
Region BTV 
 

Styremøte 01-2018  Side 1 av 16 
Norsk Kulturskoleråd, Region BTV. Rådgiver Lisbeth Wathne Svinø, M: 48167707, Mail: lisbeth.w.svino@kulturskoleradet.no  
 

 
 
 
Innkalling til styremøte Norsk kulturskoleråd region BTV 
med sakskart 
Møte nr. 01/2018 
 
Innkalling med sakskart til styremøte 01-2018.  
Saksdokumentene følger på side 4-16. 
 
 
Dato: Fredag 19. januar 
Kl.  08:30 - 11:30 
Sted: Easymeeting = Internett 

Se egen bruksanvisning for pålogging. 
 Sjekk at dette systemet fungerer i god tid før møtet, da det ikke alltid fungerer på 

eldre maskiner! 
 
 
Innkalt: 

▪ Inger-Lise Blakstad. Styreleder 
▪ Guri Røsok. Nestleder 
▪ Elisabeth Bjørke Knudsen. Styremedlem 
▪ Christer Best Gulbrandsen. Styremedlem 
▪ Anna B. Jørgensen. Styremedlem 
▪ Maja Foss Five. Styremedlem 
▪ Erik Rastad. Styremedlem 

 
▪ Åshild Nygaard Isaksen, 1. varamedlem 
▪ Eilif Gundersen, 2. varamedlem 

Begge varamedlemmer innkalles til hvert styremøte. 
 

▪ Lisbeth Wathne Svinø, Rådgiver BTV og styrets sekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle saker er forberedt av rådgiver Lisbeth Wathne Svinø  
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SAKSKART 

 
 
VEDTAKSSAKER 
 
Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling med sakskart 

   
Forslag vedtak: Innkalling med sakskart til styremøtet 19.01.2018 godkjennes. 

 
 
 
Sak 02/2018 Runde styremedlemmer 

   
  Hva har skjedd av interessante ting innen kultur, siden sist.  
   
 
Sak 03/2018 Aktivitetsrapport fra rådgiver 

  Se saksfremlegg side 4 og 5. 
   

Forslag vedtak: Styret tar rådgiverens rapport til etterretning. 
 
 
Sak 04/2018 Økonomi  

  Se saksfremlegg side 6 - 8. 
 
  Forslag vedtak: Styret tar rådgiverens rapport til etterretning. 
 
 
Sak 05/2018 Utviklingsmidler til kommunene 

Se saksfremlegg side 9. 
 

Forslag vedtak: Styret vedtar foreslåtte utlysningstekst og utlysningssummer. 
 

 
Sak 06/2018 Representasjon styremedlemmer 

Se saksfremlegg side 10. 
 

Forslag vedtak: __ 
 

 
Sak 07/2018 Styresamling 

Se saksfremlegg side 11. 
 
Forslag vedtak: __ 
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ORIENTERINGSSAKER 

 
 
Sak 08/2018 El Sistema 

  Se saksfremlegg side 12. 
 
 
DISKUSJONSSAKER 
 

 
Sak 09/2018 Regionsamling for kulturskoleledere BTV februar 2018 

Se saksfremlegg side 13. 
 
 
Sak 10/2018 Oppfølging virksomhetsplanen for BTV 

  Se saksfremlegg side 14 og 15. 
 
 
Sak 11/2018 Kulturskolen for fremtiden 

   Utsettes til møte 02/2018 
 
 
Sak 12/2018 Styreevaluering 

   Gjennomføres på neste møte da dette er vanskelig via internett/telefon 
 
 
 
Sak 13/2018 Eventuelt 

   
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
 
 
 
 
Geilo 13.01.2018 
Styreleder, Inger-Lise Høger Blakstad 
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Vedlegg Sak 03/2018  Aktivitetsrapport fra rådgiverne 

Siden 1/12-2017: Lisbeth 
 
▪ Styremøte 1/12-2017 

o Organisere 
o Innkalle 
o Protokoll 

 
▪ Tirsdag 4/12 BTV Regionsamling rektorer 8 + 9/2, Kongsberg 

o Ferdigstillelse av program 
▪ Forhandlinger hotell 
▪ Forhandling bidragsytere 
▪ Org påmeldingslenke 

o Sendt ut til alle rektorer i BTV 
 

▪ Torsdag 7/12. Rektornettverk Vestfold i Svelvik 
o Forberedelse opplegg 
o Org kaffe, mat… 
o Lede møtet 
o Referat: Skrive + sende ut 

 
▪ Fredag 8/12. Rektornettverk Buskerud i Hole   

o Forberedelse opplegg 
o Org kaffe, mat, … 
o Lede møtet 
o Referat: Skrive + sende ut 
o Lage oppfølgingsplan 

 
▪ Tirsdag 12/12. Møte regionalt UMM: Mål videreutvikle   

o Med NMF + Rut Jorunn 
o Med Midgardkonkurransen? 

