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KONGENSGT. 54 
4608 Kristiansand 
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Jo Eskild (rådgiver): jo.eskild@kulturskoleradet.no  99 37 20 12 
 

 
Kristiansand, 09.11.18 

 

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd – Agder 
 
Dato/tid: torsdag 09.11.18, 10.00 -15.30  

 Åste Domaas deltok på møte fra kl. 11.00 i forbindelse med sak 62/18 Veilederkorps 2 

Sted: Kristiansand kulturskole 

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), Tonje Ramse 
 Trædal (Åmli), Kaare Lauridsen (Sirdal), Marianne Tilden (2. vara, Mandal) 
Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Neste styremøte: 1. februar 2019, 10.00 – 15:30 

 

Saker: 
61/18 Godkjenning innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Godkjent 
 

62/18 Veilederkorps 2 til Agder 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 
 
Vedtak: 
Etter dialog med Åste Domaas, Leder Veiledning og rammeplanutvikling, tilstede fram til kl. 11.30. 
 
Agderprosjekt: Agder sender ønske om at alle kommuner inviteres på to dialogkonferanser, i portefølje 2, 
Veiledning. Disse ønskes lagt til: August 2019, januar 2020. Bruke perioden til å berede grunnen for 
eventuell søknad inn i portefølje 3. 
 
Kommuner fra Agder, full deltagelse veiledning portefølje 2: 
Styret går i dialog med Froland kommune, med spørsmål om de er villige til å gi plassen til Vennesla. 
(Vennesla søker full veiledning, men har fått avslag, mens Froland har fått tilbud om full veiledning, men 
søker primært agderprosjekt). Rådgiver følger opp. Frist: tidlig uke 46. 
Åste har dialog med Kristiansand om deres eventuelle deltagelse. 
Mandal, Lindesnes og Marnardal har søkt om full deltagelse og har fått positivt svar. 
 

63/18 Virksomhetsplan Agder 
Vedlegg 1: Virksomhetsplan – Agder 
 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Vedtak: Vedlagte virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd – Agder tas til etterretning. 
 

mailto:jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no


 
Side 2 

 
 
 

64/18 Årsmøte Norsk kulturskoleråd – Agder, 2019 
 
Saksansvarlig: AU 
 
Kunngjøring/Brev valgkomiteen: Se vedlegg 2 og 3 
Frister årsmøte: 

• Frist kunngjøring (3 mnd): 28.12.18 

• Innkalling (2 mnd); 28.01.19 

• Dagsorden og saksdokumenter: 2 uker før. 
 
Sted: Kristiansand i kunngjøring. (Fortrinnsvis Dyreparken hotel). 
Dato: Torsdag 28. mars 

- Eventuelt styremøte før lunsj. 
- Årsmøte kl. 13.00 (lunsj kl 12.00) 
- kl 16.00: Konferanse 

o Forslag: Invitere en fra ledelse/sentralstyret til årsmøtet. Gi de rom til å si noe. 
- 20.00: Årsmøtemiddag 

 
Valgkomiteen: Rådgiver sender ut brev og instruks (se vedlegg 3) 
 
Innhold, Konferanse: Fredag 29. mars, 09.00 – 14.00 

- 1: Læringssenteret i Stavanger: Pål Roland. Lærings og endringsprosesser.  
o Kaare Lauridsen forespør. 

- 2: Gunhild/Lars Ole, Århus kulturskole: Integreringsproblematikk/Internasjonalt senter.  
o Jon Terje Johnsen forespør dersom Pål Roland ikke kan. 

 
Andre alternativer: 

- Rolf Teigen (fotball, juniorlandslag. Analyseansvarlig). Talentutvikling /Geir Jore:  
- Høre med Sjur? Foreleser fra BI.  

 

65/18 Arendalsuka 2019 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Orientering: Se vedlegg 4, med innspill fra møtet. 
 

