AGDER
Lillesand, 05.02.2018

REFERAT MØTE STYRINGSGRUPPA, SPS
Mandag 05.02.18 Kristiansand kulturskole, kl 10.00 – 13.00
Tilstede: Marianne Bøksle, Øystein Åmdal, Ragnhild Eek Zeiler, Jo Eskild
Møteleder: Øystein Åmdal
Referent: Jo Eskild
Godkjenning innkalling og referat: Godkjent
Neste møte: mandag 14. mai, 10.00 – 13.00

SAK 1: VÅRSEMINAR, GRIMSTAD , 9. – 11. MARS – 2018:
Arbeidsgruppe: Styringsgruppa.
Påmeldte pr 5. februar: 17
Sende påminnelse til lærere/kulturskoler. Legges inn den 12. februar. Utsette frist til 25. februar for å få
inn etternølerne!
Sende påminnelse til lørdagsskolen.
STED/MAT/OVERNATTING:
• Grimstad ungdomsskole: Jo og Øystein har vært på befaring
• Catering fra felleskjøkkenet i Grimstad kommune. (detaljer avtale, se nedenfor)
• Konsert søndag:
o Konsertlokaler er vurdert, og det mest praktiske vil være å ha denne i aulaen på GUS.
Dette vil imidlertid gjøre det problematisk med fellesnummer. (se nedenfor)
• Overnatting lærere, kvartett osv: Grimstad vertshus og kro.
GRIMSTAD UNGDOMSSKOLE:
• Vask: Vi betaler for vask etter seminaret. Øystein avklarer.
• Teknisk: Mikrofon til konsert, filmvisning lørdag kveld osv.
o Jo kontakter Svein Haugen.
• Jo har ansvar for å ta bilder av alle rom før de klargjøres. Jo og Marianne har ansvar for at
rommene forlates i riktig stand.
• Matservering:
o Vi har ikke kjøkken.
o Få felleskjøkkenet, Frivolltun, til å levere nok til at vi kan servere. Jo kontakter Frivolltun
(Harald Birkeland).
o Servering frukt, kaffe, møtemat osv:
▪ Kaffetrakter/vannkokere/TVkanne/termos (lærere/styringsgruppa/foreldre).
▪ Låne fra Lyngdal? Kristiansand? Jo og Marianne undersøker
▪ Alternativt låne fra felleskjøkkenet.
▪ Gå igjennom det vi har av utstyr. Komplettere.

