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Protokoll - styremøte 2019 - 06 

 
Lillehammer kulturskole 
 

Fylkesstyret: 

leder Terje Røe 

nestleder Jertru Torsdotter Stallvik 

styremedlem Gudbrand Silvet Heiene 

styremedlem Anne-Mette Mauseth 

styremedlem Mali Hauen 

 
Forfall: 

Brede Vestby, Anette Solberg, Stein Halvorsen 
Elin Kvernmoen 
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2019.46 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Saksdokument: Innkalling og sakliste 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Innstilling: 
Innkalling og saksliste godkjennes 

2019.47 Godkjenning av protokoll 2019-05 

Saksdokument: Protokoll 2019-05 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

  

Forslag til vedtak: 

Godkjent protokoll fra forrige møte på Disen, med følgende innspill: 
saksutredningen må tas med i protokoll for enklere å forstå vedtaket 

 

..\Protokoll\2019-05 protokoll Innlandet.pdf 
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2019.48 Styreplan – årsplan 2020 
 

Saksdokument:  Styreplan – årsplan 2020 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Styreplan 

  

Vedtak: 

Styreplan – årsplan 2020 er vedtatt. 

 

2019.49 Politisk plattform 
 

Saksdokument:  Høring politisk plattform for Norsk kulturskoleråd 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Styreleder 

  

Fra høringsdokumentet: 

Norsk kulturskoleråd si politiske plattform skal konkretisere dei viktigaste områda som 
organisasjonen har politiske synspunkt på og målsetjingar knytt til. Plattforma vert vedteken 
på landstinget, rullert av landsstyret og kan justerast av sentralstyret. Saman med gjeldande 
strategiar vil den seie noko om dei til ei kvar tid gjeldande politiske prioriteringane både på 
nasjonalt og regionalt nivå i kulturskolerådet, og korleis organisasjonen arbeider med desse. 

Vedlegg:  

1. Følgeskriv høringsprosess 
2. Høring politisk plattform 
3. Presentasjon Ledersamlingen Oslo 22.11.19 
4. Innspill etter ledersamlingen 21. – 22.11.19 
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Vedtak: 
Styret har diskutert forslaget med følgende innspill: 
 

Politisk plattform: 
Hvordan skal vi få kommunene til å diskutere den politiske plattformen? 

Formannskap/ kommunestyrenivå: 

 Stein og Terje skriver en politisk sak for å sende ut til kommunene. Må ut før jul, til 
behandling i kommunene i januar/ februar. 

 Terje og Stein følger opp, sender ut til rektorer/ kommunalsjef/ rådmenn. 
 Fylkesstyrene skal sammenfatte innspillene fra kommunene innen 20.03.2020. 
 Rektorer tar ansvar for å ta kopi av møtebok og sende til Elin innen 10.03.19 

Innspill til pkt 1:  
Samarbeid med Kunnskapsdepartementet og andre departement, Utdanningsdirektoratet og 
KS 
 
Kunnskapsdepartementet kom i august 2019 med en ny strategi for praktisk-estetiske fag i 
grunnskolen og utviklingen av disse fagene. Her peker KD på kulturskolen som 
samarbeidspartner og leverandør av kompetanse. Dette tilsier at kulturskole og grunnskole 
må ses i sammenheng på kommunalt nivå. En slik samhandling kan styrke praktisk-estetiske 
fag i grunnskolen ved tilflyt av kompetanse fra kulturskolen, og slik avhjelpe mangel på 
samme kompetanse i grunnskolen, slik strategien påpeker at er tilfellet for mange kommuner. 
Norsk Kulturskoleråd Innlandet har en klar oppfatning av at dette kan medføre bedre 
utnytting av ressurser på kommunalt nivå og ber i denne sammenheng om at kommunen 
behandler høringsnotatet vedlagt på politisk og administrativt nivå. 
 

Innspill til pkt 2: 

Vedtekter til fondet, er ikke satt enda. Dette punktet er mer på ett nasjonalt nivå.  

Fokusere i saken til kommunene mer på avsnittet:  

«Norsk kulturskoleråd tek gjerne på seg eit tydelegere oppdrag frå staten. Vi ser bl.a. 
at kommunane som kulturskoleeigarar har behov for rettleiing og kapasitetsbygging.» 

Veiledningsjobben som Norsk kulturskoleråd gjør pr i dag, er noe annet. Dette pkt viser til 
forskning som ikke er gjort, men som vi ønsker å gjøre i samarbeid med UH sektoren.  

Strategi der Norsk kulturskoleråd skal jobbe for: 
-        Sterkere forankring i opplæringsloven 
-        Tydeliggjøring av ansvaret, som sier at kulturskolen skal ligge under opplæring/ 
kunnskapsdep. 
 
Tolga: strategien viser til Tolga kommune som ett eksempel på samarbeid kulturskole og 
grunnskole. Med en felles oppvekstplan, der kulturskolen er helt integrert i skolen som følge 
av forskningsbaserte resultater. Forskning både på ledelses- og lærer nivå.  

(Rammetimetallet må utvides, og om kulturskoleundervisningen rulleres, kan undervisningen 
skje i skoletiden)???. 
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Innspill til pkt. 3: 

 Re- etablere dialogen med innlandets undervisnings direktør hos Fylkesmannen 
 Styret/ AU / regionale team (satt sammen av rektorer på regionalt nivå) 

Innspill til pkt.4: 

 Å få undervisning inn i skoletiden, gjør at miljøavtrykket blir mindre 

Send ut e-post til rektorer: følg opp denne saken. Pass på at saken kommer opp til politisk 
behandling, ta gjerne med saken i sine egne fora. 

2019.50 Eventuelt 
 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

  

 

Forslag til vedtak: 

Ingen saker til eventuelt 