66/18 Budsjett 2019 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Vedlegg 5 
Frist for innlevering: 15. november 
 
Vedtak: Framlagte budsjett for 2019 godkjennes. 
 

67/18 Støtte, Stryk på Sørlandet, jubileumsprosjekt KSO/Kilden 
 
Stryk på Sørlandet feirer 10 års jubileum med stort prosjekt våren 2019, i samarbeid med Kristiansand 
symfoniorkester og Kilden dialog. Prosjektet vil bestå av samspillhelg 9. – 10. mars, og konsert i 
konsertsalen på Kilden 23. mars. 
 
Kilden stiller med ressurser til produksjon av konsert, musikere fra KSO og konsertsalen. 
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Prosjektet har behov for midler til tilrettelegging av samspillstoff, først og fremst til fellesnummer, men 
også til enkeltarrangementer til grupper. Anslag kostnad: 15 000,- 
I tillegg ønsker vi å knytte til oss solister blant tidligere SPS deltagere som nå enten er musikere eller er 
under utdanning: Anslag kostnad: 10 000,- 
Det vil også påløpe utgifter til måltid lørdag 23. mars: kr 5000,- 
 
Vedtak: Norsk kulturskoleråd – Agder støtter jubileumsarrangement for Stryk på Sørlandet med inntil kr 
30 000,- 
 

68/18 Nyttårssamling, 10. – 11. januar 
Se vedlegg 6 
 
Ansvarlige videre oppfølging: Øystein og Ingunn. 
 

69/18 Rådgivende arbeidstidsavtale for Agder 
Saksansvarlig: Rådgiver 

Se vedlegg sak 68/18 

70/18 UMM: Henvendelse til NMF – Sør i forhold til ressursfordeling 
Saksansvarlig: Rådgiver/leder 
NMF-sør har gitt avslag i forhold til å bidra med ressurser til UMM Kristiansand. Bidrar i Sandefjord. 
 
Vedtak: Rådgiver og leder utformer henvendelse til NMF sør, i forhold til ressursfordeling.  
 

71/18 Samarbeidsavtale UMM 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Sak utsatt til neste styremøte 

72/18 Rapport rådgiver 
• UMM Kristiansand 

• SPS: Orientering om vårprosjekt. Samarbeid med KSO. 
 

Eventuelt: Orientering fra Fylkes- og regionledersamling, 6. og 7. november  
 
Leder orienterte om en svært positiv og konstruktiv samling i Trondheim. 
 
Saker som var oppe: 

- Virksomhetsplan/Strategiplan etter 2020 
- Veilederkorps 2. 
- Landsting: Antall representanter fra hvert fylke etter fylkessammenslåing. 

o Beholde nåværende representasjon. Landsstyresak juni 2019 
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Oppfølgingssaker: 

53/18 Årets kulturskolekommune 2019 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Frist for innsending er 1.mars 2019. (ikke ultimo november. Feil i sakspapirene) 
Saken behandles av sentralstyret i møte 28.-29.mars 2019. 
Foreløpig plan er at utdeling skjer under Lederkonferansen 2019 den 25. april 2019. 
 
Vedtak: Det ble besluttet å arbeide for å nominere kandidat fra Agder. Følge prosedyre i forhold til 
kommende utlysning. Sende ut oppfordring om å nominere kandidater. 

 

56/18 Grunnlagsdokument samordnet talent-/fordypningsprogram i 
musikk i Agder 

Saksansvarlig: Rådgiver  
 
Rådgiver er representant fra kulturskolerådet i styringsgruppa og tar imot innspill i prosessen med 
utforming av grunnlagsdokument for samordnet talenttilbud i musikk. 
(Ferdigstilles innen mars 2019) 

 
 
 
 
 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Jon Terje Johnsen (Leder) 
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Vedlegg 1: Virksomhetsplan Agder 
 

Virksomhetsplan Norsk kulturskoleråd - Agder 

Overordnede fokusområder 

• Arbeid med å etablere et permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, basert på 

veiledningsmetodikk. 

• Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til inkludering, flyktninger og utenforskap. 

• Arbeid med rammeplanforståelse bl.a. som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner. 

 
Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2018-2019 Tiltak Agder 

1.1  
Tydelig profil som 
samfunnsaktør 

1.1.1  Være premissleverandør for 
regjering, KS og andre myndigheter i 
saker som omhandler kulturskole. 
 

• Arendalsuka: vertskap 
nasjonalt/regionalt. 

1.1.2  Arbeide med utenforskap og 
kulturskole, slik at dette får 
betydning nasjonalt. 
 

• Inkludering og integrering 
som del av fagdag 

1.2  
Tilgjengelig og 
transparent 
utviklingsaktør 

1.2.1  Være en åpen og tilgjengelig 
utviklings- og interesseorganisasjon. 
 

• Arendalsuka: vertskap 
nasjonalt/regionalt 

1.2.2  Bistå kommunene i 
permanent utviklingsarbeid gjennom 
veiledningsmetodikk.  

 

• Søkt regional deltagelse i 
veilederkorps 2 

1.3  
Initierende og 
koordinerende rolle 

1.3.1  Bistå i arbeidet med 
forankring av rammeplanen som 
grunnlag for kulturskoleutvikling. 

• Arendalsuka: vertskap 
nasjonalt/regionalt 

• Tema på ledersamlinger 

• Del av fagdag Agder 
 
 
  



 
Side 6 

 
 
 

Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2018-2019 Tiltak Agder 

2.1  
Helhetlig syn på den norske 
kunst og kulturopplæringen 

2.1.1.  Være en foretrukket 
partner i spørsmål som 
omhandler opplæring innen 
kunst og kultur. 
 

• Samarbeid UiA, BD, m.fl 
rundt talentutvikling 

• Samarbeid DKS (Aust-
Agder: The Big Draw) 

2.1.2  Være en aktiv og 
målrettet aktør inn mot U/H-
sektor. 
 

• Talentutvikling 

• Lærernettverk 

2.1.3  Bidra til å gi kulturskolen 
plass i et helhetlig oppvekstløp. 
 

• Gjennom regionalt 
rammeplanarbeid 

• Ledernettverk, utveksling 
av ideer til tilbud 
(samarbeid med 
grunnskole, kulturliv osv) 

• Jobbe for å øke praktiske 
estetiske fags status i 
grunnskole. 

2.2.  
Nyskapende, kunnskaps- og 
erfaringsdelende 

2.2.1  Være en viktig 
bidragsyter til arbeidet med 
kulturskolerelatert forskning. 

• Bistå forskningsprosjekt 
knyttet til Kristiansand 
kulturskole. 

2.3  
Internasjonal 
samarbeidsaktør 

2.3.1  Være en sentral aktør 
innen både nordisk og øvrig 
internasjonalt samarbeid.  

• Studieturer til Danmark 

• Arbeide mot samarbeid 
med KiN - Kulturskolene i 
Nord Jylland (eks. 
strykesamarbeid) 
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Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling 

Strategi 2020 Virksomhetsmål 2018-2019 Tiltak Agder 

3.1  
Enhetlig organisasjon 

3.1.1  Arbeide videre for å 
styrke og utnytte 
organisasjonens samlede 
kompetanse. 

• Deltagelse i Veilederkorps 
2 

3.1.2  Videreutvikle felles 
politiske, administrative og 
økonomiske system. 
 

• Agder del av felles 
økonomisystem: Bidra til 
utvikling/tilpasning.  

• Arendalsuka 

3.1.3  Styrke 
kommunikasjonsarbeidet 
eksternt og internt på alle nivå. 
 

 

3.2.  
Nasjonalt, regionalt, og 
lokalt samhandlende 

3.2.1  Øke organisasjonens 
relevans som 
kunnskapsorganisasjon. 
 