FORELDREHJELP
Foreldregruppe fra Grimstad:
• Øystein kaller inn til møte i uke 7.
• Oppgaver:
o klargjøring på fredagen (om mulig)/rydding etterpå.
• Oppfordre foreldre til å være våken på barna. Trekke folk inn i sammenhengen.
• Jobber sammen med/leder foreldre som melder seg via påmelding.
• Organiseres på foredremøtene (se plan)
Nattevakt!
• Må følges opp jf tidligere erfaring. Ansvarlig: Jo
• Vurdere: Gratis/redusert pris for foreldre som har nattevakt?????
STYRINGSGRUPPA/TILRIGGING/PRAKTISK:
Marianne, Ragnhild og Øystein overnatter. Jo bor hjemme. Styringsgruppa betaler for lærerrepresentant.
Øystein: Kommer sent på fredagen. Marianne kan være der fra kl 15.00. Jobbe for at noen fra
foreldregruppa fra Grimstad er tilstede fra kl 15.00.
Undersøke om Åse Norevik kan være tilstede/hjelpe som representant for Kristiansand (erstatte Jon
Terje)
Div materiell/utstyr:
Notestativer, frakt: Høre med Jon Terje. Jo kan hente og levere med henger.
Reservedeler osv: Kristiansand.
Jo går over kassene og sjekker. (vester, pappserveringsting, osv): Vi må ordne med frukt.
ØKONOMI:
Budsjett: Se vedlegg.
Satt opp i balanse.
• 100 deltagere + 25 voksne (Lyngdal: 114 deltagere + 30 voksne)
• Middag for lærere inkludert (10 stk a 300)
• Forutsetter gratis lokaler (kr 5000 i Lyngdal) og kr 13 000 billigere catering enn i Lyngdal, og
billigere hotel kr 800,- (kr 1195 pr rom i Lyngdal)
• Seminaravgift: kr 600/Kr 200 for Epsilon. Foresatte som overnatter: Kr 400,GRUPPER OG PLAN: (SE VEDLEGG)
• Alfa og Beta hele helga, Gamma og Delta lørdag og søndag, Epsilon kun lørdag.
• Plan: Se vedlegg
• Kulturlørdag på Grimstad kulturskole:
o Tilbud for søsken/foresatte av de minste (Epsilon osv). Del av info som går ut. OBS: Jo
skiver inn info på hjemmesida med lenke til Facebook.
o Opptreden på kulturlørdag, kl 12.30. 2-3 innslag! Maks 15 minutter.
▪ Henriette bør være der. Marianne stepper inn for henne på seminaret.
▪ Alternativer:
• Enkeltelever fra Alfa, eventuelt andre grupper. Kvartetten??? Se
mulighetene når vi ser påmeldingen. Spørre på forhånd i størst mulig
grad.
• En/to lærere tar med seg en liten gruppe, beta: Vårsang/Palchelbels
canon?. Avtales og øves på, på fredagen.
• Beta: Dersom det blir plass. (notestativproblematikk)
• Elever som konferansierer på avslutningskonert: Høre med Martin og Gabriel.
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SOSIALE AKTIVITETER
• Sjekke muligheter for filmvisning, kahoot osv. Kontakte Svein Haugen,
• Sende spørsmål i mail til foresatte:
o Spørre om de har en aktivitet de kan lede!
• Tegnebord: Ragnhild tar med duk. Jo sjekker hva vi har av tegneutstyr. Komplettere.
• Brettspill: Ta med de vi har! Kjøpe kortstokker?
• Huskonsert lørdag:
o Bruke lister: Melde seg på. Avklare med spillelærer. (tas opp på lærermøte)
• Mulig aktivitet: «Kunst, barn og barnekraft»: går ut
INFO FORESATTE FØR SEMINAR/FORELDREMØTE:
• Folk til Sosiale aktiviteter. Se over
• Info om det å melde seg til huskonsert: Skal være avklart med lærer!
• Være våkne på barna: Jobbe for å inkludere.
UNDERVISNING/REPERTOAR:
• Fellesnummer: Dette går ut, siden det blir for trangt å organisere det i aulaen på GUS (Sebastian
Gruchot har meldt avbud for helgen. Opptatt med fargespill)
• Repertoar: Er lagt ut på hjemmesia. Ble avholdt repertoarmøte under kulturskoledagene
o Litt i vanskeligste laget? Spesielt Delta og Gamma. Overgangen blir for stor fra Epsilon til
Delta? Tas videre på lærermøte med tanke på seminarer videre.
• Strykekvartett fra Dextra/Risør kammermusikkfest: Vi har fått positiv tilbakemelding. Ikke fått
navn enda.
o Delta på samme premisser som tidligere. Opp til gruppene hvordan de brukes. (se
lærermøte)
o Skal spille på Epsilonkonsert. Ha intervju. Ragnhild tar ansvar for å organisere. Eventuelt
bruke en foresatt.
LÆRERMØTE/MIDDAG/PLAN LÆRERE:
Plan lærere: Se vedlagt plan.
Middag for lærerne/styringsgruppa:
Vedtak: Jo undersøker muligheten for å få servert enkel middag på Grimstad vertshus på fredag kl 20.00.
Saker lærermøte:
Ansvarlig lærermøte: Marianne/Øystein (Jo er på GUS)
• Sette repertoar på høstseminar: Beta, Gamma og Delta.
o Lærerne oppfordres til å ta med noteeksempler.
o Jobbe for å få riktig nivå på repertoar. Kommentarer på at noe av repertoaret er for
vanskelig (f.eks. for stor overgang fra Epsilon til delta?)
• Strykekvartetten: Teamene tenker igjennom hvordan de ønsker å bruke kvartetten. Oppofres til å
tenke igjennom i forkant av møtet (i innkalling)
• Sosialpedagogisk arbeid: Ansvar for trivsel/trygghet for elevene. Ha oversikt over tilstedeværelse
• Plan:
o Gjennomgang av helga.
o Huskonsert: De skal kvalitetssikre elevinnslagene.
o Vegar Vårdal: Seminar høst 2018. Er det interessant? (Jf tidligere sak om prosjekt han
søker om støtte til fra kulturrådet. Ønsker å bruke SPS som arena)
• Orientere om neste skoleår.
o Forslag lærerteam legges fram
o Tidspunkt innhold seminarer i den grad dette er klart i forhold til Vegar Vårdal og Kilden
dialog.

