
 

 

REFERAT FRA LEDERMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND 

Tid: Fredag 13. september 2019 kl. 10:00-14:00 

Sted: Stavanger kulturskole, Bjergsted. Kulturskolesalen.   

 

Tilstede: Lars Emil Johannessen, Ragnvald Wernøe, Anders Berglund, Synnøve Keilagavlen Nygård, 

Stine Berrefjord, Pål Espen Nilsen, Kirsten Jæger Steffensen, Selmer Simonsen, Guri Årsvoll, Astrid 

Fjeld, Merete Rage Aasvold, Anne Kr. L. Andersen, Linn Elise Hovland, Mari Odden Nymoen, Anne 

Hestad Hem, Sigrid J Olsson, Arne Bjerkreim, Camilla Nordhagen, Michelle Lindboe, Hans W. Bræin, 

Per Ivar Thorstad, Rønnaug R. Bakke 

Saksliste: 

05/19: Velkommen. Godt nytt 

 

06/19: Nytt fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) 

 Ved Thomas Wegner Thomassen.  

 Alle kan gå inn på gsi.udir.no og hente ut opplysningene som ligger i systemet. 

 Viktig at opplysningene er rette. Dersom man trenger hjelp i denne forbindelse, kan

 Thomassen selv kontaktes på mail fmrotwt@fylkesmannen.no 

07/19: Nordea KUL-TUR 

Presentasjon ved Lars Emil Johannessen fra Norsk kulturskoleråd 

Ledermøtet fikk en innføring i det langvarige samarbeidet med Nordea, og det er 

verdt å merke seg at det er første gang Nordea ønsker å fokusere kun på ett fylke over to år. 

Kursrekken på fire ganger (januar og august i 2020 og januar og august 2021) vil bidra til å 

fokusere på kompetanseutvikling av produksjoner, formidling og synliggjøring av 

kulturskolens aktiviteter. Det tilbys også oppfølging i form av prosjektleder-samlinger, samt 

bistand i å evnt gjøre en større produksjon i slutten av produksjonen. 

 

Det oppstod usikkerhet om når det passet å avholde august-samlingene. Norsk 

kulturskoleråd vil snarlig (pr 1.oktober) sende ut en ny melding til kommunene med en noe 

endret prosess for prosjektet. 

08/19: Samarbeid mellom UKM og kommunene. Ulike praksiser 

 Selmer Simonsen innledet og fortalte hvordan arbeidet ble organisert i Sokndal. 

 Søknadsfrist for Stimuleringsmidler 1. oktober 

09/19: Lokal virksomhetsplan 

 Innledning og plenumsamtale om enkeltpunkter i planen, v/ medlemmer av styret. 

Man hadde samtaler omkring 

pkt. 1.1.2. om utenforskap (Ragnvald) 
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pkt. 2.1. om regionalt fordypningstilbud (Camilla) 

pkt. 1.3. om erfaringsdeling ift rammelplaner (Anders) 

10/19: UMM 
 Orientering om status i Rogaland ved Rønnaug R. Bakke, NKR Rogaland 
 Søknadsfrist 1. oktober via program.no 
 Klasser i år er Piano, Blås, Slagverk, Åpen klasse med harpe, akkordeon, kirkeorgel og    
Kammermusikk 

 

11/19: Rundebord.  

12/19 Eventuelt:  

Nytt fra Norsk kulturskoleråd ved Lars Emil Johannesen og Rønnaug Bakke (ble lagt før lunsj) 

- Kunnskapsdepartementets strategi Skaperglede, engasjement og utforskertrang, er regjeringens 

plan for det praktisk-estetiske fagene i barnehage og skole. Kulturskolens rolle er trukket frem på 

flere punkter, og nevnes 117 ganger i strategien.  

Man ser at kulturskolen kan spille en viktig rolle for å dekke opp for flere av målene som skisseres i 

strategien.  

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/kulturskolen-sentral-i-regjeringas-strategi 

 

Med vennlig hilsen 

Kirsten Jæger Steffensen      Rønnaug Rummelhoff Bakke 

(styreleder)         (rådgiver) 
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