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Referat styremøte i Norsk kulturskoleråd region Øst
torsdag 1.september 2016, kl. 0915-1445, Storgata 8, 5. etasje

Tilstede: Erling Myrseth, Rune Thieme, Bjørn Morten Kjærnes, Kari Pahle, Sigbjørn
Solheim, Hege Elnæs, Rut Jorunn Rønning
Forfall: Cecilie S. Ålskog, Svend-Arne Brandsrud og Torkel Øien

16/40 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: innkalling og saksliste til styremøte 1.9.2016 godkjennes.
16/41 Godkjenning av referat fra styremøte 21.6.2016
Vedtak: referat fra styremøte 21.6.2016 godkjennes. Merknad: det stilles spørsmål vedrørende
utviklingsmidler, styreleder følger opp.
16/42 Politisk årshjul
Vedtak: styret vedtar presenterte aktivitetsplan basert på 4 årige politisk årshjul for region øst.
Merknad: møte med stortingsbenk bør legges i høsthalvår året før det er stortingsvalg.
16/43 Kulturskoledager
Konferansen gjennomføres 31.01-01.02 i Larvik, og retter seg mot kulturskolens lærere,
ledere, kommuneledelse og skoleeiere. Tema for konferansen er rammeplan, lokalt læreplanog utviklingsarbeid.
Innspill om at det legges opp til egentid for den enkelte kulturskole i løpet av konferansen
(gjerne mot slutten av dag 2). Styret ser seg veldig fornøyd med innholdet i konferansen.
Vedtak: styret vurderer å sette av en økonomisk buffer, dette vedtas på neste møte.
16/44 Status studietur/konferanse
Konferansen har truffet godt med hensyn til innhold. Antall deltagere er i utgangspunktet satt
til 70 stk., og påmeldingen er per tiden nærmest full.
Styret tar informasjonen til orientering.
16/21 Årsmøte 2017
Gjennomføres som dagsmøte 9. mars 2017, i KS lokaler i Vika/Oslo.
16/10 Landsmøtet 2016
Det kalles inn til et regionsmøte tirsdag 11. oktober kl. 10-15 med landsmøtesaker som tema.
Delegater fra region øst:
Akershus: Erling Myrseth, Hege Elnæs, Bjørn Morten Kjærnes, Alexander Krohg Plur,
Sigbjørn Solheim
Oslo: Kari Pahle, Olav Kjøk, Anne Bråten, Cecilie Sleppen Ålskog, Geir Bergersen
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Østfold: Svend Arne Brandsrud, John Einar Halvorsrød, Trond Nilsen, Lars Jegleim og en
delegat til som rekrutteres.
16/29 Økonomi - status
Styret tar informasjon til orientering.
16/30 Virksomhetsplan – status og oppdatering
Ansvarsfordeling og oppfølging av saker for høst 2016
Vedtak: fordeling av ansvar og oppfølging er notert inn i VP.
16/31 Årsplan/årshjul
Vedtak: Styret vedtar den presenterte kalender/aktivitetsplan (basert på årshjulet som ble
presentert i siste styremøte) for Region Øst. Denne legges ut på de regionale nettsidene (for
Region Øst) på kulturskolerådets sider.
16/32 Unge arrangører
Det er lagt opp til et 4 dagers kurs i forkant av UMM. Lørdagsskolen ved Bærum musikk- og
kulturskole har innført deler av kurset som obligatorisk for sine elever.
16/33 UKM/DKS/Kulturskole
2.november arrangeres det samling for DKS/UKM/kulturskoleledere i Akershus, i samarbeid
mellom DKS Akershus/UKM Akershus og Norsk kulturskoleråd region øst.
Vedtak: styret støtter samarbeidet og er innstilt på å støtte eventuelle foredragsholder med
inntil kr. 5000 ved behov.
16/34 Pedagogdagene
God tilslutning på konferansen, ca. 250 deltagere. Det spilles inn at tidspunktet for
pedagogdagene kan være ugunstig med tanke på forberedelse av oppstart for skoleåret.
16/6 Lokaler
Estimert innflytningsdag i Seilduken, med SEF, er satt til 1. mars 2017.
16/38 Status Veilederkorps
51 kommuner deltar på den nasjonale veilederkorpsordningen som varer i 1,5-2 år. Fra region
øst deltar Sørum, Oppegård, Ås, Askim og Fredrikstad. Styret etterspør en plan for hvordan
kommuner som ikke deltar i veilederkorpset, følges opp i forhold til
kulturskoleutviklingsarbeid. Rådgiverne følger opp dette med ledelsen i Norsk kulturskoleråd.
16/45 Eventuelt




Sentralleddet kontaktes i forbindelse med samarbeid mellom kulturskoler og MDD i
regionen.
Innspill fra Follo er at det utarbeides en mal for lokale læreplaner.
Sak til neste møte, dekking av utgifter til representasjon av styremedlemmer i
forbindelse med konferanser, etc.

