
 

 
Innkalling og sakskart til styremøte nr. 01/2020 i 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark    
 
Dato:  Fredag 24.01.2020 
Tid:   10.00 – 15.00 
Sted:  Skien kulturskole 
 
Innkalt: 
Leder:   Pia Vang 
Styremedlem: Siri Gythfeldt 
Styremedlem: Øystein Sandtrø 
Styremedlem: Maja Foss Five 
Styremedlem: Åshild N. Isaksen 
Styremedlem: Cedomir Popadic 
Varamedlem:  Marianne Gärtner Ous 
 
Saker:  
 
Sak 01/2020  Godkjenning av innkalling og sakliste    

  
Sak 02/2020  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  
 
Sak 03/2020  Politisk arbeid:  
              - høring, organisasjonens politiske plattform 
              - møte med stortingsbenken våren 2020 
              - Norsk kulturskoleråds styringsmodell, rutiner rundt  
      forberedelse og etterarbeid av landsstyremøter, 
       innspill til Larsenutvalget – avsendt brev  
 
Sak 04/2020  Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark 
 
Sak 05/2020  Faglig oppdatering/informasjoner  
     
Sak 06/2020  Økonomi 
 
Sak 07/2020  Valg til landstinget i 2020 
 
Sak 08/2020  Eventuelt 
 



SAKSKART 
Sak 01/2020  Godkjenning av innkalling og sakliste   

 
 Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

  
 
Sak 02/2020  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  

 
Forslag til vedtak: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. 

 
 
Sak 03/2020  Politisk arbeid  
                                       Høring, organisasjonens politiske plattform: 
    - Vedlagt ligger dokumenter vedrørende politisk plattform og rutiner rundt   
      høring. Vi går inn i innholdet og velger oss ut både en tematikk til rektormøtet i 
      februar/mars, samt hva vi skal spørre etter i høringsbrevet til kommunene.   
      Fremdriftsplan: 
      Innen 29. januar: Høringsbrev sendes kommunene 
      10. mars: Frist for innsending av politisk behandlede høringsinnspill fra   
           kommunene 
      13. mars: Saksliste med sammenfatning av høringsinnspill/forslag til  
          fylkesavdelingens høringssvar sendes styret til behandling 
      20. mars: Styrebehandling av høringssvaret og oversending til politisk   
          sekretariat 
                 
    Møte med stortingsbenken: 
     - Møte med stortingsbenken i Vestfold Telemark skal avholdes i løpet av våren  
      2020. Se vedlegg for hva som er vårt ansvar og hvilke nasjonale saker som vi  
      skal fronte. Vi diskuterer hvilken regional sak som vi ønsker å løfte. 
                  I tillegg til aktuelle saker vi landet på i forrige styremøte har det kommet en  
       svært aktuell sak til:  
                                         Utvalget som har utredet og sett på behovet for en ny, opplæringslov har   
       foreslått å flytte kulturskolen fra opplæring (kunnskapsdep.) til kultur. Se link  
      for flere opplysninger i saken. 
        Forslag til saker fra sist styremøte:  
      Kulturskolen som inkluderingsarena, hvor er pengene?  
      - minimere utenforskapet 
      Breddetilbud i kulturskolen (vise til modell fra Larvik/Nome/andre).  
                                         Styrke kulturskolen som aktør i forhold til skole/barnehage 
      - bygge på Strategien for å øke praktisk estetiske fag i barnehage/skole,  
        kunnskapsgrunnlaget og evt stortingsmeldingen. 
    
      Vi ser også på fremdrift og ansvarsdeling.   
 
    Norsk kulturskoleråds styringsmodell, rutiner rundt forberedelse og etterarbeid  
                                       av landsstyremøter, innspill til Larsenutvalget – avsendt svarbrev 
     
  

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/foreslar-a-flytte-kulturskoleloven-fra-opplaering-til-kultur


Sak 04/2020  Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark 
    Se vedlegg i saken.  

                   Når gjør vi hva? Hvilke saker brenner hver enkelt for og ønsker å jobbe med?  
                   Vi prioriterer tiltak ift tid.  

 
   Forslag til vedtak: Styret vedtar virksomhetsplanen. 
     
 
Sak 05/2020  Faglig oppdatering/informasjoner:  

o Tildelingsbrev UDIR 
o Kulturskolebanken i ny drakt og nytt innhold 
o Årets kulturskolekommune, kriterier og prisens fremtid/status 
o Fagseminar om kunnskapsgrunnlaget 
o Departementstilknytning for kulturskolen  
o Universitetskulturskoler/konferanse 

 
    Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Sak 06/2020  Økonomi 
    Se vedlegg i saken.  
 
   Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig regnskap for 2019 til orientering. 
 
Sak 07/2020  Valg til landstinget i 2020 
    Vi diskuterer om vi har kandidater vi ønsker å fremme til ulike verv i  
    organisasjonen. 
    Se vedlegg i saken. 
 
    Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Sak 08/2020  Eventuelt  
 
 
Styreleder Pia M. Vang (sign.) 
Oslo 21.01.2020 
 

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/udir-oppdrag
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nye-kulturskolebanken-apnet-pa-2020s-forste-dag
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/foreslar-a-flytte-kulturskoleloven-fra-opplaering-til-kultur#kommentar
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/universitetskulturskoler

