Region Øst
Kontor: Storgata 8, Oslo
Post: Pb. 8723 St. Olavs plass, 0028 OSLO
rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 91842830

Referat styremøte Norsk kulturskoleråd region Øst
Dato og tid:

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 0915-1445

Sted :

Storgata 8, 5. etasje, Oslo

Tilstede: Erling Myrseth, Kari Pahle, Bjørn Morten Kjærnes, Hege Elnæs, Rune Thieme, Rut Jorunn
Rønning
Forfall: Sigbjørn Solheim, Svend Arne Brandsrud, Cecilie Aalskog
17/01 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste til styremøte 28.02.17 godkjennes
17/02 Godkjenning av referat fra siste styremøte
Vedtak: Referat fra styremøtet 13.01.2017 godkjennes.
16/54 Kulturskoledager
Viktig å prøve modellen med nasjonale Kulturskoledager utført regionalt en gang til, og sikre at det treffer
bredden i målgruppen ved å løfte blikket og samtidig være konkret. Tidspunkt for gjennomføring bør være
oppstart etter nyttår. Anbefalte dager er torsdag-fredag. Kan det være en tanke at det fremtiden legges opp
til at for eksempel annet hvert år er en stor konferanse og mer regionalt preg? Det anbefales at det settes av
tid til arbeid i kommunegrupper og at det kan settes av mer tid til refleksjon og arbeid med
hovedemner/tema. Kan det være en mulighet at det fra en rektors ståsted beskrives viktigheten av å dra på
denne type konferanse med hele personalet, for eksempel Kulturtrøkk?
Vedtak: Innspillene fra regionsmøte og styremøte oversendes det nye styret. Det er viktig at dette følges
opp snarest.
16/59 Seilduken/lokaler for ansatte i region øst
Det er fortsatt usikkerhet rundt mulig leieforhold på Seilduken. Kunnskapsdepartementet gir en
tilbakemelding på endelig avklaring snarest, vitende om frist i løpet av mars for de ulike organisasjoners
leieavtaler.
Vedtak: Region øst ved rådgivere, skal ha kontor plass i Oslo, samt en forutsigbarhet rundt dette, for å
sikre videre utvikling på skoleeiernivå og med aktuelle samarbeidsinstanser. Avtalen med NMF region øst
forlenges ut juni, og deretter jobbes det med å forhandle t fram en avtale med Musikk i Skolen om det ikke
blir aktuelt å flytte til Seilduken.
17/06 Årets kulturskolekommune
Vedtak: Region øst nominerer Ås, Lørenskog og Bærum som Årets kulturskolekommune til videre
behandling i sentralstyret.
16/58 Årsmøte 2017
Forberedelser, samt ansvarsfordeling for gjennomføring av Årsmøte og ekstraordinært årsmøte er
gjennomgått og fordelt.
16/60 Oppfølging av politisk plan

Infosak: planlagte møter med stortingsbenker.
Planlagt møte med Oslo/Akershus benken er utsatt pga. Kaci Kullman Fives bisettelse. Det nye
styret følger opp videre møter, eventuelt i samarbeid med avgående styreleder.
17/04 Satsing på dans i Region Øst

Infosak: Status og videre oppfølging
Det nye styret til å fortsette med tiltak i nåværende styrets beretning.
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17/07 Videre samarbeid med Musikk i Skolen
Dagsseminar 03.04 i Ringnes festlokaler, Grünerløkka.
Det legges opp til presentasjon av sambruk mellom kulturskole, grunnskole, videregående skole,
bibliotek og kulturhus i Inderøy kommune, med påfølgende workshop og rundebordskonferanse.
Tematikk er hvordan styrke de estetiske fagene i et helhetlig oppvekstløp, med målgruppe skoleog kulturskoleledere, skole- og kulturskoleinspektører, samt skole-/ kulturpolitikere,
kommuneadministrasjon og andre som er ansvarlig for kunstfaglig opplæring.
Vedtak: Det settes av ca. kr. 2500 til leie av lokaler
17/08 Eventuelt
• Samarbeid mellom UKM, DKS og Norsk kulturskoleråd region øst.
DKS, UKM og NKR øst skal stimulere kommunene til å skape og videreutvikle lokale
samhandlingsstrukturer som sørger for at alle barn og unge i Akershus opplever læring, opplevelse
og mestring innen kunstfag i og utenfor skoletid.

•

Gaver til avgående styremedlemmer.
Det settes av midler til enkel gave til styremedlemmer som går av i forbindelse med
Årsmøtet.

