
 

 
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, 26.04.2018 

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd – Agder 
 

Dato/tid: Torsdag 26.04.2018. kl 16.30 – 19.30, Dyreparken hotel 

Sted: Kristiansand kulturskole 

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), 
Ingunn Abrahamsen (Vennesla), Roar Borøy (4. vara, Søgne) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Neste styremøte: Ikke satt! 

 
 

Sak Tema 

22/18 Godkjenning innkalling 

Vedtak: Innkalling godkjennes 
 

23/18 Felles utviklingsprosjekt, Agder 

Se også sak 14/18, 02.03.18  
Se vedlegg 1 
 
Gjennomgang og justering av innhold, samling 27.04 
Ansvarlig: Rådgiver/leder 

24/18 Fagdag Agder, 2018 

Oppfølging sak: 73/17, 3/18, 12/18 
 
Rådgiver tar tak i saken. 
Arbeide for påmelding tidlig juni! Datoen er offentliggjort. 
Tas til orientering 
 

25/17 Studietur for kulturskoleledere, 2018 

Oppfølging sak 53/17, 69/17, 4/18, 16/18 
Se vedlegg 2 
 
Turkommiteen tar saken videre. Legger opp til påmeldingsfrist tidlig juni. Info ut i god tid 
før dette. 

26/18 Rammebudsjett 2018 

Se vedlegg 3; budsjettkommentar og vedlagt rammebudsjett. 
 
Vedtak: Framlagt rammebudsjett for 2018 er vedtatt. 

mailto:jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no
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27/18 Arendalsuka 2018 

Tidligere sak 28/17, 5/18, 15/18 
Se vedlegg 4 
 
Orientering om framdrift og avklaring av roller i forhold til sentralleddet i organisasjonen. 
 

28/18 Rådgiver rapport til styret 

Kort orientering på møtet 

29/18 Orientering Drømmestipendet 

Tre kulturskoler i Agder har fått tildelt stipend. 
Orientering om framdrift utdeling osv. 

30/18 Orientering UMM 

Orientering.  
Framdrift fram mot regionalt UMM i Kristiansand, 17. november 
 
Ansvarlig: Rådgiver og leder. 

31/18 Orientering koordinatorstilling talentprogram, musikk 

Koordinatorstillingen er utlyst. Søknadsfrist 4. mai. 
Jo Eskild har sagt opp stillingen som koordinator for Lørdagsskolen i Aust-Agder. 

32/18 Rapport i forhold til sentral og lokal virksomhetsplan 

Rådgiver skal rapportere til direktør i forhold aktiviteten i Agder i forhold til sentral og 
lokal virksomhetsplan innen 7. mai. 
Styret kom med innspill til rådgiver. 

 

Oppfølgingssaker: 
Dette er saker som blir tatt videre hvis det er tid. Sakene er kopi fra protokoll. 
 

Sak Tema 

/18 Fokusområde flyktninger/flerkulturelle: Kartlegge tiltak i Agder. 

• http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/strategidokument-
fokusomrade-flyktninger-og-kulturskole-51  

• Ansvarlig: Arbeidsutvalget 
 

81/17 Videre oppfølging: Nasjonal Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd 

Tiltak til videre oppfølging: 

• Ledernettverkene i Agder:  
Se studietur, sak 68/17 
Styremedlemmene (og vara) oppfordres til å informere om styrets arbeid i 
nettverkene, og ta med seg relevant informasjon fra nettverkene tilbake til styret.  

http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/strategidokument-fokusomrade-flyktninger-og-kulturskole-51
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/strategidokument-fokusomrade-flyktninger-og-kulturskole-51


 
Side 3 
 
 
 

o Ulik aktivitet i nettverkene: Spesielt Nett-midt har vært lite aktivt. 
Naust/Vest har jevnlige møter. Styret henvender seg til Midt for å få i 
gang aktivitet. 

