
 

Postadresse Besøksadresse   Foretaksregisteret 
KONGENSGT. 54 
4608 Kristiansand 

Musikkens Hus, Kongensgt. 54   894 961 392 

 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, 17.10.16 

 

Referat, styremøte 14.10.16 
Kristiansand kulturskole kl. 09.30 – 15.00 

 

 Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), Åse Løvland 

(Froland), Ingunn Abrahamsen (Vennesla), Marion Baum (Flekkefjord), Torunn Charlotte Nyberg (3. 

vara, Valle) 

Avbud/ikke tilstede: Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Kari Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren 

Pedersen (2. vara, Arendal) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Fra kl 13.30: Gjennomgang landsmøtepapirer. Martha Hansen, Gunnar Skaar og Nina Martinsen 

møtte i tillegg til styret. (sak 3/16) 

 

Godkjenning referat og innkalling: Godkjent. Sak 42/15: Evaluering fagdag må følges opp videre. 

 

Sak 15/16: Nyttårssamling 5. – 6. januar 2017 

 

Tid: Fra torsdag 5. januar kl. 10.00 til fredag 6. januar ca kl. 15.00 

Sted og pris: Scandic Dyreparken hotel.  

- Leder har innhentet tilbud og reservert. Helpensjon: 1480, Dagpakker: 445, Festmiddag: 445 

- Enighet om å subsidiere deltagerne som tidligere.  

- Grunnpris: 1350,-. Prinsipp: Det skal være 500 for dagpakke og 500 festmiddag. 

Reiseutjamningsordningen benyttes. 

- Inviterte gjester dekkes i utgangspunktet av Norsk kulturskoleråd - Agder. 

Dag 1: Framtidens kulturskolelærer. (Fokus på musikk) 

 Konferanse UiA og kulturskoleledere.  

 Mål: Det bør komme en gjensidig forpliktelse ut av konferansen. På sikt komme fram til 
intensjonsavtale. 

 
Åse har vært i kontakt med Birthe Myrstad (Instituttleder klassisk) og Erik Gunvaldsen (Instituttleder 
rytmisk). Andre aktuelle personer: Fakultetsdirektør: Jan Odvar Skisland. Sjur Høgberg har vært i 
kontakt med Linda Mari Stiberg-Jamt (Førstekonsulent, Fakultet for kunstfag) i sin kontakt angående 
videreutdanning. 
 
Fra debatten: Kulturskolens stilling i utdanningssystemet: Hva lærer studentene? Det oppleves ofte at 
nyutdannede søkere til stillinger ikke har relevant kompetanse i forhold til kulturskole. Hva blir 
rammeplanens stilling i utdanningen? 
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Side 2 
 

Forholdet til andre utdanningsinstitusjoner ellers i landet/Danmark osv. Reelle konkurrenter til UiA. Vi 
ansetter de lærerne som har en utdannelse som er relevant.  
Viktig å kommunisere ut våre behov. Klarer vi å skape et «trykk» mot UiA. UiA kan oppleves som 
utdatert/irrelevant i forhold til fagdidaktikk. Får studentene verktøy som er relevante for hverdagen i 
kulturskolene? 
Vi må si hva vi trenger/forventer. Være tydeligere. 
Inntrykket er at den kompetansen kulturskolene etterspør ikke finnes i systemet på UiA. Spesielt i 
forhold til gruppeundervisning. Stemmer det? Finnes denne kompetansen i lærerutdanningen?  
 
Utdanningen: 

 Kulturskolelærerutdanning: 
o Hvilke behov har kulturskolene. Hva ønsker universitetet med sin faglærerutdanning? 

Behovsanalyse. 
o Hvordan ser utdanningen ut slik det er nå? 
o For hvem: Kulturskole, skole, frivillig kulturliv, helse 

 Ta tak i evaluering og oppsummeringer fra fagdagen for kulturskolelærere i august. Hvilke 
konkrete behov kommer fram her? Legge fram på samlingen: Rådgiver 

 Videreutdanning: Hvilke behov har kulturskolene? 
o Sjur Høgberg: Har vært i kontakt med Linda Mari Stiberg-Jamt (Førstekonsulent, Fakultet 

for kunstfag). Jobber for å få i gang kurs i forhold gruppeundervisning (30 studiepoeng) 
fra høsten 2015. Mål gi kompetanse til kulturskolelærere i undervisning i grupper fra 4 – 
15. Kristiansand kommer uansett til å trykke på for å få i gang slikt studie. Kristiansand 
kommer uansett til å jobbe for dette.  

o Tittel studie: Gruppeundervisning for kulturskolelærere. 
o Kulturskolerådet Agder støtter Sjur Høgberg i sitt arbeid om å få til videreutdanning for 

gruppeundervisning for kulturskolelærere. Dette relevant for kulturskolene i regionen. 
 

Samarbeid UiA/kulturskolene i Agder: 

 Hvilke samarbeidsmodeller eksisterer nå?  
o Praksis for studenter i kulturskolen. Dagens ordning preget av kontakter med 

enkeltpersoner i kulturskolene. 
o Ønsketenkning: Praksis i ulike typer kulturskoler (store/små osv) 

 Utvikle samarbeidsprosjekter: 
o Hva kan vi samarbeide om? Eks: Follopiloten (NMH): Studenter lager prosjekter for 

elevene f.eks. i høstferien. 
o Stryk på Sørlandet, Rytmisk, lørdagsskolen osv. 
o «Ordinær» kulturskoleundervisning. 

