
 

 

 
 
 

 
 

Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 
24.05.17 

 
 
Sted: Statens Hus, møterom 2, kl. 09.45-14.00. 
Til stede: Kjell Olav Henriksen, Michelle Lindboe, Kirsten Jæger Steffensen, Hans Widerøe, An-
ders Berglund 

 

Saksliste  
 
25/17 Godkjenning av referat og saksliste 
Referat godkjent og innkalling godkjent med mindre endringer. 
 
26/17 Økonomi 
Saldo per dags dato er kr.  
På bakgrunn av Vestlandsmøtet har styret diskutert rammene for bespisning/middag i forbindelse 
med samlinger i kulturskolerådssammenheng. Det er ønskelig med maksimalt 2 enheter drikke, i 
tillegg til mat. 
Vestlandsmøtet har bedt Gunn Otnes v/Norsk kulturskoleråd orientere angående Visma i forbin-
delse med landsstyremøtet. 
 
27/17 Landsstyremøtet 
Tid og sted for landstinget. Vestlandsmøtet mener at landssyremøtet bør ligge sentralt for å holde 
kostnadene nede. Det vil være suppleringsvalg mellom landstingene. 
Røe-utvalget kartlegger arbeidsforholdene for rådgiverne og fordeling av arbeidstiden mellom lo-
kalt og sentralt hold. Det er behov for en årlig arbeidstidsavtale for rådgiverne. 
Det vil bli en styrking av lokal arbeidskraft med 50% stilling fra sentraladministrasjonen.  
Vestlandsmøtet har meldt inn til landsstyremøtet konsekvensene for kulturskolene mtp fraværsreg-
lene i videregående skole. Ønskelig at elever ved videregående skole ikke får udokumentert fra-
vær ved opptredener i regi av kulturskolen. 
 
28/17 Skolemøtet/kulturskoledagene 
Kulturskolerådet vil stille med et par kurs i tillegg til skolemøtets kurs ved dag 2. 
Lærerne kan da velge enten dag 2 ved skolemøtet eller dag 2 ved Sola. Samarbeid med kultursko-
lerådet/skolemøte. Alternativt at dag 2 arrangeres ved hotellet eller Stavanger kulturskole. Michelle 
tar kontakt med kulturskolerådet sentralt for å diskutere dette videre, gjerne et møte i Stavanger. 
Fire av kursene som kulturskolerådet Rogaland har meldt inn er aktuelle for skolemøtet: Torkel 
Øien, Mia Børjeson, Eskil Rønningsbakken og Peter Juul-Nielsen. 
 
 
29/17 UMM 
Arrangeres i år ved Stavanger kulturskole 19. november, med rådgiver Michelle Lindboe som kon-
taktperson. 
 
 
30/17 Drømmestipendet 
Styrets representanter stiller ved de kommunene som ønsker kulturskolerådet representert ved 
utdelingene. 
 
 



 

 

 
31/17 Kulturskolen som lokalt ressurssenter 
Diskusjon rundt innspill og erfaringsutvekslinger fra ledermøtet 19. mai. Styret tar punktet opp ved 
neste ledermøte til høsten, og løfter fram gode ideer. 
 
 
32/17 Eventuelt 
Neste styremøte er 20. september. 
Anders undersøker alternativer for studietur til USA. 
 
Saker til neste ledermøte: 

• Lokalt ressurssenter 

• UMM 

• Skolemøtet/kulturskolemøtet status 

• Studietur 2018  


