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Styremøte Dato Sted Saker 
2017 – 04 20.10.17 Tolga  Rammeplanen «Mangfold og fordypning»; 

- Implementering, hvordan ligger 
kommunene an? Kartlegging 

 Rektorsamling Oslo 23. – 24.11.17 
 Rektorsamlinger, regionssamlinger 
 Landstingsvedtakene 5.1 og 5.2 
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SAKSLISTE – styremøte 2017 - 04 
 
SAK 2017 – 27  Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Godkjent 
  
SAK 2017 - 28  Godkjenning av protokoll - SIGNERING 
   Protokoll signert 
  
SAK 2017 – 29  Presentasjon av Tolga kommunes tilbud til barn i kommunen 
   v/ Ordfører Ragnhild Aashaug og Berit Konstad Graftås 
   
SAK 2017 – 30  Rammeplanen «Mangfold og fordypning 
Rådgiver sendte i uke 40 ut en kartlegging for å finne ut hvordan kommunene ligger an i forhold til 
implementering av rammeplanen. Spørsmålene i kartleggingen var: 
 

Navn på kulturskolen og leder: 
 
Er det blitt gjort et kommunalt vedtak på 
rammeplanen i din kommune? 

 I så fall: hva slags vedtak? 
 
Hvilken rolle har skoleeier i 
implementeringsprosessen i din kulturskole? 
 
Hvilken rolle har lærerne i implementeringsprosessen 
i din kulturskole? 
 
Hvordan ligger dere an med utarbeidelse av en lokal 
læreplan? 
 
Har det vært noen utfordringer i prosessen? 

 I så fall: hvilke? 
Hva ønsker du at Norsk kulturskoleråd kan bistå med 
i implementeringsprosessen? 
Har du noe annet på hjertet? 
 

 
Det er så langt 8 kulturskoler fra Hedmark som har svart. Svarene for Hedmark vedlegges innkallingen og 
gjennomgås på styremøtet. 

 Hvordan jobber styret videre med kartleggingen? 
 
Vedlegg 1 
Rådgiver sender ut en purring for å få flere tilbakemeldinger. Det settes av noe tid på rektorsamlingen for å gå 
gjennom svarene generelt. 
 
Vedtak: 
Styret bruker tilbakemeldingene i planlegging av nye temaer i forbindelse med rektorsamlinger. 
 
SAK 2017 – 31  Rektorsamling i Oslo 23. – 24.11.17 
Gjennomgang av programmet for rektorsamlingen.  

 Fordeling av oppgaver.  
 Kulturelle innslag: Ingen kulturelle innslag på samlingen 
 Gaver til foredragsholderne: Rådgiver kjøper gavekort fra en veldedig organisasjon («gaver med 

mening») 



 
 Forandringer i programmet: Vestre Slidre og Elverum blir tatt ut av presentasjonsbiten, men ønskes i 

panelet. Dette for å prioritere tid til Tolgas presentasjon av Oppvekstplattformen og skoleeiers rolle i 
implementeringen. 

   
Vedlegg 2  
 
 
SAK 2017 – 32  Rektorsamlinger generelt  
I sammenheng med fylkessammenslåingen bør det gjøres en forandring på organiseringen av 
rektorsamlingene. AU-møtet for Hedmark og Oppland foreslo en ordning på 2 nasjonale samlinger pr. 
år og 3 regionale rektormøter. 

- I hvilken grad ønsker styret å administrere de regionale samlingene? 
- Skal disse være temabasert, og ut ifra et årshjul? 

 
Styret ønsker å ha rektormøter samlet med Oppland. Det skaper et godt faglig og sosialt 
miljø.  
Rådgiver forsøker å nøste sammen temaer til et årshjul.  Det er også viktig at vi ikke 
overarrangerer i forhold til andre faglige tilbud. 

 
SAK 2017 – 33   Landstingsvedtak 5.1 og 5.2 
 
SAK 5.1 FLYKTNINGER OG KULTURSKOLEN  
  

Vedtak:  
1. Landstinget ber om at fokusområdet flyktninger, innvandrere og kulturskole prioriteres og legges 
frem for landsstyret i forbindelse med utarbeiding av virksomhetsplan for kommende 
landsstyreperiode.  
2. Administrasjonen utreder kulturskolerådets rolle i arbeidet knyttet til flyktninger, innvandrere og 
kulturskole, og legger dette fram for landsstyret ifm utarbeidelse av virksomhetsplan for 
kommende landsstyreperiode.   

 
Det er utarbeidet et strategidokument for oppfølging av dette vedtaket. Det finner du HER 
Dokumentet er også omtalt som tiltak i Virksomhetsplanen, pkt. 1.1.  

 Hvordan ønsker styret å jobbe videre med Landstingsvedtak 5.1? 
Rådgiver og en fra styret deltar på Inkluderingskonferanse i Larvik 14. – 15. mars. Dette 
holdes også som tema på rektormøte i etterkant. 

 
SAK 5.2 KULTURSKOLEUNDERVISNING I SKOLETID  

Vedtak:  
Landstinget vedtar at Norsk kulturskoleråd i landstingsperioden skal jobbe aktivt opp mot aktuelle 
aktører for å drøfte og eventuelt avklare mulighetene for en tettere integrering av kulturskolens 
undervisning i ordinær skoletid. 

 
Det er satt ned en arbeidsgruppe fra Norsk kulturskoleråd og KS som jobber med vedtaket. Gruppen 
består av: 
Morten Christiansen Direktør Norsk kulturskoleråd 
Berit Konstad Graftås Sentralstyremedlem 
Ann Evy Duun  Norsk kulturskoleråd / KS 
Elin Kvernmoen  Regional rådgiver Hedmark 
Ulla Hansen  Regional rådgiver Troms og Svalbard 
 



 
Gruppen har hatt ett møte med Utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth hos Fylkesmannen i 
Hedmark for å samtale om bl.a. Kultur for læring. Berit Konstad Graftås informerer. 
I møtet ble det diskutert mulighetsrommet for samarbeid kulturskole – grunnskole. 
  
 

 Hvordan ønsker styret å jobbe videre med Landstingsvedtak 5.2? 
Når temaet er løftet på høyeste nivå i form av arbeidsgruppen og Landstingsvedtaket, er det 
viktig at styret ikke blander seg inn i det arbeidet. Sentralstyret har ansvaret for vedtaket. 
Styret kan bidra med å sette temaet på dagsordenen på rektorsamlinger, samt informere om  
utviklingen av temaet. 

 
SAK 2017 – 34  Informasjonssaker 

1. UMM regionalt. Det var kun 4 påmeldte deltakere til UMM på Lillehammer. Dette er dess-
verre for få til å holde arrangementet på Lillehammer. Disse har fått tilbud om deltakelse i 
Bærum eller Oslo. 
Det er mange som ikke har fått informasjon om arrangementet. Rådgiver undersøker om 
hvilket kontaktnettverk UMM har ut over kulturskolene. 
 

  
SAK 2017 – 35 EVENTUELT  
 
Neste styremøte: 8. februar 2018  Felles styremøte Hedmark og Oppland 

      Sted: Toneheim folkehøgskole 
  