• Samarbeid med KS-Agder: Til nå har vi i Agder kun hatt deltagelse fra KS på våre 
arenaer. Jobbe for å styrke samarbeidet. 

o Se eksempel region øst:  
▪ Hjelp til hvordan forankre kulturskolene i kommunenes planverk 
▪ Faste regelmessige møter for AU. 

o KS er en aktør kommunene hører på 
o Kristin Geiring har laget presentasjon som hun gjerne deler! 
o Bruke Ann-Evy: Hjelpe til med strategisk kontakt 

• Politisk arbeid: Vil bli tema på landsstyremøte 2018.  
o Møte med stortingsbenken, fylkes-/regionpolitikere osv. 

 
Oppfølging: Arbeidsutvalget 

 

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

23/18 Felles utviklingsprosjekt, Agder 

Se også sak 14/18, 02.03.18  
 
Ansvarlig: Rådgiver/leder 
 
Kort gjennomgang av plan for ledersamlingen 27. april: PP presentasjon, Felles utviklingsprosjekt, 
Agder 
 
Kulturelt innslag fra Grimstad: Eva Røssland. Gavekort ok.  
 

Saker til orientering kl. 10.00: 

• Omorganiseringsprosessen i Norsk kulturskoleråd: 
o Jon Terje 

• Arendalsuka: PP presentasjon v/Jo 
o Vi har fått med oss Trondheim på dette 
o Få med Martha på denne? 
o Debatt som del av hovedprogrammet. 

• Talentutvikling musikk: Talentkoordinator 

• UMM: http://umm.no/regionalt/kristiansand  
  

http://umm.no/regionalt/kristiansand
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Vedlegg 2 

25/18 Studietur for kulturskoleledere, 2018 

Oppfølging sak 53/17, 69/17, 4/18, 16/18 
 
Reisekomite: Jon Terje Johnsen, Kaare Lauridsen og Jo Eskild 
 

Fremdrift: 
Det sendes ut mail med bindende påmelding til turen så fort som mulig. Påmeldingsfrist settes av 

komiteen. 

Kontaktpersoner, Danmark: 

• Palle Vang, inspektør Ålborg kulturskole. Er kontaktet, og er positiv til å hjelpe med å legge et 
program for oss.  

• I tillegg Vesthimmerland og Mariagerfjord. 
 
Respons foreløpig påmelding i januar: 12 har sagt ja. 7 har ikke svart (sykemeldinger osv) og 6 har 
sagt nei. Kapasitet: Vi bør være flere enn 10 (prisfordel reise) maks 17 (kapasitet minibuss. Dersom vi 
blir flere enn 17 mulig å ha en privatbil i tillegg). 

 

Påmeldingsinfo: 
Angående påmelding, Studietur for kulturskoleledere til Aalborg og Nord-Jylland 
Torsdag 20. – lørdag 22. september 
 
Det var stor interesse når vi hadde interessepåmelding i januar, så det er hyggelig å kunne melde at 
det blir studietur.  
Vi trenger bindende påmelding til turen innen ???, blant annet pga av bestillingsfrister hos Colorline. 
 
Bindende påmelding skjer som svar på denne e-post. Husk å melde fra hvis det er spesielle behov. 
 
Turopplegg:  

• Utreise torsdag 20.09.18: ca. kl. 07.00. Ankomst Ålborg ca 11.30 

• Hjemreise lørdag 22.09.18: Ankomst Kristiansand ca. kl 15.30 
Pris pr deltager: Kr 5000,- Deltagere dekker selv reise til og fra Kristiansand. 
Overnatting: Hotel Radisson BLUE Limfjorden, Aalborg 
 
Program for turen: 
Det foreligger foreløpig ikke detaljert program for turen, men det er gjort henvendelser til flere 
aktører i Danmark som er positive til å ta imot oss. Vi har fokus på tre Kommuner (store og små 
kulturskoler): Vesthimmerland, Mariagerfjord og Ålborg. Andre kan også bli aktuelle.  
Det vi har ønsket i forhold til faglig innhold er: 

• Info om nettverksarbeid i regionen (Nord-Jylland) 

• Besøk på en stor og en mindre musikk- og kulturskole 

• Se eksempler på gruppeundervisning, tverrfaglige opplegg osv. 
Andre programposter 

• Tid til eget nettverksarbeid, Agder 

• Vi undersøker om vi kan få til en felles kulturopplevelse, og vil selvfølgelig ha flere hyggelige 
måltider sammen. 
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Vedlegg 3 

26/18 Rammebudsjett 2018 

 

Budsjett vedlagt. 

