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Neste styremøte: 13/1-17, (forslag: slå sammen med arbeidsmøte for årsmøtet; 09:00 – 16:00) 

 

Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd region Øst 

 

Dato og tid: Torsdag 1.desember 2016, kl. 0915 – 15:00 (lunsj fra kl 13:30) 

Sted : Storgata 8, Oslo 

Tilstede: Erling, Kari, Sigbjørn, Svend Arne, Rune, Bjørn Morten, Cecilie, Torkel 

Forfall: Rut Jorunn, Hege 

 

16/52 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 01.12.16 godkjennes, med følgende 

Kommentar: Sakspapirer legges inn i innkallingen, sammen med innkallingen, senest en uke før møtet. 
 

16/53 Godkjenning av referat fra siste styremøte 

Vedtak: referat fra styremøtet 12.10.2016 godkjennes. 
 

16/54 Kulturskoledager 

Fra diskusjonen: 

Programmet presentert, men det må være på plass tidligere neste gang. Vi må ha omtaler 

snarest!!! Det må lages en fremdriftsplan for planlegging og gjennomføring (er vel laget?) – som 

må følges. 

Rekruttering: Det sendes ut påminnelse til alle i regionen – interesseområdet. I tillegg sendes det 

ut info i alle kanaler – alle FB-grupper. Kan adresselister fra sist benyttes? 

Er det tatt noen grep fra sist? Er det noe som kan gjøres annerledes og som sikrer kvalitet i alle 

parallelle sesjoner uansett størrelse? 

Plassering i tid, for neste skoleår (2017-18). Team Øst har gode  erfaringer med tidspunktet første 

uke etter nyttår. Styret evaluerer og mener noe mer om dette etter gjennomføringen. 

Vedtak: det settes av 30.000,- i underskuddsgaranti for arrangementet. Et eventuelt underskudd 

må fordeles likt mellom regionene. Fordeling og rutiner rundt økonomi må på plass 
 

16/55 Kvalitetsutviklingsverktøy for kulturskolen: Conexus insight (PULS) 

Fra diskusjonen: 

Navnet på programmet – er det lurt at det står PULS? Det bør være gjennkjennbart for 

kommunene. Sett fra leverandøren av verktøyet PULS. 

Vi inviterer inn til presentasjon på første rådsmøte 2017 

 

16/56 Styrets/organisasjonens involvering lokalt 

Fra diskusjonen: 

Hva skal styret og styreleder engasjere seg i? Hvor lokalt skal styret engasjere seg? 

Vi må være varsomme med hvor lokale vi blir. En tydeliggjøring og hyllest til skoleslaget er bra, men vi må 

passe oss for hvor direkte vi er. Det kan virke mot sin hensikt. 

Skrive noe 2-3 ganger i året, som en del av det politiske arbeidet, som alle kommunene kan benytte seg av. 

Kan vi dra nytte av nettverket? Da med  rådgivning i nettverket, gjennom styret. 
 

16/57 Landsmøte og prosess vi hadde i fremkant 

Fra diskusjonen: 

Veldig bra med møte for alle delegater og andre i forkant. God form, gjennomgang og fremdrift. 

Papirene bør ut tidligere – kan vi påvirke det? 

Tilbakemelding på de fleste saker og bra å ha gått gjennom alle saker på forhånd. 

Styret må følge opp landstingsakene godt – bade i forkant og etterkant. 

Fordeling av oppgaver/saker i styret veldig bra for eierskap og arbeidskapasitet. 
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Bra prosess for involvering og at delegatene representerer medlemmene i regionen i sakene. 

Gjerne ha flere forslag til vedtak. 
 

16/58 Årsmøte 2017 - status, arbeidsfordeling og involvering. Forespørsler om oppgaver og verv. 

Tanker fra samtalen: 

Problemstillinger for KUD – ta en runde på dette når personen fra KUD er klar. 

Valg – Politisk representasjon i styret. Kan Kari sitte i regionen og være vara i sentralstyret? 

