
        
 

Rådgiver, Norsk Kulturskoleråd Finnmark | Ann-Synnøve Bendixen: 414 35 984 

 

Norsk kulturskoleråd  +47 7356200   
       www.kulturskoleradet.no 
 
    Sted/dato   Telefon 24. april 2018 
 
    Dokumentnavn  Referat  styremøte 2018 – 03 
    Styresekretær  Ann-Synnøve Bendixen  41435984 
 
 
 
 
 
 

Styret: 
Leder Sissel Anette Myhre 
Nestleder Bjørn Roald Mikkelsen 
Styremedlem Trine Schau Fjellstad 
Varamedlem/Styremedlem Per Inge Jensen 
Varamedlem/Styremedlem Irene Persen 
 
 
Styresekretær/Rådgiver: 
Ann-Synnøve Bendixen 
 
 
 
 
Referat styremøte 2018 - 03  

Arrangement Dato/tid Gjelder Sted 

Styremøte Norsk 
kulturskoleråd - Finnmark 

Tirsdag 24. april  
klokka 09.00-10.00 

Styremøte Telefon 

 

Styreplan 2018, tredje møte 

Styremøte  Dato Sted Saker 

2018 - 03 24. april Telefon Satsingsområder/Utviklingsarbeid 
i kulturskolene i Finnmark 
Styrets egenevaluering 

 

 
 
     

      
 
Neste styremøte: 8. juni 
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Sakliste – styremøte 2018 - 03  
Saker: 
-

__________________________________________________________________________________

Sak 2018. 16  Godkjenning av innkalling med sakskart 

Sak 2018/17  Satsingsområder/Utviklingsarbeid i kulturskolene i Finnmark  

Sak 2018/18  Styrets egenevaluering 

Sak 2018/19  Eventuelt 

 

 

Neste styremøte: 8. juni 

 

SAKSKART 

Sak 2018/16 Godkjenning av innkalling med sakskart  

  Vedtak: Innkalling med sakskart godkjennes 
 
Sak 2018/17 Satsingsarbeid/utviklingsarbeid i kulturskolene i Finnmark med utgangspunkt 
  i ledermøtet 12. april 

Vedtak: 

• I løpet av høsten 2018 skal Norsk kulturskoleråd Finnmark lage en avtale med Scene 

Finnmark som skal ivareta de behov som de enkelte kulturskolene ønsker fra Scene 

Finnmark: 

- Workshops 

- Nyttårskonsert i samarbeid med kulturskolene 

- Kjøp av faste undervisningstjenester 

- Musikertjenester 

- Oppstryk Finnmark 

Ansvar: Sissel Myhre 

• I samarbeid med Arctic Culturlab, utgreier en om det er en mulighet for å lage en avtale om 

workshops innen visuell kunstfag for kulturskolene. 

Ansvar: Ann-Synnøve sjekker dette ut til styremøtet 8. juni 

• Finnmark fylkeskommune – Gjesteatélieet  

Ansvar: Sissel sjekker dette ut til styremøtet 8. juni 

• Etterspørre om ansvarlig for Gigant kan sende informasjon til alle kulturskolene i Finnmark. 

Ansvar: Bjørn Roald sjekker dette ut til styremøtet 8. juni 
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• Utvikling av skolekorpsene i Finnmark 

Ansvar: Per Inge har ansvar for å jobbe videre med dette arbeidet.  Sender informasjon om korpsene 

og sender rådgiver slik at det kommer med i Nyhetsbrevet i mai. 

• Dansefestivalen Barents høsten 2018. 

Ansvar: Trine sjekker ut om det er mulig å invitere kulturskolene til dette arrangementet. Sender 

informasjon om Dansefestivalen Barents og sender rådgiver slik at det kommer med i Nyhetsbrevet i 

mai. 

• Ledersamling høsten 2018: Torsdag 11.10 klokka 12.00 til fredag 12.10. klokka 12.00  i Tana 

med disse temaene: 

- Presentasjon av Tana kulturskole/kommune 

- Kurs i Speedadmin 

- Ressursgruppe Speedadmin 

- Samarbeid institusjoner og på tvers av kommunene 

- Rammeplanarbeid 

Ansvar: AU jobber videre med programmet. Opp som sak på styremøtet 8. juni. AU ser på mulighet 

for en egen fagnettverk dag for lærerene i Finnmark 

 
 
Sak 2018/18 Styrets egenevaluering 

  Vedtak:  Som egen sak på styremøtet  8. juni. 
 
Sak 2018/19 Eventuelt 
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Sak 2018/16 Godkjenning av innkalling med sakskart  

   
Vedtak: Innkalling med sakskart godkjennes 
 
 

Sak 2018/17 Satsingsarbeid/utviklingsarbeid i kulturskolene i Finnmark med utgangspunkt 
  i ledermøtet 12. april  

Vedtak: 

• I løpet av høsten 2018 skal Norsk kulturskoleråd Finnmark lage en avtale med Scene 

Finnmark som skal ivareta de behov som de enkelte kulturskolene ønsker fra Scene 

Finnmark: 

- Workshops 

- Nyttårskonsert i samarbeid med kulturskolene 

- Kjøp av faste undervisningstjenester 

- Musikertjenester 

- Oppstryk Finnmark 

Ansvar: Sissel Myhre 

• I samarbeid med Arctic Culturlab, utgreier en om det er en mulighet for å lage en avtale om 

workshops innen visuell kunstfag for kulturskolene. 

Ansvar: Ann-Synnøve sjekker dette ut til styremøtet 8. juni 

• Finnmark fylkeskommune – Gjesteatélieret  

Ansvar: Sissel sjekker dette ut til styremøtet 8. juni 

• Etterspørre om ansvarlig for Gigant kan sende informasjon til alle kulturskolene i Finnmark. 

Ansvar: Bjørn Roald sjekker dette ut til styremøtet 8. juni 

• Utvikling av skolekorpsene i Finnmark 

Ansvar: Per Inge har ansvar for å jobbe videre med dette arbeidet.  Sender informasjon om korpsene 

og sender rådgiver slik at det kommer med i Nyhetsbrevet i mai. 

• Dansefestivalen Barents høsten 2018. 

Ansvar: Trine sjekker ut om det er mulig å invitere kulturskolene til dette arrangementet. Sender 

informasjon om Dansefestivalen Barents og sender rådgiver slik at det kommer med i Nyhetsbrevet i 

mai. 

• Ledersamling høsten 2018: Torsdag 11.10 klokka 12.00 til fredag 12.10. klokka 12.00  i Tana 

med disse temaene: 

- Presentasjon av Tana kulturskole/kommune 

- Kurs i Speedadmin 

- Ressursgruppe Speedadmin 

- Samarbeid institusjoner og på tvers av kommunene 

- Rammeplanarbeid 
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Ansvar: AU jobber videre med programmet. Opp som sak på styremøtet 8. juni. AU ser på mulighet 

for en egen fagnettverk dag for lærerene i Finnmark. 

 

Sak 2018/18 Styrets egenevaluering 

Vedtak: Som egen sak 8. juni 
   
 

Sak 2018/19     Eventuelt        

• Kulturskoledagene 2018 

Vedtak: Styret går inn med økonomisk støtte til det faglige innholdet på Kulturskolene i Tromsø med 

10.000.  det er spurt om ønsker for tema: Disse ønskene spilles inn til de som jobber med planlegging 

av dagene: Produksjonsledelse og Fagplanverk med spesielt metodikk for noteopplæring . Det er 

kommet ut en metodikk for piano basert på skolens lese og skrive opplæring av Julia Katarzyna 

Leikvoll 

 

 


