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Kristiansand, 22.04.16 

Referat, styremøte 22.04.16 
Kristiansand kulturskole kl. 10.00 – 14.00 

  

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

(Flekkefjord), Åse Løvland (Froland),  

Forfall, syk: Ingunn Abrahamsen (Vennesla) 

Avslått: Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Kari Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren Pedersen (2. vara, 

Arendal), Torunn Charlotte Nyberg (3. vara, Valle) 

 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Godkjenning referat og innkalling: Godkjent. 

Sak 42/15 Fagdag Agder 2016 

Vedlegg: Forberedelse fagdag,  Program fagdag 16 august 2016, Foreløpig Budsjett 

Tema: Fagplanene og videre lokalt læreplanarbeid.  

 Mål for dagen: Jobbe konkret. Finne og presentere gode maler for lokale læreplaner 
Dato for fagdag: tirsdag 16. august i Grimstad 
 

Ansvarlige 

 Lokaler i Grimstad: Øystein 

 Happening/kulturelt innslag: Åse har avtale med Signe Domogalla med flere.  
o Ansvar avtale: Rådgiver 

 Forslag til gruppeledere: Ansvar: Marion Baum (se vedlegg: Forberedelse fagdag) 
o Sjur Høgberg, ny rektor i Kristiansand. Får en fri rolle. 

 Dag for gruppeledere 10. juni:  
o Sted: Rica hotell dyreparken? Ansvar: Jon Terje 
o Assistanse fra Norsk kulturskoleråd sentralt: Åste Sælsnes Domaas kan ikke stille, 

men bistår i planlegging. Alternativer: Inger Anne Westby, Hvis hun ikke kan høre 
med henne om alternativer. Gunnar Skaar reserve.  

 Ansvar: Rådgiver. 
 
Offentliggjøring og påmeldingsrutine: 

- Info sendt ut: Dag, tema, sted og organisering.  
- Påmeldingsfrist/påmeldingsrutine: Rådgiver sender ut invitasjon/program omgående 

o Frist: 1. juni 
o Viktig at skoler med felles lærere gjør avtaler i forhold til hvordan planleggingsdager 

fordeles, slik at alle også får tid til planlegging i egen kulturskole. 
 
Budsjett: Se vedlegg. Mål: Lite overskudd. 

 AGDER 
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Sak 3/16: Saker til landsmøte, Norsk kulturskoleråd 2016 

Se vedlegg: Forslag reviderte vedtekter og Saksbakgrunn for landsmøtesak om flyktninger 

 

Saker oppe på Team-Øst møte med styreledere, 30. mars: 

Innspill til saker/temaer fra møte region øst: 
 
Vedtak:  
Norsk kulturskoleråd – Agder støtter forslag til nye vedtekter. Ny organisering: Landsstyremøte og 
landsmøte hvert 4. år. Leder tar med signalene til møte med ledere TeamØst-området i juni. 
 
Flyktninger kulturelt mangfold: Norsk kulturskoleråd – Agder støtter at Norsk kulturskoleråd skal øke 
fokus på området og jobbe for «kompetanseheving og fagutvikling omkring kulturelt mangfold i 
kulturskolene».. Men: Prosjektlederstilling opprettes dersom stillingen fullfinansieres av eksterne 
midler.  

Sak 6/16: Innkalling Årsmøte Norsk musikkråd, Aust-Agder 

 

Avklaring: Grunnen til at vi fikk innkalling er at Norsk kutltrskoleråd – Aust-Agder står som medlem. 

 

Spørsmål fra Inger Aasland: 

Ønsker kulturskolerådet å si opp sitt ordinære medlemskap, og gå over i et assosiert medlemskap 

(slik Dahlske har)?  

Medlemsform har ingen økonomisk betydning da vi ikke har kontingent, men det har den betydning 

at ordinære medlemmer har fulle rettigheter på årsmøte og andre beslutningsfora, mens assosierte 

medlemmer ikke har f.eks. stemmerett. 

 

Vedtak: Norsk kulturskoleråd Aust-Agder melder seg ut av NMR Aust-Agder. Vi ønsker ikke å stå som 

assosiert medlem, men ønsker å fortsette det gode samarbeidet. 

 

Sak7/16: Kulturskoledagene Øst 2017 (31. januar – 1. februar) 

Innspill på innretningen, tidspunkt osv. Tas med til TeamØSt-møte med styreledere i juni. 

 

Passe på å ikke legge opp for tett program. Luft til å tenke/prate sammen. 

Avslutte dagene felles. Oppløftende kulturelt innslag/fellesforedrag, 

Tema: Det flerkulturelle/integrering. 

Sak 8/16: Søknad om støtte til nasjonalt kulturelt arrangement 28. mai 2016 

Se vedlagte søknad.  

Vedtak: Norsk kulturskoleråd – Agder, ser ikke å kunne gi støtte til arrangementet, da det ikke 

oppfyller kriteriene i forhold til å være elevrettet og tilbud som når minst tre kommuner i regionen. 

(se vedtak sak 03/15) 

Sak 09/16: Utlysning, Veilederkorps 

- Se utsendt utlysning med plan. Søknadsfrist 20. mai. 1. møte 15. september. Konferanse i 

Oslo 

- Kulturskolene forholder seg til dette individuelt eventuelt som region (Naust, Nett-Vest). 

Uansett sørge for å ha gode arenaer for delingskultur. Eventuell endring av kommunestruktur 

vil også ha innvirkning på prosessen. 



 
 

 

Sak 10/16: Refusjonsordning, koordinator Stryk på Sørlandet 

Se vedlegg: Forslag ordning koordinator SPS 

 

Bakgrunn: 

Slik det er nå gjør er koordinatorstilling i 10% lagt inn i rådgiverstillingen. I praksis vil det si at Norsk 

kulturskoleråd finansierer stillingen. Det legges stadig oppgaver til rådgiverstillingen, slik at denne 

ordningen er problematisk. 

Stryringsgruppa for Stryk på Sørlandet (SPS), har undersøkt mulighetene for å få eksterne midler til å 

dekke stillingen, men denne typen midler har for stort preg av drift til å oppfylle kriteriene i relevante 

stønadsordninger. Ordningene er rettet inn mot prosjektfinansiering. 

Siden dette er drift av et regionalt kulturskoletilbud er det ikke unaturlig at kulturskolene også dekker 

kostnadene til koordinatorstilling.  

 

Vedtak: Tidligere vedtak i kulturskolerådene i Aust- og Vest-Agder sier at kulturskolene i Agder skal ta 

over ansvaret for koordinatorstillingen SPS når det ikke lenger gis prosjektmidler. 

Rådgiver, leder og nestleder utarbeider avtale som sendes kulturskolene justert ut fra vedlagte 

forslag. 

 

Eventuelt: 

Sa 11/16: Rutine, gaver 

 
Vedtak: Styret bruker skjønn og tar det opp når det dukker opp kandidater. 
 

Orienteringer/oppfølginger:  

 Drømmestipendet: Offentliggjøres 12. mai. Norsk kulturskoleråd – Agder skal være representert 
og deler ut diplom. Plan satt opp på møtet. 

 Siste runde dialogmøter: Bykle og Valle: Onsdag 27. april. Evje/Hornnes/Bygland: 11. mai. 
 

Neste styremøte: 20. mai 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 


