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Kristiansand, 01.02.2018 

 

 

Medlemskommunene i Agder 

De kommunale kulturskolene i Agder 

Fylkeskommunene i Aust – og Vest – Agder 

Utdanningsdirektøren hos fylkesmannen i Agder 

Valgkomiteens medlemmer 

Samarbeidende organisasjoner: KS Agder, CREO (tidl. MFO), Kulturforbundet (Delta), 

Utdanningsforbundet  

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE, 

NORSK KULTURSKOLERÅD - AGDER 2019. 
 

Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter og innkaller med dette til årsmøte, Norsk kulturskoleråd – 

Agder. Samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres. 

 

Dato tid: Torsdag 28. mars, 2019, kl 13.00, med påfølgende årsmøtekonferanse fredag 29. mars. (Se 

program s. 3 og 4) 

Sted: Dyreparken Hotell 

 

Vi henstiller til politisk og kommunal ledelse i kommunene å bruke sin rett til å delta på årsmøtet, i 

kraft av å være kulturskoleeier. Hver kommune kan stille med fire delegater med skriftlig fullmakt fra 

kommunens ledelse. Vedlagt mailen er fullmaktskjema for utfylling. Minst en av disse bør være 

folkevalgt representant. Målsettingen er bred representasjon fra samtlige kommuner i Agder. Vi 

oppfordrer alle til å være representert med maksimalt antall delegater fra kommunen. Kulturskolene 

ogNorsk kulturskoleråd står sammen i viktige utviklingsendringer, ikke minst med kommende 

stortingsmelding. 
 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være styret, Norsk kulturskoleråd - Agder 

i hende senest fem uker før årsmøtet (21.02.2019).  

Årsmøtedokument sendes digitalt senest 14 dager før årsmøtet. Delegatene er ansvarlige for å ta 

med årsmøtedokumentene digitalt eller utskrevet. 

 

ÅRSMØTEKONFERANSE OG ÅRSMØTEMIDDAG 
Delegater, kulturskoleledelse, representanter fra kommunal ledelse og andre interesserte inviteres 

også til årsmøtekonferanse og årsmøtemiddag. Konferansen starter torsdag etter årsmøte, med 

påfølgende årsmøtemiddag på kvelden og konferanse påfølgende dag, fredag 29. mars. 

 

mailto:jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
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PÅMELDING, ALTERNATIVER OG PRISER  
 

Påmelding skjer via Norsk kulturskoleråds hjemmeside: https://www.kulturskoleradet.no/ (kurs og 

bestilling) 

 

Direktelenke til påmeldingsskjema: PÅMELDING  

Påmeldingsfrist: 07.03.2019 

Faktura sendes i ettertid. 

 

Alternativer: (se også program s. 3 og 4 nedenfor) 

1: Full pakke, begge dager med overnatting: kr 2200,- 

2: Dagpakke, torsdag 28. mars, inkl. lunsj (ekskl. årsmøtemiddag): kr 500,- 

3: Dagpakke, torsdag 28. mars (inkl. lunsj og årsmøtemiddag): kr 950,- 

4: Dagpakke, fredag 29. mars: kr 500,- 

5: Kun årsmøte, torsdag 28. mars, pris kr 0,- 

 

------------------------------------------ 

 

 

Med vennlig hilsen for styret i Norsk kulturskoleråd - Agder 

 

 

Jon Terje Johnsen       Jo Eskild     

 
Styreleder, Norsk kulturskoleråd – Agder     rådgiver, Norsk kulturskoleråd - Agder 

 

 

Kopi: Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd – Agder og Norsk kulturskoleråd v/ sentralstyret og tilsatte. 

 

 

 

 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/arsmote-med-konferanse-norsk-kulturskolerad-agder/arsmote-med-arsmotekonferanse-norsk-kulturskolerad-agder/?tilbake=


 

Side 3 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAM, ÅRSMØTE MED ÅRSMØTEKONFERANSE 

NORSK KULTURSKOLERÅD – AGDER 28. OG 29. MARS 2019 
 

 

ÅRSMØTE: TORSDAG 28. MARS 
12.00:   Lunsj 

13.00:   Årsmøte. Dagsorden sendes ut 2 uker i forkant.  