• Samarbeid med UH-sektor 

• Tilrettelegge felles 
arenaer for 
kulturskoleutvikling i 
Agder 

• Bygge fagnettverk for 
kulturskolelærere 

3.2.2  Videreutvikle 
samarbeidet med nasjonale,  
regionale og kommunale 
aktører. 
 

• UiA, VgS, Fylkeskommune, 
KS 

3.3.  
Høy kvalitet i 
utviklingsarbeidet 

3.3.1.  Inneha høy kompetanse 
knyttet til utviklingsarbeid.  
 

• Kartlegge og bruke 
kompetanse fra 
kulturskolene i Agder, UiA 
og andre aktører i regional 
kulturskoleutvikling 

3.3.2  Ha system for 
egenvurdering, vurdering av 
måloppnåelse og evaluering. 
 

• Gjennomføre skriftlig 
evaluering på alle regionale 
fagdager og konferanser. 
Involvere 
medlemskommunene og 
samarbeidspartnere til å 
bidra med konkrete tilbake-
meldinger på de ulike tiltak. 
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Vedlegg 2 og 3 

64/18 Årsmøte Norsk kulturskoleråd – Agder, 2019 
 

Medlemskommunene i Aust- og Vest-Agder 
De kommunale kulturskolene i Aust- og Vest-Agder 
Utdanningsdirektøren hos fylkesmannen Agder 
Valgkomiteens medlemmer 
 
 

Kristiansand, 09.11.18 

Årsmøte i Norsk kulturskoleråd - Agder 2019 
 
Det vises her til vedtekter for Norsk kulturskoleråd, § 3.5 Fylkes-/regionavdelinger. Styret i Norsk 
kulturskoleråd – Agder kunngjør herved at årsmøte i region Agder blir avholdt i Kristiansand, torsdag 28. 
mars 2019. Gjeldende vedtekter for Norsk kulturskoleråd, vedtatt på Landstinget oktober 2016 er vedlagt. 
 
Det vil bli avholdt konferanse i tilknytning til årsmøtet, fredag 29. mars. Program for denne vil bli sendt ut 
sammen med innkalling. 
 
I forbindelse med at det skal avvikles årsmøte, velger regionstyret å informere om valgkomiteen som ble 
valgt på årsmøtet i 2017. De valgte er: 
 

• Leder for valgkomitéen: Unn Turid Olsen (Lindesnes) 

• Medlemmer av valgkomitéen: Åse Løvland (Froland), Marianne Bøksle (Lyngdal) 

• Varamedlem: Nina Martinsen (Birkenes) 
 
I følge gjeldende vedtekter skal første innkalling med de frister som gjelder årsmøtesaker sendes 
kommunene og kulturskolene senest to måneder før årsmøtet.  
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet. Vi benytter 
anledningen til å minne om at dette er muligheten til å påvirke retning for organisasjonens arbeid. 
 
 
Med vennlig hilsen for styret 
Jon Terje Johnsen 
Leder 

Norsk kulturskoleråd – Agder 

tel. +47 97 51 22 80 
jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no 
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Til valgkomitéen i Norsk kulturskoleråd - Agder 
 
Vi viser til utsendt kunngjøring av årsmøtet for Norsk kulturskoleråd – Agder, torsdag 28. mars. 
 
Årsmøtedelegatene 2017 i Norsk kulturskoleråd – Agder valgte følgende valgkomité: 

• Leder for valgkomitéen: Unn Turid Olsen (Lindesnes) 

• Medlemmer av valgkomitéen: Åse Løvland (Froland), Marianne Bøksle (Lyngdal) 

• Varamedlem: Nina Martinsen (Birkenes) 

Valgkomiteen bes om å starte arbeidet med fylkesstyre for Norsk kulturskoleråd – Agder for kommende 
periode 2019-2020, etter gjeldende instruks for valgkomitéen (vedlagt). 
I tillegg viser vi også til vedtak sammenslåing, Norsk kulturskoleråd Aust- og Vest-Agder fra årsmøte, 2015:  

«Styret i den nye organisasjonen skal bestå av leder og 4 styremedlemmer. Valgkomiteen skal 
tilstrebe at styret består av minst 2 medlemmer fra hvert fylke. Leder og nestleder bør komme fra 
hvert sitt fylke. 
Det bør også være min. 2 varamedlemmer fra hvert fylke. Styret skal ha minimum 3 møter pr 
semester.» 

