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2020.44 Godkjenning av innkalling 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver  

 

Forslag til vedtak: Innkalling godkjent. 

 

Vedlegg 1:  

2020.45 Godkjenning av protokoll Styremøte 2020.03, 27.05.2020 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Protokoll godkjent. 

 

Saksutredning: Det har ikke kommet innspill til endringer. 

 

Lenke: https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/agder/agder-dokumentarkiv/filter 

2020.46  Ledersamling 16. okt: Intervensjonssenter, Fremtidens 

kulturskole (KS) 
Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Nedsatt arbeidsgruppe jobber med detaljert utforming av dagen ut fra signaler gitt i møtet. 

Tidsramme: 09.30 – 15.30 

Tematikk: Hovedtema for dagen: Intervensjonssenter. Det gis rom (ca 1 time) for Framtidens 

kulturskole (KS). Andre tema: Saker landsting Norsk kulturskoleråd.  

Sted: Bestemmes av arbeidsgruppe (se saksutredning) 

 

Saksutredning: 

• Nedsatt arbeidsgruppe: Sjur Høgberg, Kari Matti Tamper. Torunn Charlotte Nyberg 

alternativt Martha M. Hansen. 

• Hovedtematikk: Intervensjonssenter  

o Arbeidsgruppas sekretær (OC) og rådgiver (Jo) arbeider med forslag til 

grunnlagsdokument som leges fram på arbeidsgruppas møte, 16. sept. Dokumentet 

blir utgangspunkt for presentasjon på samlingen. 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/agder/agder-dokumentarkiv/filter
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• Framtidens kulturskole (invitere KS Agder og Torkel Øyen KS/Kulturskolerådet)? 

• Innspilt tema: Innovasjon i kulturskolen (Odd Christian Hagen) 

• Invitere skoleeier/kommunalt lederskap med ansvar for kulturskole. 

• Alternativer sted: 

o Dyreparken hotel: Reservert. Må bekreftes/avkreftes 10. september. 570 pr pers. 

o Arendal kulturskole: Martha sjekker muligheten i kulturskolens nye lokaler i 

nyåpnede «Kulturkammeret». 

2020.47 Samarbeidsråd for klassisk korsang i Agder  
Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Norsk kulturskoleråd – Agder ønsker å stille seg bak og støtte «Samarbeidsråd for 

klassisk korsang i Agder. Kulturskolerådet støtter arbeidet ved å fungere som informasjonskanal for 

rekruttering, til kulturskolene i Agder. Styret oversender saken styringsgruppa for Talent 

Sør/Lørdagsskolen med oppfordring om samarbeid. Kulturskolerådet ønsker å bringe dette inn som 

et forslag til utvidelse av utvidelse av samarbeid mellom MDD linjer videregående skole, 

kulturskolene og Talent Sør/Lørdagsskolen.  

 

Saksutredning: Henvendelse fra foreningens leder, Anne Haugland Balsnes. Organisasjonen er stiftet 

for å løfte den klassiske korsangen i Agder.  

Fra hjemmesiden: «Samarbeidsråd for klassisk korsang i Agder ønsker å styrke og bevare den 

klassiske kortradisjonen i Agder. For å oppnå formålet vårt arbeider vi for å opprette klassiske 

barnekor og ungdomskor i regionen. I tillegg arbeider vi for at det skal ansettes sangpedagoger, 

sangere eller dirigenter som kan jobbe med å utvikle sangerne i disse korene» 

 

Lenke: https://www.korsatsingiagder.no/ 

2020.48 Landsting 2020, Norsk kulturskoleråd 
 

Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

• Delegater fra Agder (skal leveres i delegatskjema innen 23. september. Undertegnes av leder) 

o 1. Astrid Hilde (leder) 

o 2. Sjur Høgberg (nestleder) 

o 3. Torunn Charlotte Nyberg (styremedlem) 

https://www.korsatsingiagder.no/
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o 4. Kari Matti Tamper (Styremedlem) 

o 5. Anita Skogen (Styremedlem) 

• Forberede landstingssaker: Sakskart klart innen 25. september.  

