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PROTOKOLL styremøte 2016 - 02 
 

Arrangement Dato og tid Gjelder Sted 

Styremøte 
 

04.04.16 
Kl. 11.00 – 14.00 

Styret  Elverum kulturskole 

 
 

Styremøte Dato Sted Saker 

2016 – 02 04.04.16 Elverum  Godkjenning av innkalling 

 Godkjenning og signering av protokoll 

 Regnskap og årsoppgjør for 2015 

 Virksomhetsplan og 2-års plan 

 Skapende skriving og pilotfylker 

 Samarbeid med UH-sektoren 

 Fylkesmannen i Hedmarks samling for 
kommunesjefene i Hedmark 4. mai. 

 Samarbeid med de videregående 
skolene i fylket. 

 Volumfestivalen og 
Drømmestipendvinnerne. 

 Orientering 

 Eventuelt 
    

 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
 
Elin Kvernmoen                                
Rådgiver   
 
 
 



 
 
 
 

PROTOKOLL – styremøte 2016 - 02 
 
 
SAKER: 

 
SAK 2016 – 15  Godkjenning av innkalling og saksliste 
     

VEDTAK:  
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
SAK 2016 – 16  Godkjenning av protokoll 160108 - signering 
 
    VEDTAK: 
    Protokoll styremøte 2016 – 01 godkjennes.    
  
SAK 2016 – 17  Regnskap / årsoppgjør 2015  
 
    VEDTAK:  

Årsoppgjør 2015 godkjennes.  
Norsk kulturskoleråd Hedmark ønsker å bruke kr. 100 000,- til 
lokale utviklingsmidler i 2016.  

 
SAK 2016 – 18   Virksomhetsplan – 2-års plan 

 Innhold rektormøter 
o Monica Bekkelien kontaktes for en forespørsel om 

foredrag til høstens rektormøte med tema 
læreplankompetanse.  
Anette Solberg oppretter kontakt, rådgiver overtar 
videre. 

 Høstens program;  
o Siden møtet med de videregående skolene ble avlyst 

pga. for få deltakere, holdes et nytt møte høsten-16. 
Styret jobber videre med en invitasjon til 
møte/workshop. 

o Rektormøte med tema: styrking av 
læreplankompetanse, i forbindelse med arbeidet med 
utarbeidelse av lokale læreplaner. 

 Landsmøte – deltakere:  
o Konstituert styreleder Terje Røe 
o Nestleder Anette Solberg 

 Forespørres: Anne Norderhaug Sætre, Mali 
Hauen, Morten Midtlien, Margrete Nordmoen 

 
SAK 2016 – 19  Skapende skriving – pilotfylker 

I anledning arbeid med fagplanene, kan det være strategisk å 
gjøre noen tiltak for å styrke tilbudet om skapende skriving i 
kulturskolene. Rådgiver Elin Kvernmoen er også koordinator for 
faget nasjonalt, og ønsker å sette i gang et samarbeid med 3 
pilotfylker. Hedmark er en naturlig samarbeidspartner, i og med 
det gode samarbeidet med Turneorganisasjonen og Widar 
Aspeli.  

 Forslag til kommuner som kan ha pilotskole 

 Tanker rundt hva det kan innebære å være en pilotskole 
o I arbeidet med en nasjonal satsing på tilbudet skapende 

skriving i kulturskolene, er det et ønske om at Hedmark 
kan være et pilotfylke. Rådgiver utarbeider et forslag på 
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hva dette kan innebære i samarbeid med Widar Aspeli. 
Saken tas opp på neste styremøte. 

 
SAK 2016 – 20  Samarbeid med UH-sektoren 

Høgskolen i Hedmark utdanner norsklærere. Kan vi komme i 
samarbeid med studenter som er interessert i en type forskning 
rundt skapende skriving i kulturskolen, og som kan følge 
pilotskolen? 

 Ideer til kontaktpersoner, fagpersoner. 
o Rådgiver kontakter Anne Marit Dambolt, Hihm. 

 
SAK 2016 – 21  Fylkesmannen i Hedmarks samling for kommunesjefene i 

Hedmark 4. mai.  
  Gunnar Skaar er invitert av Utd.direktør Anne-Cathrine Holth i 

anledning rammeplanimplementering i kommunene.  
 (se for øvrig vedlegg 01) 

 Hvor går veien videre etter denne samlingen?  
Hvordan griper vi sjansen? 

o Styret jobber videre med temaet på neste styremøte. 
o Rådgiver lager en presentasjon av Norsk kulturskoleråd 

Styreleder kan bruke på møtet. 
 
SAK 2016 – 22 Samarbeid med videregående skoler i fylket. 

o Møtet 7. april avlyses pga. for få deltakere. Møtet tas 
opp igjen til høsten (se SAK 2016-18) 

 
SAK 2016 – 23  Volumfestivalen og Drømmestipendvinnere 

o Rådgiver kontakter Stine Haugen 
 
Orientering: 

 Musikalsk ledelse – et samarbeid med NMF og Toneheim. Status 
o Møte nr. 2 holdes 12. april på Disen kulturveksttun. 

 Hedmark fylkeskommune – generelle kulturmidler til strykeseminar (se vedlegg 02) 

 Hedmark fylkeskommune – støtte til husleie for rådgiver (se vedlegg 03) 
 
 
SAK 2016 – 24  Eventuelt 