Kari ikke nestleder. Bjørn Morten Kjærnes opplyste om at han ikke tar gjenvalg. Flertallet av 

styret i Region må være representanter fra skoleeierne dvs.kommunene. Imidlertid ser sittende 

styre nødvendigheten av representanter fra fagmiljøer og aktuelle samarbeidspartnere. Som 

eksempler kan nevnes kunsthøgskolen, pedagoger, ledere, forskere, MDD gjennom 

fylkeskommunen. Oppfordring til valgkomiteen: utfordre kommunene på forslag på både roller og 

enkeltpersoner 

Finnes det ressurser til å ha en styreleder som har en stillingsprosent i organisasjonen i tillegg? 

Det avholdes arbeidsmøte i AU – for forberedelse av saker og innkalling før jul. 
 

16/59 Seilduken: Oppfølging, fremdrift og status samarbeid  

Infosak 

Vært arbeidsmøter i ulike arbeidsgrupper for utvikling og forankring, sammen med andre 

organisasjoner som skal inn i fellesskapet. 

Avtaler er ikke inngått. Vet ikke nok om rammebetingelsene enda. 
 

16/60 Oppfølging av politisk plan 

Infosak 

KS – har møte førstkommende mandag 

Fylkesmannen – Vært på konferanse med rammeplaninfo og kulturelt innslag (ordfører og 

rådmenn i Akershus). 

Utdanningsdirektøren – hatt møte, samt på konferanse med rammeplaninfo og kulturelt innslag 

(Skole- og barnehagesjefer i Akershus). 

Ap-personer er kontaktpersoner for stortingsbenkene.  Kari melder inn til disse at vi  ønsker et 

møte med benkene.(Oslo, Akershus og Østfold. 

Kan vi få ut dette til alle kulturskolene – hvor vi er når? Rådsmøte – kan vi synliggjøre dette 

bedre? 

 
 

16/61 Økonomi 

Infosak 

Svært utfordrende system pr i dag som må følges opp for å bli oversiktlig og funksjonelt. 

Rydde i konteringen for fremtiden - gjerne før årsmøtet – Noter må skrives til årsmøtet. 
 

16/62 Årets kulturskolekommune 

Infosak 

Infoen er sendt ut 

Vi venter på tilbakemelding – og nominasjon – behandles på styremøtet i februar. 
 

16/63 UMM 

Infosak 

Veldig mange deltagere i vår region. 265 nasjonalt – ca 150 i vår region. 

Rekruttering: Satsing på bredde kontra topp. Hvordan kan dette gjøres? 
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Deltagerfordeling nasjonalt – bruk av ressurser – sendes nasjonalt til diskusjon. 

Ros til Bærum og Oslo for arrangementsgjennomføring.  

Veldig høyt nivå  

Trenger en gjennomgang for å se på rammer og betingelser, i forhold til dagens situasjon. 

 

16/64 Organisasjonskultur 

Infosak 

Det har skjedd saker i forbindelse med Landsmøtet som ikke har fulgt spillereglene i 

organisasjonen. Styreleder informerte om sin opplevelse og oppfølging av saken. 
 

16/65 Eventuelt 

1. Konferansen i Kristiansand 

a. Veldig bra planlagt og gjennomført. Godt innhold! 

b. Økonomisk i balanse 

c. Ny direktør i Kulturtanken – en underlig opplevelse 

d. Meget fornøyd med arbeidet; Region Øst og Musikk i skolen 

e. Forslag til resolusjon – stille større krav om kompetanse i estetiske fag i grunnskolen. Ikke 

greit at det ble sendt av gårde på vegne av konferansen. (Kommet et brev i etterkant som rettet 

opp dette til dels). 

2. Rådsmøte – forberedelse til årsmøtet 13.januar: 12:00 start med lunsj + slutt 1530 

 

Neste styremøte 09:15 – 15:30, sammen med arbeidsmøte for årsmøtet: 09:00 – 16:00 den 13.januar 

 

 
Referat: Torkel Øien, rådgiver       
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