
 

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, 25.11.2016  

 

Referat, styremøte 25.11.16 
Kristiansand kulturskole kl. 09.30 – 15.00 

 

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

(Froland) 

Avbud/Vara: Ingunn Abrahamsen (Vennesla), Marion Baum (Flekkefjord), Torunn Charlotte Nyberg 

(3. vara, Valle), Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Kari Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren Pedersen 

(2. vara, Arendal) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

 

Godkjenning referat og innkalling: Godkjent 

Saker til eventuelt: 

Sak 19/16: Søknad støtte, Ung klassisk 2017 

Se vedlegg 

 

Søker om støtte på kr 40 000,- 

 

Vedtak: 

Norsk kulturskoleråd - Agder støtter Ung klassisk med kr 20 000,- for 2017. 

Sak 20/16: Årsmøte Norsk kulturskoleråd – Agder  

Årsmøte: fredag 31. mars 

 Kunngjøring sendes i løpet av desember: 
o Dag og tid. 
o Opplyse om frister i forhold til saksgang og gjøre oppmerksom på at kommunene kan 

melde saker med frist.  
o Minne om at dette er muligheten for å påvirke retning for organisasjonens arbeid. 
o Informere valgkomiteen.  
o Legge ved de nye vedtektene. 

 Saker: 
o Ny organisasjon: For at vi skal oppfylle de nye vedtektene vedtatt på landstinget må 

vi gjøre et vedtak i forhold til å legge ned for så å stifte oss på nytt. Dette for at de 
juridiske forholdene skal være korrekte. 

o Årsmøtesaker. 
Vedtak: 
Det avholdes ikke årsmøtekonferanse pga stor aktivitet nasjonalt og lokalt. 
Rådgiver og leder utformer og sender ut kunngjøring som beskrevet ovenfor og aktiverer/informerer 
valgkomiteen. 

mailto:jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
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Side 2 
 

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.  

Program: Se vedlegg 
Påmelding: 18 påmeldte ledere. 3 ledere har meldt avbud. 3 har ikke gitt tilbakemelding. Sende 
oppfordring om å sende representant når leder ikke kan møte. 

Torsdag 5. januar: Framtidas kulturskolelærer (fokus på musikk): 

Debattleder: Spørre Anders Rønningen 
Debattleder dag 1: Høre om Anders Rønningen kan ta denne rollen 
Oppsummering etter fagdag: Rådgiver 
Rådgivers rolle: Referere/notere/tilrettelegger. 
Videre kontakt universitetet: 

 Vi ber om 20 minutters innlegg fra hvert institutt på hvert tema. 

 Ansvarlig for oppfølging: Åse Løvland 
 
Gjester/innledere: 

Universitet har vært svært imøtekommende og stiller mannsterke: 

 Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk: Birthe Myrstad 

(Instituttleder/førsteamanuensis), Jorun Christensen (universitetslektor), Jørn Schau 

(Associate professor/coordinator) og Inga Rostløkken (rådgiver) 

 Institutt for rytmisk musikk: Erik Gunvaldsen (professor/instituttleder), Hilde Norbakken 

(Vokallærer) og Tore Bråthen (Faglig koordinator) 

 

Kompetansekartleggingsundersøkelse for kulturskolene: 
Forarbeid: Det har blitt sendt ut nettbasertundersøkelse. Samme som har blitt brukt i BTV regionen. 
Kan bli del av nasjonal kartlegging. Anders Rønningen (rådgiver BTV) som har utformet 
undersøkelsen, vil være tilstede og er spurt om å ha en liten presentasjon av resultater samt lede 
debatt. 
 
Innspill etter fagdag: Det har kommet inn flere men mangler fortsatt noen. Rådgiver presenterer. 

Fredag 6. januar: Kulturskolestrukturen i Agder – En struktur for framtida?: 

Leder for KS Agder, Jan Inge Tungesvik har sagt ja til å stille. 

Utfordre kulturskoleledere til framlegg dag 2:  

 Den store kulturskolen: Sjur Høgberg 

 Den mellomstore kulturskolen: Øystein Åmdal 

 Den interkommunale kulturskolen: Kare Norman Bernhoft 

 Den lille kulturskolen: Kåre Lauritsen (rådgiver forespør).  
 
Møteleder: Øystein Åmdal 
Debattleder: Unn Turid Olsen (forespørres av rådgiver) 

Informasjon/saker fra styret: 

Torsdag 10.30 – 11.15 og Fredag 09.15 – 10.15: 

 Rutiner Stryk på Sørlandet 

 Lørdagsskole/fordypningstilbud, ved rådgiver: 

o Presentere ny modell med utgangspunkt i nåværende modell. 



Side 3 
 

 UMM: Rekruttering. Organisasjonen som medeier. Hva kan vi gjøre for å vitalisere denne? 

Har lærere/elever inntrykk av at nivået er for høyt? Rådgiver sender ut oppfordring til 

kulturskolene om å utnevne UMM kontakt på hver skole. 

 Informasjon fra rådgiver. 

 Kulturskoleledere oppfordres i invitasjonen til å komme med saker. 

Annet: 

 Mappe til konferansedeltagerne med: 
o Navneliste. Gjester og deltagere 
o Program 

 Popuper Norsk kulturskoleråd/Drømmestipendet  

 Bestille rollup (Få mal fra sentralt. Bestille to med forskjellige motiver. Stryk på Sørlandet 
bilder/Lørdagsskolebilder). 

 
Kulturelle innslag:  

 Torsdag: Elevinnslag. Spørre Lillesand/Birkenes. Ansvar rådgiver 

 Fredag: Sebastian Grüchot (og Michel Crummins). Kostnadsramme: 5000,- 

 Allsang under middagen: Jo.  
---------------------- 

Ansvarlig sted/tid/reservasjon: Jon Terje 

Kontakt med universitet: Åse  

Kontakt KS: Jon Terje (Jo) 

Utsendelse program/info og ansvar påmelding: Jo 

Sak 18/16 UMM Kristiansand (utsatt fra forrige styremøte) 

UMM tas opp som sak på nyttårsamlingen for kulturskoleledere (saker/info fra styret): 

 

Øke fokus på UMM ved å oppfordre kulturskolene til å utnevne UMM kontakt i kulturskolene. Disse 

har ansvar for å informere om og jobbe for rekrutering. 

 

Orienteringer/oppfølginger:  

 Orienteringer fra rådgiver: 
o Møte nasjonalt, Samarbeidsrådene for talentutvikling i Oslo, 24. november 
o Oppstart veilederkorpset 
o Hospitering Farsund/Mandal 

 
Neste styremøte: 27. januar 2017, kl. 09.30 – 15.00 i Kristiansand 

 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 