----------------------------------- 

 

16.00 – 17.30:  Start årsmøtekonferanse: «Norsk kulturskoleråd, kommunenes organisasjon» 

20.00:   Årsmøtemiddag 

 

ÅRSMØTEKONFERANSE, FREDAG 29. MARS 
Fokus for årsmøtekonferansen er inkludering og integrering, som er et av kulturskolerådets 

overordnede fokusområder: «Arbeid med kulturskolenes rolle knyttet til inkludering, flyktninger og 

utenforskap» (fra Virksomhetsplan 2018 – 19).  

 

Konferansen vil belyse problemstillinger rundt dette, gjennom presentasjoner fra arbeid med 

integrering og inkludering i Aarhus musikskole, ved leder, Lars-Ole Vestergaard og lokalt i Agder ved 

presentasjon av arbeidet i Farsund kulturskole ved rektor, Anija Wormsen og lærer, Hanne Vennebo 

Turøy.  

 

PROGRAM: 

09.00:  Velkommen med kulturelt innslag og orienteringer 

Start konferanse: Integrering og inkludering 

11.30:  Lunsj  

12.15:  Konferanse fortsetter. 

14.00:  Konferanseslutt 
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PRESENTASJONER: 
 

LARS-OLE VESTERGAARD, LEDER, AARHUS MUSIKSKOLE 
 

Lars-Ole vil ha fokus på og fortelle om Aarhus musikskole sitt arbeid med 

inkludering og integrering. Skolen har lang erfaring med slikt arbeid og 

drifter en rekke tiltak innenfor området. 

 

Han er utdannet musikkpedagog fra Det Jyske Musikkonservatorium jobbet før han ble leder som 

lærer saksofon, rytmikk og storband, i tillegg til å være profesjonell musiker i byen. Han har vært 

delaktig i utviklingen av blant annet Musikalsk Grundkursus Østjylland, Musiktalent Aarhus, Region 

Midtjyllands Ungdomssymfoniorkester, Grobund, Band Ø, Unge Spiller Klassisk, World Music Center, 

Musikunik og Flaskepost til Fremtiden. Han har også vært engasjert i en rekke samarbeidsprosjekter i 

Norden og EU. 

 

«- At tænke, at man som mission har at styrke samfundets blik for skønhed i sammenspillet mellem 

menneskelige udtryk og at give alle adgang til at få del i herligheden, giver god mening - også i de 

næste mange år.» 

 

Mer om Aarhus musikskole her: Aarhus musikskole 

 

ANIJA WORMSEN OG HANNE VENNEBO TURØY 
Farsund kulturskole opprettet høsten 2017 «Du store verden 

Koret». Dette var et tilbud med fokus på inkludering og integrering 

av flyktninger og innvandrere. Anija og Hanne vil dele sine 

erfaringer, og si noe om ringvirkninger fra dette prosjektet. De vil 

også si noe om fokus på inkludering og integrering i ulike tilbud i 

Farsund kulturskole nå. 

 

 

Anija er rektor i Farsund kulturskole. Hun har studert musikk i Italia, og studert musikkadministrasjon 

og ledelse ved høgskolen i Bø. Har jobbet som rektor og lærer i Farsund kulturskole siden 2001 og 

som freelancefløytist. Har vært aktiv i lokalpolitikken, og sitter i Kommunestyret og som leder for 

utvalg for helse og omsorg inneværende periode. 

 

Hanne har master i musikkterapi fra Norges Musikkhøyskole og er i tillegg utdannet sykepleier.  

Hun har dirigert Sound of Happiness koret i Farsund kulturskole i 7 år og i tillegg er hun ansvarlig for 

musikkarusellgruppene. Hun jobber også på institusjoner med musikkterapi for eldre og demente. 

 

 

https://www.aarhusmusikskole.dk/praktisk-info/om-musikskolen/