• Forberedende styremøte Agder: se møteplan 

• AU gis myndighet til å utarbeide forslag til eventuelle endringsforslag, som tas videre på 

styremøte. Forslagene drøftes så med andre fylkesledere i forkant av landstinget.  

 

Saksutredning: 

Innkalling til landsting Norsk kulturskoleråd 21. – 22. oktober er sendt ut. 

Sentralstyret har vedtatt at landstinget skal gjennomføres på nett (Zoom). Det vil komme 

retningslinjer for deltagelse.  

Sted: Sjekke mulighet for å sitte samlet i konferanserom. 

Påmelding: Alle deltagere melder seg på landstinget på kulturskolerådets hjemmeside: LENKE (viktig 

for å administrere lenker til zoom) 

 

Veien fram: 

- Se møteplan. 

- Dersom Agder ønsker å komme med endringsforslag, vil disse eventuelt bli drøftet med 

andre fylkesledere i forkant av leder. 

- Følge opp Agders landstingssak: Intervensjonssenter. 

 

Vedlegg/lenker: 

• Protokoll - Landsstyremøte 2020 

• Sak landsting - Intervensjonssenter revidert  

2020.49 Møteplan/årsplan videre 
Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

• AU møte: 8. oktober, kl. 14.00 

• Tirsdag 13. eller onsdag 14.okt: Styremøte 5, 2020 (landstingssaker) 

• Fredag 16. oktober: Ledersamling 

• November/desember: Styremøte 6, 2020 (bl.a. konsekvenser vedtak landsting) 

• Forlag pr nå videre: 

o Jan/feb: Styremøte 1, 2021 

o Dato?: Styremøte 2, 2021 

o Årsmøte, forslag pr nå: årsmøte 18. mars og årsmøtekonferanse 19. mars 2021 

(foreslått utsatt til høst 2021 i Larsenutvalget) 

 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/landstinget-2020/landstinget-2020/?tilbake=
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7320/orig/2020%20Landsstyremote%20protokoll%2025.6.pdf
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder-Arbeidsutvalg/Delte%20dokumenter/Arbeidsutvalg/Saksutredninger/Intervensjonssenter/Sak%20landsting%20-%20Intervensjonssenter%20revidert.pdf?csf=1&web=1&e=keZeIW
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Saksutredning: Det er ikke lagt plan for styremøter videre 2020/21. I planleggingen må det tas 

hensyn til konsekvens av kommende vedtak i landstingssak, Larsenutvalget, der det foreslås at 

fylkesårsmøte flyttes til høst 2021. 

2020.50  Arbeidsgruppe, nyttårssamling Agder 7. – 8. januar 2020 
Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Medlemmer arbeidsgruppe, nyttårssamling jan. 2021: (forslag i møtet)  

 

Saksutredning: Det er forslått at nyttårsamlingen 7. – 8. januar er for ledere og lærere som i 2020. 

Intensjonen er at samlingene skal markere starten for Agders intervensjonssenter. Nedsatt 

arbeidsgruppe gis mandat til å utforme plan og innhold for dagene. 

 

Vedlegg/lenker: 

2020.51 Underskuddsgaranti høstprosjekt, Stryk på Sørlandet 
Saksdokument:  

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Norsk kulturskoleråd Agder gir underskuddsgaranti på inntil kr 20 000 for høstens 

Beethovenprosjekt, Stryk på Sørlandet. Garantien går til å dekke gratis deltagelse for deltagerne. Det 

er søkt om tilsvarende støtte fra kulturmidler, Agder fylkeskommune. Garantien forutsetter at det gis 

negativt svar på denne søknaden. 