 
▪ Onsdag 13/12 + torsdag 14/12. Trondheim 

o Medarbeidersamtale 
o Sjekke ut alternative informasjonsplattformer BTV 
o Overbringe viktige saker for BTV til ledelsen 

 
▪ Mandag 18/12. Møte Team Øst 

 
▪ Kommunebesøk 

o 7/12-2017 Svelvik kulturskole ved rektor Torstein Kristiansen 
o 8/12-2017 Hole kulturskole ved rektor Olga Alexandra Holter 

 
▪ Kulturskoledagene Kristiansand 4 og 5 januar 2018 

 
▪ Fredag 12/1. Besøk Hallingdalsregionen (ved Veiledning Anders/Jo) 
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Siden 1/12-2017: Anders 
 

▪ Gjennom arbeidet med strategien for «kulturskolen og flyktninger» 
Se: www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4683/orig/Strategidokument%20Fo
kusomrade%20flyktninger%20og%20kulturskole%205.1%20per%20170512.pdf , en 
del av kulturskolerådets strategi som ble fremmet gjennom styret i BTV og vedtatt av 
landsstyret, har vår region blitt inkludert på flere måter:  

 
▪ Konferansen «=VI» skal arrangeres i Larvik, og arrangeres i samarbeid med bla a 

Larvik kulturskole og kommune. Her er også HSN inne, så her er det skapt enda flere 
forbindelser mellom regional UH-sektor og kulturskolesektoren, noe som har vært et 
mål lenge. Om konferansen, se:  http://bestilling.kulturskoleradet.no/konferansen-vi-
kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/konferansen-vi-kunst-og-kultur-
for-et-inkluderende-lokalsamfunn/?tilbake= 

 
▪ Kulturskole + inkludering 

 I et spennende nordisk prosjektsamarbeid initiert av kulturskolerådet i samarbeid 
med kulturrådet skal 3 eller 4 kommuner fra Norge og Sverige og Danmark møtes og 
utveksle erfaringer og skape aktiviteter innenfor fokusområdet kulturskolen og 
flyktninger.  
 

o Første møte var 15/16 des, og her ble prosjektet videre planer lagt.  
o To kommuner fra BTV er representert i dette: Larvik og Ringerike.  
o Vi er spent på hvordan erfaringene fra dette vil kunne deles i regionen. 

Prosjektet er økonomisk støttet av kulturrådet gjennom satsningen 
inkluderende kulturliv i Norden: www.kulturradet.no/inkluderende-norden 

 
▪ Veiledningsarbeidet fortsetter både i Hallingdalskommunene, Vinje, Svelvik og 

Kongsberg. Foruten individuelle møter og samlinger i kommunene har det vært felles 
erfaringsdelingssamling på Kongsberg den 10. nov. 
 

o Avslutningssamling holdes på Gardermoen 3/5-18. 
o Portefølje 2 vil ha oppstart januar 2019. Mer informasjon kommer. 

 
▪ Samarbeidet med HSN bærer også frukter.  

 

o For det første hadde vi forskningskonferansen «Cutting Edge Kulturskole» i 
vår region, og den samlet ca 80 forskere og andre som interesserer seg for 
kulturskolerelatert forskning til en vellykket konferanse. HSN deltok på flere 
sesjoner og også fagmiljøet fra kunst og håndverk på Notodden var engasjert.  

o Det er opprettet en forskningsgruppe for kulturskolerelatert forskning ved 
HSN.  

  

http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4683/orig/Strategidokument%20Fokusomrade%20flyktninger%20og%20kulturskole%205.1%20per%20170512.pdf
http://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/4683/orig/Strategidokument%20Fokusomrade%20flyktninger%20og%20kulturskole%205.1%20per%20170512.pdf
http://bestilling.kulturskoleradet.no/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/?tilbake=
http://bestilling.kulturskoleradet.no/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/?tilbake=
http://bestilling.kulturskoleradet.no/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/?tilbake=
http://www.kulturradet.no/inkluderende-norden
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Vedlegg Sak 04/2018  Økonomi 

    
Azets 
Det har også etter nyttår vært hyppig kontakt med Azets for å få ut korrekte tall. 
Azets formidler at de innser at de må jobbe med formatet noe de skal diskutere med NKR. 
 