 Intensjonsavtale: Hvem utformer innhold? 
 

Dag 2: Kulturskolestrukturen i Agder. En struktur for framtida? 

Er organiseringen av kulturskolene i Agder optimal? Kan en annen organisering gi et bedre og 
bredere tilbud til elevene ut fra de ressursene kulturskolene disponerer? Er organiseringen slik den er 
nå god i forhold til å kunne gi gode attraktive stillinger som tiltrekker seg de beste pedagogene? 
Klarer nåværende struktur å gi et relevant og «oppdatert» kulturskoletilbud og å møte kravene i 
rammeplanen? 
 
Utfordre kulturskoleledere til framlegg:  

 Sjur Høgberg: Konsernmodellen 

 En liten kommune/kulturskole. (Se utenfor styret) 

 Linda Sætran: Arendalsmodellen 



Side 3 
 

 Andre? 
 
Invitere KS:  
Jan Inge Tungesvik (Regiondirektør, Agder) – (Erling Lien Barlindhaug, Interessepolitikk Utdanning). 
Be Tungesvik presenterer modeller fra slike avtaler. Eksempler for andre fagområder (eks 
brannvesenet.) 

 Finnes det gode eksempler på kulturskolesamarbeid i Norge? Det finnes eksempler i 
Storbritannia der de har organisert sin kulturskole i fylker/county i nært samarbeid med 
grunnskole. 

 
Mål/utfordringer:  

 Bedre utnyttelse av administrasjonsressurser, og mer profesjonalitet i administrasjon. 

 Bedre kvalitetssikring. 

 Beholde den lokale kunnskapen innenfor dagens struktur.  
 
Hvor starter vi: 

 Formaliserte samarbeid rundt fordypningstilbud, regionalt. 
 
---------------------- 

Ansvarlig sted/tid/reservasjon: Jon Terje 

Kontakt med universitet: Åse  

Utforme en behovsliste/temaer til universitet: Åse og Jo 

Hva er vårt ståsted nå og hva er våre behov framover? Marion 

Kontakte KS: Jon Terje/Jo 

Utforme invitasjon: Jo 

Sak 16/16: Studietur høst 2017:  

Århus anbefaler å komme til åpningen Europeisk kulturhovedstad 20. – 21. januar 2017. Vi er invitert 
til denne av Lars Ole Vestergaard (Rektor, musikskolen). En delegasjon fra Kristiansand reiser uansett. 
 
Vedtak: For kort tid å organisere studietur allerede i januar. Arbeide videre for studietur høst 2017.  
 

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

Gjennomgang landsmøtesaker. 
Delegater:  
- Vest-Agder: Jon Terje Johnsen, Ingunn Abrahamsen, Gunnar Skaar, Marianne Tilden, Marianne 

Bøksle 
- Aust-Agder: Øystein Åmdal, Åse Løvland, Nina Martinsen, Martha M. Hansen 

Sak 3: Vedtekter 

Forslag til rettelser:  

1)  begrepsbruk:  

Hvem er medlemmer? «medlemmene» byttes ut med «medlemskommunene» F.eks: § 3.5.3 

 

2) Til § 3.1.4 Ekstraordinært landsting 

Endringsforslag: Ekstraordinært landsting innkalles når landsstyret finner det nødvendig eller når 

minst en tredjedel av fylkene krever det. Ekstraordinært landsting behandler bare de saker som det 

blir reist krav om. 

 



Side 4 
 

3) Til § 3.2.1. Følgende har tale-/forslags/ og stemmerett: 

1. punkt: Representantene og sentralstyrets medlemmer  

2. punkt: Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker vedrørende årsmelding og regnskap. 

 

4) Til § 3.2.3 Ekstraordinært landsstyremøte 

 Her bør benyttes samme begrep (fylkene) som ved ekstraordinært landsting. 

 

5) Til § 3.5.3 Representasjon, rettigheter og voteringer 

1. setning endres til: Medlemskommunene oppnevner og sender….. (argument: Interkommunale 

skoler, der hver kommune er medlem) 

 

Følgende har tale-/forslags/ og stemmerett: 

2 punkt endres til: Fylkes-/regionstyrenes medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett ved 

behandling av årsmelding og regnskap.   

-------------- 
 

Styreleder har utarbeidet forslagene til endringer som legges fram på landsmøtet. Agders delegater 

får forslaget forelagt før de legges fram. 

 

Sak 18/16 UMM Kristiansand 

Utsatt til neste styremøte. 
 

Orienteringer/oppfølginger:  

 Møte talentutvikling nasjonalt i Oslo, 24. november: Jo stiller. Obs: Dagen før styremøte 

 Oppfølging fagdag (Sak 42/15): De fleste oppsummeringene/referatene mangler. Dette gjør 
oppfølging vanskelig og vanskeliggjør bl.a. det å etablere en reell delingskultur mellom 
kulturskolene i Agder. Fagdagen blir fort kun en «happening» uten varig virkning. 

o Rådgiver følger opp videre 
 
 
Neste styremøte: 25. november, kl. 09.30 – 15.00 i Kristiansand 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 


