke organisert felles studietur (kun 1 påmeldt). Den som er påmeldt 
oppfordres til å selv organisere. 

34/17 NRK - Sommertoget 

Sommerens «sakte TV» på NRK.  
Sommertoget stopper med sendinger på Nelaug, Vennesla og Marnardal. 
Kulturskolene lokalt er inne i planlegging og bidrar med innslag til de lokale 
arrangementene. 
Innholdet på NRK sendingene er det NRK som styrer. 
 
Det er ikke kommet innspill til innslag fra resten av kulturskolene. 
Kulturskolerådet oppfordrer kulturskolene i Nelaug, Vennesla og Marnardal til å 
invitere kulturskolene i nærområdet til å komme med innslag til sine arrangementer. 
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35/17 Landsstyresaken ang. skjevfordeling av ressurser 

Saksansvarlig: Jon Terje/Øystein 
Orientering om sentralstyrets behandling og hvordan saken blir fremmet på 
landsstyremøte. 
 
Vedtak: Leder og nestleder vurderer hvordan saken tas videre på landsstyremøtet. 
Vurderes ut fra om prinsippene i saken blir ivaretatt i andre saker. 
 

 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Jon Terje Johnsen (Leder) 
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Vedlegg 1: 

24/17 Årshjul Norsk kulturskoleråd – Agder. Planlagt aktivitet for styret framover.  

Drøfting/konklusjoner: 
• Aktivitetsnivå/organisering: 

o Antall styremøter: 6 
o Arbeidsutvalget (Leder, nestleder og rådgiver) har ansvar for framdrift mellom 

møtene. Det opprettes prosjektutvalg i forhold til enkeltsaker/arrangementer. 
o Hvilke og hvor mange arrangementer/konferanser/regionale møter 

▪ Konklusjon: Innhold/aktivitetsnivå videreføres som nå. Tas videre i 
arbeidsutvalget. (se også aktiviteter/arrangementer 17/18 nedenfor) 

• Medlemsmøter og rektor-/ledersamlinger: 
o I utgangspunktet beholde nåværende nivå 
o Medlemsmøter med agenda som er relevant for skoleeierne: KS dialog «Kultur for 

framtida» gjennomføres høst 2017. 
o Rektor-/ledersamlinger med faglig innhold 

• Økonomirapportering: Følge styreinstruks. 

• Valg av vara for medlemmene i landsstyret:  
o Velge personlig vara, fylkesvis. 
o Styret velger. Legges inn som sak på neste årsmøte. 

 
Årshjul: Aktiviteter/arrangementer 17/18: 

• Arrangere medlemsmøte høst 2017: Medlemsdialog, KS: «Kultur for framtida» 
o Invitere KS, fortrinnsvis «kulturskolenes kvinne» i KS, Ann Evy Duun. Rådgiver 

forespør. 
o Fredag 27. oktober (styremøte 26. oktober, ettermiddag/kveld).   
o Orientering om «Kultur for framtida» på ledersamling, 16. juni. 

• Rektor-/ledersamling fredag 27. april. Litt avhengig av hvordan vi tenker fagdag videre om 
det er den som blir tema, eller vi velger annen vinkling. 

• Studieturer: Ta med til medlemsmøte/rektormøte. Jobbe for at det blir tur ca hvert 3./4. år, i 
stedet legge tyngre innhold i turene, og jobbe aktivt for at flest mulig av 
kutlurskoleledere/rektorene deltar.  

• Fagdagen/felles planleggingsdag hvert år i august beholdes. 
 

• Aktiviteter over tid/temaer: (Sentrale styringsdokumenter: Strategi 2020/Virksomhetsplan 
(Vedtas av sentralstyret, juni 2017), Politisk arbeid: Møte med stortingsbenken + +, Arbeid 
mot universitetsnivået/andre aktører: Følge opp kontakt med UiA) 

o Tas videre etter landsstyremøtet. 
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Vedlegg 2: 

25/17 Fagdag Agder 15. august og rektor/ledersamling 16. juni 

 
Saksansvarlig arbeidsgruppe: Ingunn, Øystein og Jo 
 

Dag for kulturskoleledere, 16. juni:  
Mål: 

• å gjøre kulturskolelederne/gruppeledere i stand til å gjennomføre fagdag 15. august som 
fokuserer på profesjonsbasert virksomhetsutvikling/fellesskap.  

• å vitalisere arbeidet for å etablere regionale (og lokale) fagnettverk. 

• at hver gruppe kommer fram til et skriftlig resultat som kan tas med i arbeidet med 
lærerplaner lokalt i kulturskolene i Agder. 

