
 

 

 
 

 
 
 

Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 20.09.17 
 
Sted: Statens Hus, kantine, kl. 09.45-14.00. 
Til stede: Kjell Olav Henriksen, Michelle Lindboe, Anders Berglund, Anne Hestad Hem, Kirsten 
Jæger Steffensen 
 

Saksliste 

 
33/17 Godkjenning av referat og innkalling 
Innkalling og referat ble godkjent. 
 

34/17 Kulturskoledagene 
Kulturskoledagene arrangeres torsdag 16. november ved Clarion Hotel Air i Sola. 
Elever fra Sola kulturskole stiller med kunstnerisk innslag ved åpningen og ved middag på kvelden. 
Kjell Olav Henriksen ønsker velkommen på vegne av styret. 
Anders Berglund stiller som konferansier ved middagen torsdag kveld. 
Kulturskolerådet sentralt jobber med å få på plass presentasjoner for «Suksesshistorier fra virke-
ligheten», og har bedt om innspill fra kulturskolerådet Rogaland. Styret diskuterte flere muligheter. 
Fredag 17. november tilbyr kulturskolerådet tre kurs ved Stavanger kulturskole i forbindelse med 
skolemøtet Rogaland. 
 
 

35/17 Økonomi  
Saldo per 31.07.17 var kr. 106.685,-. Konto er overført til kulturskolerådet sentralt. Reiseregninger 
sendes til kulturskolerådet sentralt v/Gunn Otnes med kopi til Michelle. Alt annet oversendes Mi-
chelle. 

 
36/17 Studietur 
Presentasjon av mulig opplegg til studietur til New York v/Anders. Saken tas videre ved ledermøtet 
fredag 29. september. Forslag om å bo i Brooklyn onsdag-søndag/mandag januar 2019. Det er 
ønske om at enkelte av foredragene rettes mer mot skoleledelse. 
Anders avklarer med kontaktpersonen i New York med tanke på påmeldingsfrister. 
 

37/17 Saker til ledermøtet 
• Kulturskoledagene  
• Studietur 
• Nytt fra oven  
• Lokale nettverk/kommunesammenslåing 
• Virksomhetsplanen fra kulturskolerådet sentralt  
• GSI v/Thomas Thomassen 
• Rundebord 

 
38/17 Virksomhetsplanen fra kulturskolerådet sentralt                                             
Gjennomgang av virksomhetsplanen, med forslag om at Norsk kulturskoleråd Rogaland  
legger inn lokale tiltak. Styret ønsker klarhet i hva og hvordan fylkesleddet skal inn i virk-
somhetplanen. 
 
Strategi 1 



 

 

1.1 Mål i perioden om at fylkesstyret møter politisk med Rogalandsbenken og KS regio-
nalt. Mulighet for at representant for KS inviteres til ledermøte.  
Undersøke ved neste ledermøte om kulturskoler i Rogaland har satt inn tiltak under fokus-
område flyktninger, innvandrere og kulturskole. 
Styret bør bidra til at nettverkene er oppe og går og er aktive. 
1.3 Rammeplanen satses på tungt nasjonalt, samt i den enkelte kommune. Styret kan bi-
stå ved rådgiver. 
 
Strategi 2 
2.1 Rådgiver og styret har en informasjonsrolle og formidler relevant arbeid fra sentralt 
hold. Ledermøtene, rådgivning og informasjon retter fokus mot rammeplanen. 

2.2: Fylkesleddet kan koordinere og videreformidle lokalt utdanningsarbeid/FOU-arbeid 

til kulturskolerådet sentralt. 

2.3: Det arrangeres studietur annethvert år. 

 

Strategi 3 

3.1: Sentralleddet utarbeider organisasjonsplanen. Fylkesleddene bør ha høringsrett i 

organisasjonen. 

3.2: Styret vil signalisere behovet til Norsk kulturskoleråd Rogaland via høringer, ar-

beidsgrupper eller annen deltakelse. 

 

39/17 «Nytt fra oven» 

UMM arrangeres søndag 19. november ved Stavanger kulturskole. Det er behov for at 

enkelte fra styret stiller ved arrangementet. 

Styret presisere at det burde følge økonomiske midler for å arrangeringen av UMM 

lokalt.  

 

40/17 Eventuelt 

Diskusjon rundt midlene fra Talent Norge og finansieringen av UMM. 

 

 

 

 

Neste styremøte er 24. oktober 

 

 

Stavanger, 20. september 2017 

Michelle Lindboe 

 

 