Pr i dag får jeg ikke tatt ut ønskede rapporter, men må ha Azets sin hjelp til dette. Det skal 
ikke være slik når alt er i orden. 
I og med at jeg er ajour med all bilagsføring for 2017, kan jeg allerede nå presentere 
regnskapstall for 2017. 
 

Oppgitt egenkapital (fra Azets): 417.376,59 kr 
Resultat regnskap 2017: 16.000 kr 
Innestående på bankkonto ved fusjon. Pr 9/8-17: 322.059,20 kr 

 

Tidligere resultat (oppgitt av Azets) 
2015 overskudd ca 39.000 kr 
2016 underskudd 121.808 kr 

     
 
Regnskap 2017 
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▪ Det er regnefeil i budsjett vedtatt på årsmøtet 2017. Summering av styrehonorarer 

mangler. 
Styrehonoraret er budsjettert med 40.000 pr år.  
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Vedlegg Sak 05/2018  Utviklingsmidler og evt. ny utlysning til kommunene 

 
Oppfølging sak 39-2017. Utviklingsmidler og evt. ny utlysning til kommunene 
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Vedlegg Sak 06/2018  Representasjon styremedlemmer 

 
27. januar kl. 18.00 Porsgrunn kulturskole 30 år 
 

SPIRE – Porsgrunn kulturskole 30 år 
Det spirer og gror på kulturskolen, noe det har gjort i 30 år. 
Siste helg i januar vises jubileumsforestillingen «Spire» i Ælvespeilet. 
En magisk verden hvor musikk, dans, teater og visuell kunst flettes 
sammen til en enhet. 
  
Lørdag den 27. januar kl. 18.00 har vi gleden av å invitere deg til å 
overvære jubileumsforestillingen. 

 
 
8. og 9. februar Regionsamling BTV-rektorer. Kongsberg  
 
21. februar kl. 18 Ål kulturskole 40 år 

Angående 40-års jubileum er forestillingen Fremmed Fugl, Storm og Kaffe 
med premiere 21. februar kl. 18.00 noe som er verdt å få med seg. På 
scena vil ca 150 elevar frå Ål kulturskule syne fram det fyrste samarbeidet 
med eit profesjonelt kompani. 
https://www.hallingbillett.no/arrangementinfo.aspx?id=901 

 
14. og 15. mars = Vi. Konferanse om kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn 
   Larvik 
 
5. og 6. april  Lederkonferansen 2018. Norges musikkhøgskole 
   «LEDELSE for kultur – kultur for LEDELSE» 
 
Fredag 13/4   «De nominerte er» Ringerike 
 
 

https://www.hallingbillett.no/arrangementinfo.aspx?id=901
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Vedlegg Sak 07/2018  Styresamling 

 
Fra møte nr 06/2017, Sak 42 
Styremedlemmene kommer på styremøte 01/2018, med innspill til alternative opplegg for 
styresamling knyttet til regionens øvrige aktiviteter. 
 
 
Aktuelle aktiviteter i regionen som Lisbeth har kommet frem til: Se Sak 
????????representasjon styremedlemmer 
 
 
Forslag fra styreleder 
Hele styret besøker Lederkonferansen 2018 på Norges musikkhøgskole 
«LEDELSE for kultur – kultur for LEDELSE»5. og 6. april   
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Vedlegg Sak 08/2018  El Sistema 

 
Sentralstyret Sak 2017.43 Utsatt sak 2017.38a El Sistema 
Vedtak 1. 
Styret ser at det har kommet mange positive resultater ut av prosjektet El Sistema, og at 
dette kan være én av mange metoder, men oppfordrer til at videre arbeid skjer i regi av 
kommunene. 
  
Vedtak 2. 
Styret ber om at Region Øst og Region BTV blir enige om organiseringen av bruken av 
instrumentene videre. 
  
Vedtak 3. 
Det rapporteres til direktør innen 31.12.2017. 
 
Rapportering til direktør: 

1. Styrelederne i Norsk Kulturskoleråd region BTV og region Øst gir administrasjonen 
fullmakt til å danne en interesseforening med den organisering og organisasjonsform 
som egner seg best for dette formålet. Administrasjonen består av rådgiverne i 
region Øst og BTV: Anders Rønningen, Rut Jorunn Rønning og Lisbeth Wathne Svinø. 

  
2. Intensjonen i foreningen bør være: 

▪ Bidra til å sikre felles intensjoner gjennom El Sistema-relatert opplæring 
▪ Sikre forsvarlig forvaltning av instrumenter som ivaretar felles intensjoner for El 

Sistema-relatert opplæring. 
▪ Bidra til å videreutvikle idéen og filosofien bak El Sistema. 