 

Saksutredning: Stryk på Sørlandet skal høsten 2020 i samarbeid med Kilden – Kristiansand 

kulturskole, har prosjekt i anledning Beethovens 250 års jubileum. Prosjektet ender opp med 

forestilling i Kristiansand Domkirke. Prosjektet innebærer bl.a. to samlinger: øve-/seminardag lørdag 

17. oktober og framføringsdag med generalprøver lørdag 7. november. 

 

Vedlegg/lenker: www.strykeseminar.com (info om prosjektet) 

2020.52  Evaluering digital fagdag, 14.08.20 
 

Saksdokument: Evaluering generell - pr kurs - skriftlige tilbakemeldinger  

1. Sammendrag svar evaluering 

2. Evaluering pr kurs 

http://www.strykeseminar.com/
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:f:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/04%20Styrem%C3%B8te%2010sept20/Evaluering%20Fagdag?csf=1&web=1&e=PwxLtp


 
 

Til sakskart                                                    
Side 7 

3. Skriftlige tilbakemelding 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

Saksutredning:  

Stor takk til komiteen; Kari Matti, Anita og Mark! 
 

Svar evalueringsskjema (66 svar av 100 mulige). 

• Generelt gode tilbakemeldinger. 

• Mange relevante skriftlige tilbakemeldinger i forhold til intervensjonssenter. Tas videre i 
arbeidsgruppe for intervensjonssenter. 

• På spørsmål: Ønsker du at det arrangeres fagsamlinger for Agder på nett/som webinar, som 
et supplement til fysiske samlinger? 

o Fordeling svar: Ja: 79%, Nei: 11%, Vet ikke: 11 % (Totalt 66 svar) 
 

Rådgivers evaluering: Gode og dedikerte kurs- og workshopholdere. Det var viktig med grundig 

gjennomgang i forkant av rutiner, muligheter og opplæring i bruk av zoom. Opplever at kompetansen 

på digitale verktøy hos deltagerne er god: Det var få henvendelser ang. tekniske problemer. 

Det er viktig videre å ta stilling til bruk av opptak og hvordan disse publiseres. Denne gangen ble de 

fleste sesjonene tatt opp. Det er gitt tilgang kun til de som deltok. Mulig på sikt å publisere bredere, 

når både vi som arrangører og de som har foredrag/workshop er mer trent. (Jf. at rådgiver er linselus 

på hele fellesforedraget….) 

 

Vedlegg/lenker: 

2020.53 Oppfølging søknad fylket – Talent Sør 
Saksdokument:  

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Leder og Torunn Charlotte Nyberg kontakter fylkespolitikerne: Arbeide for å få 

gjennomslag for økte midler til utvidelse av tilbud og regionalisering i Talent Sør. 

 

Saksutredning: Se innsendt budsjettsøknad. Vedlegg styremøte 03, 27.05.20 

 

Vedlegg/lenker: 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2020%20Styredokumenter%20Agder/03%20Styrem%C3%B8te%2027mai2020/Vedlegg/Budsjetts%C3%B8knad%202021%20-%20Talent%20s%C3%B8r.pdf?csf=1&web=1&e=PUsjQI
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2020.54 Rådgivers rapport 
Saksdokument:  

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

Saksutredning: Muntlig orientering om 

• Arbeidssituasjonen: Mye hjemmekontor/digitale møter 

• Gjennomføring av fagdag 

• Kulturskolerådet: Fokus på Landstinget i oktober 

• Møtevirksomhet i kulturskolerådet: 

o Ansattmøter hver tirsdag 

o Møter regionale rådgivere:  

• Prosjektene: 

o UMM 

o SPS 

2020.55  Økonomirapport, Agder 
Saksdokument: Regnskap Agder pr 1. september 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Tas til etterretning 

 

Saksutredning: Gjennomgang i møtet 

 

Vedlegg/lenker:  

 

Saker til eventuelt 

2020.  
 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/04%20Styremøte%2010sept20/Regnskap%20Agder%20pr%201sept2020.xlsx
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Forslag til vedtak: 

 

Saksutredning: 

 

Vedlegg/lenker: 

 


