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Uformell runde rundt bordet/«Hendt i veckan» 
 

2021.07 Godkjenning av innkalling og sakliste  
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjent 

Styret mener det er tilstrekkelig at sakspapirer for styremøtene sendes ut senest 1 uke møtet før 

finner stede. 

  



Sakliste  Side 3 

2021.08 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
Saksdokumenter:  
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 

 

Saksutredning:   
1) Rådgivers rapport: 

• Ledersamling (Nyttårssamling) på nett: Kort evaluering 

• Arendalsuka: Status 

• UMM: 

• SPS 
 
2) Regnskap/økonomi: 
Foreløpig regnskap 2020: 

 
Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

 

 
  



Sakliste  Side 4 

2021.09 Talent Sør videre 
Saksdokumenter:   
Saksbehandler:  Leder/rådgiver 
 

Saksutredning: 
Orientering fra styringsgruppemøte 20 januar.  
Prosjektperioden for samarbeidet i Talent Sør går fram til sommer 2021. Veien videre for Talent Sør 
med må sees i sammenheng med organisering av regionalt utviklingsarbeid i Agder (sak 2021.10). 
Arbeidet skal blant annet bygge på signaler fra ledersamling i januar i arbeidet. 
 
Forslag til vedtak: Se sak «Organisering felles tiltak i Agder» 
 

  



Sakliste  Side 5 

2021.10 Organisering av regionalt utviklingsarbeid, Agder 
 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:   Sjur Høgberg (leder) 
  

Saksutredning: En mulig modell, «KulturHUB Agder»: 
 

 
 

• Merkantilapparatet står for avtaleverk, skaffer ekstern støtte og har i stor grad det formelle 
ansettelses- og arbeidsgiveransvaret i prosjektene. 

• Alle faglige beslutninger foretas i Prosjektstyret. 

• Prosjektstyret, unikt for hvert prosjekt, velges av partnerskapsmedlemmer som er eiere i 
prosjektet + kommunen (evt. fylkeskommunen/UiA). 

• Partnerskapet er summen av alle deltakerne i de ulike prosjektene. 

• Prosjektleder til hvert enkelt prosjekt ansettes i kommunen eller av en av organisasjonene i 
partnerskapet. 

• Partnerskapets medlemmer betaler for de prosjektene man deltar i. 
 
Forslag til vedtak:  

1. Styret oppretter et arbeidsutvalg med representanter fra kulturskolene som ser på 

organisering av regionalt utviklingsarbeid.  

AU`s forslag til utvalg: Åse Løvland (Froland), Elisabeth Christiansen (Øst i Agder), Ragnhild 

Maria Sandvik (Flekkefjord), Helga Jacobsen (Bykle) Sjur Høgberg (Kristiansand),    

Ingunn Olsen Høgetveit (koordinator, Talent Sør) 

Sekretær: Jo Eskild (rådgiver/koordinator Stryk på Sørlandet). 

 

2. Styrets AU utarbeider mandat for arbeidsgruppa. 

 

 

  



Sakliste  Side 6 

2021.11 Plan bruk egenkapital felles Agdertiltak 
 
Saksdokumenter:   
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 
Saksutredning: 
Agders egenkapital pr 01.01.2020: kr 491 000 (forutsetter oppspart egenkapital fra og med 2016 (kr 
362 000). Regnskap for 2020 er ikke ferdigstilt, men pr nå viser det overskudd kr 30 000 
Vedtak pr nå bruk egenkapital:  

• Støtte PHD: 225 000 

• Budjett 2021 forutsetter bruk egenkapital kr 90 100. Fordelt slik:  

o PHD, ½ år: kr 37 500 

o Støtte Ung Klassisk: kr 20 000,- (vedtatt) 

o Koordinatorstilling Talent Sør: 38 000,- 

o Overskudd fra andre områder: Kr 5 400,- 

 

est. Egenkapital 01.01.2021  kr 521 000  Forutsetter overskudd kr 30 000 i 2020 

PHD: -kr 225 000    

Støtte Ung Klassisk 2021 -kr   20 000    

Koordinatorstilling, Talent Sør: -kr   38 000    

Disponibel egenkapital:  kr 238 000    

 
Forslag til vedtak: 
Midlene søkes brukt til etablering av en ny fast samarbeidsstruktur.  



Sakliste  Side 7 

2021.12 Plan og innhold felles aktiviteter Agder fram mot årsmøte 2021 
 
Saksdokumenter:  Årshjul 2021 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 
Saksutredning: 
I vedtatt årshjul 2021, er det ikke satt dato for eventuelle møtearenaer for lærere og dato for 
ledersamlinger/medlemsmøter. 
Forslag: 

 Møter/arr. Dato / tid/sted Arb. utv 

Jan Ledersamling på nett (oppr. 
Nyttårssamling) 

8. januar  

Ma Stryk på Sørlandet 6. – 7. mars  

Apr Nasjonal lederkonferanse  Uke 14  

 ?Fagdag intervensjonssenter ? 
Digital?? 

 

 ?Ledersamling Agder   

Aug Arendalsuka 
 

Uke 33, 16. – 20. aug. Martha Hansen, Jo 
Eskild 

Aug ?Fagdag Agder:  

• Kulturarv Agder. Bl.a. knyttet 
mot Setesdal/verdensarv.  