 
3. Foreningen bør bestå av 

▪ Skoler/kommuner som driver El Sistema-relatert opplæring/dagens brukere av 
instrumentene, som bl.a.: 
o Nedre Eiker 
o Stovner skole 
o Trosterud skole 

▪ Skoler/kommuner som kan være interessert i å drive El Sistema-relatert 
opplæring/fremtidige brukere av instrumentene, som for eksempel 
o skole(r) i Østfoldregionen 

▪ Aktuelle samarbeidspartnere fra andre organisasjoner 
▪ Både region Øst og region BTV skal representeres i foreningen 

  
4. Retningslinjer og oppgaver i den kommende foreningen utvikles av foreningen. 

  
5. Arbeidet tas videre ved møte med rådgiverne og aktuelle medlemmer av 

foreningen senest 1/3-2018. 
 

Lisbeth Wathne Svinø, Asker 20/12-2017  
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Vedlegg Sak 09/2018  Regionsamling for kulturskoleledere BTV februar 2018 

 
Torsdag 8. februar 
kl. 11:30  Frammøte Quality hotel Grand Kongsberg.  

Adresse: Chr. Augustsgt. 2. På samme side av elven som jernbanestasjonen. 
kl. 11:30  Lunsj  
kl. 12:30 Velkommen 
kl. 12:30 Erik Rastad 

Direktør Ibsenhuset i Skien 
Omdømmebygging og rekruttering/markedsføring av kulturskolen. 

kl. 14:45 Pause med småmat 
kl. 15:15  Christian Winther Farstad 

PhD-stipendiat BI innen organisasjonspsykologi, og lederkonsulent 
Ledelse og kulturledelse: To sider av samme sak? 

kl. 17:45 Avslutning for dagen. Litt praktisk informasjon 
kl. 18:00 Innsjekk. Slappe av, møte kolleger, ... 
kl. 19:30 Middag. Drikke kjøpes selv 
 
Fredag 9. februar 
kl. 08:30  Oppstart 
  Landsmøteforberedelse v/styreleder Inger Lise Blakstad 

Styret ønsker innspill vedrørende f.eks. følgende saker: 
▪ Utfordringer ved sammenslåinger 

▪ Regionsreformen 

▪ Rammeplanimplementering 

kl. 10:00  Pause med utsjekk 
kl. 10:30  Marte Sørebø Gulliksen 

PhD. Professor HSN, avd. Notodden innen kulturfag. 
«Undervisningskunsten» i kulturskolen – noen diskusjoner rektor og lærere 
kan ta for å spisse seg mot kulturskolens tre programfag. 

kl. 12:30 Lunsj 
kl. 13:30  Omvisning på Kongsberg kulturskole for de som ønsker det.  

Adresse: Kirketorget 3. Rett ved kirken og det nye høgskolebygget.    
For dere andre: Vel hjem og takk for nå. 

 
 

 
 
Styreleder utfordrer styret til å komme med innspill til innhold i økta om 
Landsmøteforberedelse.
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Vedlegg Sak 10/2018  Oppfølging virksomhetsplanen for BTV 

 
Fra styremøte nr 06-2017.   
Følgende tiltak ble vedtatt: 

▪ Styreleder kontakter Jan Erik Innvær, regiondirektør for KS BTV, for å starte dialog om 
hvordan vi kan samarbeide fremover 

▪ Til neste styremøte forbereder styremedlemmene fokusområder/temaer fra vår 
region, som vil kunne få bred tilslutning hos våre Stortingspolitikere. 

▪ Lisbeth lager, i samarbeid med Anders, forslag til aktivitets-/tidsplan for hvordan et 
fordypningsopplegg innen folkemusikk kan rigges. Dette presenteres på neste 
styremøte. 

▪ Lisbeth presenterer forslag til utvidet samarbeid med NMF i 2018, på neste 
styremøte. 

▪ Lisbeth presenterer på neste styremøte, forslag til hvordan videre arbeid med 
Rammeplanen kan gjennomføres i regionen fremover. 

 
 
Fordypning 

Lisbeth lager, i samarbeid med Anders, forslag til aktivitets-/tidsplan for hvordan et 
fordypningsopplegg innen folkemusikk kan rigges. Dette presenteres på neste styremøte. 
 
Lisbeth og Anders skal delta på fagdag med lærerne i Vest-Telemark fredag 26/1 (Tokke). 
På bakgrunn av erfaringer gjort innen fordypning bl.a. i Stavanger, så kommer rådgiverne til 
å utvikle et opplegg basert på eksisterende aktiviteter i regionen innen folkemusikk/-dans. 
Samlingen 26/1 vil bidra til idémyldring om hvordan aktiviteter kan videreutvikles i tillegg til 
fokus på å få til en grunnleggende god kommunikasjon om temaet mellom partene. 
 