Side 3

LÆRERTEAM:

Jo undersøker med Anlaug om det er ok at hun bytter grupper: Epsilon på lørdag. Delta på søndag.
Lager avtale med Thor Magne. Honorar fra SPS for lørdagen.
Informerer de andre lærerne.
Mangler en del tilbakemeldinger på overnatting.
(Sjekket i forhold til cellolærer: Krisztina Eikeset (ØiA) Åse-Maria Bygland Larsen og Jenny Z. Haugen kan
ikke.)
Lærerteam:
• Alfa: Adam Grüchot
• Beta: Trygve Johan Simonsen, Ingrid Miller, Olga Rakvåg (Arendal)
• Gamma: Randi Birkeland (cello), Henriette A. L. Børven (Grimstad) (Sebastian Grüchot, er
forhindret)
• Delta: Madelaine Aanonsen (ØiA), Gjermund Holter (Kristiansand), Anlaug Seljåsen (Arendal.
Epsilon på lørdagen). Thor Magne på lørdag.
• Epsilon: Ragnhild Ek Zeiler (Kristiansand), Bill Bidieleac (Flekkefjord++)
o Cello: Anlaug Seljåsen (alternerer med Delta). (Krisztina Eikeset (cello, ØiA, liten stilling)
har ikke anledning)
Ikke plassert:
Andre: Jarle Hagane (Åmli), Kevin Miller (Arendal)
Hardingfele/Folkemusikk: (Jarle Hagane), Annika Westgård, Geir Vårdal (Sirdal)
--------------SAK 2: PLAN SKOLEÅRET 2018-19
Høstseminar, Delta, Gamma og Beta (Alfa?): Dagseminar lørdag 13. oktober (alternativt 20. oktober)
• Undersøke om det er mulig å ha det i Søgne. (eventuell kostnad osv)
• Kostnad mat? Vurdere å organisere mat selv. Ragnhild kan organisere med foreldregruppe.
• Alternativt: Kristiansand (vurdere om lørdagsskolen skal være med)
• Vegar Vårdal: Høre hvor han er i søknadsprosessen (Kulturrådet) i forhold til prosjekt. Helst
dagseminar. Alternativer høst 2018 eller 2019.
Vårseminar: Se jubileumsarrangement
Datoene er satt i forhold til tidligere praksis, og til plan som i disse dager legges for fordypning/talenttilbudet i Agder
SAK 3: «JUBILEUMSARRANGEMENT» VÅR 2019
Kilden dialog ( v/Marie Sørensen) er positive til å lage arrangement på Kilden våren 2019 der KSO er med.
Saken ligger nå hos koordinerende ledd (Kilden dialog/KSO osv). Helga 8. – 10 mars er spilt inn som 1.
ønske, men de må ta hensyn til hele kabalen i forhold til KSO.
Målet med et slikt seminar/arrangement er å lage en stor konsert der SPS elevene spiller sammen med
KSO. Også mulig å hente inn solister/ressurser i form av tidligere elever. Detaljer legges i samarbeid med
Kilden dialog dersom de går inn i prosjektet.
Organiseres som vårseminar SPS.
Vedtak:
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Be om å få til et møte med Kilden Dialog og direktør for KSO når vi har fått tilbakemelding, eventuelt at
dette koordineres med neste møte, 14. mai.
Invitere med Sjur Høgberg som representant for den største kulturskolen.
Mål for møtet: I tillegg til å se konkret på arrangementet våren 2019, se på mulige forpliktende
samarbeidsformer framover. Tenke strykeundervisningen og fordypning-/talenttilbudene i Agder som
helhet.

SAK 4: LÆRERTEAM SKOLEÅRET 18/19
Marianne utarbeider forslag som legges fram på lærermøte 9. mars.

Referent: Jo Eskild, Koordinator, SPS
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