 
Vi ber valgkomitéen ta direkte kontakt på telefon med samtlige fylkesstyremedlemmer og 
varamedlemmer i tillegg til mailkorrespondanse, for å avklare hvem som ønsker å ta gjenvalg til styret i 
Norsk kulturskoleråd – Agder. 
Forslag på kandidater, bør inneholde følgende:  

1. Navn på kandidat(er) 

2. Til hvilke(t) verv kandidaten(e) blir foreslått 

3. Kort CV med foto 

 
Det forutsettes at de som blir foreslått, er blitt forespurt og har sagt seg villig til å stille opp som 

kandidat ut i fra informasjon fra valgkomiteen om organisasjonen og fylkesstyrets arbeid. Her bør det 
vises til nettsiden www.kulturskoleradet.no med oppfordring til kandidater om å gjøre seg kjent med den. 
Valgkomiteen oppfordres om mulig til å presentere sitt forslag på styremøte 1. februar 2019. 
 
Rådgiver er behjelpelig med videresending av mail /skriv til medlemmene med kopi til leder i 
valgkomitéen. Se vedlagt kunngjøring. 
Valgkomitéen er velkommen til å ta kontakt for informasjon om fylkesstyrets arbeid. Protokoller fra 
styremøtene ligger på nettsiden til Norsk kulturskoleråd www.kulturskoleradet.no: Lokalt –  Agder – 
Møtedokumenter. 
 
Vedlegg: Valgkomitéens instruks.  Kopi: Styret i Norsk kulturskoleråd - Agder 
 
Med vennlig hilsen for regionstyret i Norsk kulturskoleråd- Agder, 
 
Jon Terje Johnsen (s)      Jo Eskild (s) 
styreleder Norsk kulturskoleråd - Agder    rådgiver Norsk kulturskoleråd - Agder 
 
  

http://www.kulturskoleradet.no/
http://www.kulturskoleradet.no/
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Vedlegg 4: 
 

 
 
Innspill fra møtet 

• Tilgang til scenen: Fylle denne med kulturskoleaktivitet fra hele regionen. 

• Konsentrere aktiviteten til tidlig i uka. Det er da politikerne er der. F.eks: Kulturskoledebatt  

• Gå i dialog med Arendalsuka ung: Være på tilbudssiden i forhold til å skape aktivitet på scenen. 
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Vedlegg 5: 
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Vedlegg 6 

68/18 Nyttårssamling, 10. – 11. januar 
 

Sted: Dyreparken hotel 
Tidsramme:  

• Torsdag: Sosialt/fest ettermiddag/kveld 

• Fredag: Konferansedag 
 
Hovedtema: 

• Følge opp tema oktobersamling: Samordne arbeidsavtaler i Agder? (se sak 69/18) 

• Ingunn og Øystein samler avtaler. Ansvar: Ingunn. Jo kontakter 
 

Foredrag: 

• Modulf Moen:  
o Merkevarebygging.  

• Morten Øgård: Samfunn, UiA 
o 45 minutters foredrag. 
o Kulturskolelærere og utvikling. Endringsvilje. 

• Styringsverktøy:  
o KS advokat. Det formelle rundt arbeidsavtaler. (Erna Larsen ble forespurt i forhold til 

oktobersamling, men takket nei siden dette ikke er hennes område) 

• Inkludering:  
o KS: Aktiv fritid (arbeidsområde mot lavinntektsgrupper) 
o Fargespill/andre prosjekter. 

 