 
Samarbeid med NMF 

Lisbeth presenterer forslag til utvidet samarbeid med NMF i 2018, på neste styremøte. 
 
I møte med NMF desember 2017 ønsket NMF at samarbeidet kan styrkes ved 

▪ NMF får tid til informasjon på rektorsamlingene + tilstedeværelse 
Vi setter av 15 minutter til NMF på de neste rektorsamlingene + at de får være til 
stede på hele/deler av møtet 

▪ NMF ønsker at vi videresender informasjon om Dirigenttreffene 
Dette gjør rådgiver fremover når informasjon fra NMF foreligger 

 
I tillegg styrkes samarbeidet med NMF ved at UMM regionalt 2018 følges opp allerede fra 
februar 2018. 
 
 
Diskusjon om prioritering av oppgaver 

Etter avklaring med rådgiver Anders Rønningen, så trengs det ingen fordeling av oppgaver 
mellom de to rådgiverne. Rønningens oppgaver (30 % stilling i BTV) er knyttet til 
Veisøkerprosjektet og FoU.  
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Rektornettverk + arbeid med rammeplanen 

Lisbeth presenterer på neste styremøte, forslag til hvordan videre arbeid med Rammeplanen 
kan gjennomføres i regionen fremover. 
 
Det har nylig vært rektorsamling for Telemark. Vestfold og Buskerud skal ha rektorsamlinger 
i desember. Ved å innhente informasjon fra disse samlingene kan forslag til dette arbeidet 
utvikles. 
Lisbeth presenterer forslag til hvordan dette kan gjennomføres fremover, på neste styremøte. 
 
Ved dialog på rektorsamlingene høsten 2017 har Lisbeth i samarbeid med rektorene 
kommet frem til en mer strukturert møteform enn tidligere. Mål: Få flere til å sette av tid og 
delta på møtene. Se eksempel under (opplegg for møtene våren 2018): 
 
Verten leder møtet 
Temaer: Fordypning + samarbeid om lærere 
1000 - 1030 Rektorene deler med hverandre. Ex 3 minutter hver 
  Hva er nytt siden sist? 
  Si noe om hva kan man bidra med inn i Fordypningsprogrammet 
1030 - 1050 Én kulturskole presenterer hvordan de jobber med Fordypningsprogrammet 
1050 - 1115 Lisbeth deler hva som skjer innen Fordypningsprogrammet i regionen 
1115 - 1200 Diskusjon/meningsutveksling om Fordypningsprogrammet  

Hvordan ta dette videre? 
1200 - 1230 Lunsj 
1230 - 1245 Lisbeth: Info fra Kulturskolerådet (Hva skjer, hva kan KSR tilby, ...) 
  Oversikt på tavla over ting som skjer, … (Ex Midgardkonkurransen, UMM, ..) 
1245 - 1300 Informasjon fra NMF (fokus på økt samarbeid mellom NKR og NMF) 
1300 - 1330 Felles lærere, Lønnsinnplassering, ansiennitet.  Hvordan løse dette? 
  Innleder? Diskusjon/meningsutveksling. Hvordan ta dette videre 
1330 - 1400 Avslutning. Hvem gjør hva som oppfølging av møtet? 
 
Fremover vil det avholdes rektorsamling 2 ganger i året. 
I tillegg til én regional samling 
 
Kommende rektorsamlinger i BTV: 

• Torsdag 26.apr Rektornettverk Vestfold, Færder 

• Fredag 04.mai Rektornettverk Buskerud, Gol 

• Fredag 01.jun Rektornettverk Telemark, Morgedal 
 
Det er av rektorene ikke ønsket noe felles opplegg rundt rammeplanarbeid pr i dag, da de 
forskjellige skolene er på veldig forskjellig ståsted ift denne prosessen. 
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Vedlegg Sak 11/2018  Kulturskolen for fremtiden 

    
 
Vedtak sak 47/2017, styremøte 06-2017: Det kom i diskusjon om kulturskolens situasjon i 
samfunnet, der kulturskolen dels oppleves som «hemmelig», parallelt med nedgang i elevtall, 
osv, opp vinklinger som Lisbeth tar opp med den sentrale ledelsen i Kulturskolerådet medio 
desember. 
 
Ledelsen hadde ikke tid til å ta opp dette temaet i desember, så saken tas videre til møte 02-
2018, etter møte Lisbeth har med ledelsen på nyåret. 
 