KOMMENTARER: 
Høyt overskudd 2017 og egenkapital fra tidligere gjør at økonomien er solid. Årsaken til overskuddet 

er at det ble utvist forsiktighet pga. en uoversiktlig regnskapssituasjon/nytt regnskapssystem. 

• Overskudd totalt regnskap 2017: kr 120 654 

Budsjettet 2018 er satt opp i balanse, men det er rom for å øke utgiftene ytterligere, og bruke noe av 

egenkapitalen. 

For å balansere budsjettet, er post 6720, konsulenthonorarer økt fra kr 12000 til 116 800. Dette er et 

forslag som vil ta høyde for større utgifter til foredragsholdere/kursholdere fagdag, lærernettverk og 

ledersamlinger.  

• Inntekter forventes på samme nivå som 2017. Driftstilskudd fra kulturskolerådet: kr 162 500,- 

• Det er lagt inn prosjekttilskudd kr 22 000 til talentkoordinator (4% stilling fra august. Jf vedtak) 

• Egenkapital: Kr 518 554,- (ikke bekreftet. Oppgitt kr 540 063 i regnskapssystemet) 
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Vedlegg 4 

27/18 Arendalsuka 2018 

 
Tidligere sak 28/17, 5/18, 15/18 
 
Orientering om framdrift og avklaring av roller i forhold til sentralleddet i organisasjonen. 
Går av stabelen 13. – 18. august 2018 
Det gis en kort orientering på ledersamlingen 27. april. 
 

DAGSFOKUS ARENDALSUKA – UNG: 
• Onsdag 15. august: 6-10 år (SFO)  

• Torsdag 16. august: 5-6 åringer (Barnehager) 

• Fredag 17. august:11-18 åringer (Skoledagen) 
 

KJØREPLAN/ARR/DIVERSE/PRAKTISK: 
Alt foregår på Torvet (foran fylkesbiblioteket) 

Tid Hva Ansv 

Man kl ??? Rigge stand Jo, Egil ++ 

Onsdag, 10.00-
14.00 

Bli kjent med Arendal kulturskole/kulturskolen Arendal kulturskole 

Torsdag 10.00-
14.00 

Bli kjent med Arendal kulturskole/kulturskolen Arendal kulturskole 

Fredag kl 14.00 
– 15.00 

Debattarrangement på torget. Del av 
hovedprogram!!! 
Trine Skei Grande og Jan Tore Sanner er 
forespurt om å delta. Skei Grande er rimelig 
sikker. 
Kulturinnslag før og etter? 

Egil, Morten, Jo  

Fredag kl Nedrigg, stand  

 

Vaktliste stand, torvet 

Det legges opp til minst 3, helst 4-5 på hver vakt. Vaktene deles slik at det blir anledning til å oppleve 
Arendalsuka. I tillegg til folk fra Agder (kulturskoleledere/styret) vil det være sentralt ansatte tilstede 
i noen grad. 
Dagene er delt i to, stort sett 3 timersvakter (noen 2 timers)  

Dag Tid Vakt Stand Annet 

Man. 13.08 14.00 – 16.00 • Jo  

Man. 13.08 16.00 – 18.00 • Jo  

Ti. 14.08 11.00 – 14.00 • Jo  

Ti. 14.08 14.00 – 17.00 • Jo  

On. 15.08 11.00 – 14.00 • Jo  

On. 15.08 14.00 – 17.00 • Jo  

To. 16.08 11.00 – 14.00 • Jo  

To. 16.08 14.00 – 17.00 • Jo  

Fr. 17.08 09.00 – 11.00 • Jo  

Fre. 17.08 11.00 – 14.00 • Jo  

 