 
Sted/tid: Dyreparken hotel, 16. juni-17, kl 10.00 – 15.00 

Status påmelding: 18 påmeldte (inklusiv Jon Terje og Jo) 
Invitere MFO: Nei 
Innledere: Sjur Høgberg, rådgiver, styret 

 
Status foredragsholder 16. juni: Gunnar Skaar kan ikke stille. Jobbe videre ut fra at vi bruker Sjur 
Høgberg (allerede forespurt) og legger resten av opplegget selv. 
 
Annet:  

• Dirigentnettverk, NMF. Finn Arne Dahl Hansen gis 30 minutter til presentasjon, etter lunsj. 
o Vurdere å invitere dirigentene til å møtes på fagdagen. 
o Oppfordre kulturskolene til å invitere med korpsdirigentene på fagdagen. (Jon 

Terje/Jo følger opp) 

• KS-dialog: «Kultur for framtida»: Ha kort info som forberedelse til dialogen. Peke fram mot 
medlemsmøte i oktober. 

 

Program/tidsramme: 

09.30:  Kaffi og drøs 

10.00:  Velkommen/fellesinfo: KS: «Kultur for framtida» v/rådgiver.  

10.30: konferanse 

12.00:  Lunsj 

13.00:  NMF 

13.30:  konferanse 

15.00: Hjemreise 
 

Tema og metode for fagdagen (tema/innhold 16. juni) 
Innspill til innhold/tema/plan/metodikk fagdagen: 

• Bruke IPT  

• Fokusere på Kjerneprogram: 
o Det å ha en fagplan jobbe etter en plan er et krav i kjerneprogram. 
o F.eks: Ta tak i nivå en: Hva forventer vi at dette skal inneholde 
o definere kjerneprogram i forhold til breddeprogram. Problematikken rundt 

breddeprogram: Oppleves av pedagogene som et «b-tilbud» 
▪ Hvordan kan breddeprogrammet få status? 
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• Mål for 16. juni å sette gruppelederne og gi disse tid til å spisse problemstilling/lage spørsmål 
til sin gruppe, dvs at det i noen grad bør være ulike problemstillinger i forhold til fagområder. 

• Tydelig krav til skriftlig resultat etter fagdagen: Alle gruppene skal levere resultat av 
gruppearbeid og felles oppsummering. 

 

Veien videre:  
Arbeidsgruppe (Jo, Ingunn og Øystein. Jo innkaller.) tar med seg innspill fra møtet og utarbeider 
videre: 

• Definere problemstillinger: Felles problemstilling og fokus for arbeidet, men legge til rette for 
at spørsmålene som skal besvares i ITP er tilpasset hvert enkelt fagområde. 

• Gi tydelig bestilling til Sjur Høgberg: Tidsramme og tema for innlegg. 

• Metodikk(ITP)/plan fagdagen 
 

Fagdag, 15. august 
Program/info/påmelding: Sendt kulturskolene. Påmeldingsfrist 14. juni. 
Sted: Søgne gamle prestegård.  

Økonomi: Budsjett viser overskudd på ca kr 15 000 (100 betalende deltagere. Gruppeledere betaler 

ikke kursavgift) 

Noteutstilling: Ble ikke diskutert. Tas videre i arbeidsutvalget. 
UiA: Inviteres som observatører. Rådgiver inviterer. 
 
Kulturelt innslag:  
1) OBS Ikke disktuert: Ved oppstart kl 09.30: Kulturskoleelever: Utfordre Søgne kulturskole? 

2) Etter lunsj (kl 12.45 – 13.30) Ragnhild Furholt: Presentasjon av materiale «Folkesong frå Vest-

Agder». (Utgitt av Vest-Agder fylkeskommune). Har med musiker (trøorgel) 

- Vest-Agder fylkeskommune dekker honorarer og reise 

- Vi dekker lyd/teknisk (Må skaffe til veie trøorgel/salmesykkel) 

 
Program: Detaljert utforming etter ledersamling 16. juni. 

År: Hva: Hvor: 

Kl. 09.00: Frammøte – kaffe Foaje/kantine 

Kl. 09.30: Kulturelt/Felles info/Velkommen Kultursalen 

Kl. 10.00: Innlegg/input: Gunnar Skaar Kultursalen  

Kl. 11.00: Oppstart workshop Grupperom 

Kl. 11:45: Lunsj Kantine 

Kl. 12.45: Kulturelt innslag Kultursalen 

Kl. 13.30: Workshop i faggrupper. Grupperom 

Kl. 15.00: Oppsummering i gruppene/ 
Evalueringsskjema 

Grupperom 

15.30: Hjemreise  

 