• Arendalsuka. 

  

Okt Cutting Edge, forskningkonferanse  Ons. 6. okt: Konferanse, praksisutvikling. 
Norsk kulturskoleråd 
Tor. 7. okt og fre 8. okt.: Institusjonen, 
kunsten og det antropocene (Cutting 
Edge) 
Kristiansand/UiA 

 

Okt Årsmøte Norsk kulturskoleråd – 
Agder, med årsmøtekonferanse 

torsdag 14. okt: Årsmøte 
fredag 15. okt: Årsmøtekonferanse  
Sted? 
Tidsramme? 

Årsmøte: Styret 
Årsmøtekonferanse: 
? 

Jan Nyttårssamling 2022 6. – 7. januar  

  
 
Forslag til vedtak: Vedtatte datoer og skisser til innhold legges inn i Årshjul 2021 
 

  

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2021%20Styredokumenter%20Agder/%C3%85rshjul%20-%20Agder%202021.docx?d=wa81e92163aaa4f2ca34a6476c752c750&csf=1&web=1&e=gDBcPA
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2021%20Styredokumenter%20Agder/%C3%85rshjul%20-%20Agder%202021.docx?d=wa81e92163aaa4f2ca34a6476c752c750&csf=1&web=1&e=gDBcPA


Sakliste  Side 8 

2021.13 Arendalsuka 2021 
 
Saksdokumenter:  
  
Saksbehandler: Jo Eskild, Rådgiver 
  
Saksutredning: Norsk kulturskoleråd nasjonalt, planlegger for bred tilstedeværelse under 
Arendalsuka for å bruke denne i det nasjonale politiske arbeidet for kulturskolen. Fokus vil være ny 
stortingsmelding som da vil foreligge og lobby/synliggjøring i forhold til denne bl.a. med deltagelse 
på relevante arenaer og videreføring/-utvikling av KulturskoleTV konseptet. Det vurderes om vi skal 
ha egen stand. Det vil bli avholdt hovedstyremøte i Lillesand i løpet av uka. Søknad til Arendalsuka 
om kulturskoledebatt som del av hovedprogrammet ble dessverre avslått, men det arbeides videre 
for eventuelle alternativer. 
Kulturskolens nye lokaler i «Kulturkammeret» vil være base for kulturskolerådet under uka. 
Rådgiver i Agder er koordinator for den nasjonale satsingen. 
 
Hva gjør vi i Agder? 

• Det er sendt innspill til Arendalsuka Ung fra Arendal kommune (prosjektet «Koordinert 

kulturarbeid» Kulturskolerådet/Ungdom og Fritid/5 kommuner) om mulig samarbeid om 

ungdomsrettet arrangement. Skal Norsk kulturskoleråd Agder spille en rolle her? 

• Representere på: 

o Stand? 

o I debatter/arrangementer? 

• Fagdag Agder 2020 var opprinnelig planlagt som samling for kulturskolelærere i Arendal 

under Arendalsuka, men ble omorganisert til digital fagdag pga korona. Er dette aktuelt i 

2021? (må sees i sammenheng med sak 12 og hva som er praktisk mulig å gjennomføre) 

• Annet?  

 
 
Forslag til vedtak: Styret utnevner arbeidsgruppe, Arendalsuka 2021: Martha Hansen 
(styremedlem/rektor Arendal), Jo Eskild (rådgiver) + ??? 
Arbeidsgruppa holder styret orientert om arbeidet og utarbeider forslag til hvilke satsinger Norsk 
kulturskoleråd Agder skal ha under uka.  
 

  



Sakliste  Side 9 

2021.14 Cutting Edge kulturskoler – forskningskonferanse UiA 6. – 8. oktober 
 
Saksdokumenter:  
 

https://cuttingedgekulturskole.uia.no/  

Saksbehandler:  Rådgiver, Jo Eskild 
 
Saksutredning 
Forskningskonferansen Cutting Edge kulturskole er i 2021 planlegges gjennomført på UiA 7. – 8. 
oktober. Onsdag 6. oktober inviterer Norsk kulturskoleråd til praksisutviklende konferanse. FOU 
leder Norsk kulturskoleråd, Anders Rønningen, har ansvaret for denne dagen. Dette er en arena der 
det vil være naturlig å løfte fram f.eks. Intervensjonssenter for kulturskole, PHD søknad 
Agder/Kristiansand, forskningsprosjektet OutMus. 
 
Vi vil bli invitert til å spille inn tema/innhold til praksisutviklende konferanse på onsdagen av Anders. 
Det vil komme mer info innen utgangen av februar. 
 
Forslag til vedtak:  
Ansvarlige for videre oppfølging: Anita Skogen 
Styret ønsker å sende signal: Vi er takknemlig for at konferansen er lagt til Agder, men ser det 
problematisk at tidspunkt er lagt til Agders høstferieuke som er de kulturskoleansattes 
avspaseringstid. 
 
 
 

2021.15 Evaluering, ledersamling 8. januar 
 
Saksdokumenter:  
Saksbehandler:  Jo Eskild 

 
Saksutredning:  

• Rådgivers evaluering praktisk gjennomføring 

• Runde rundt bordet. Styret bes å innhente eventuelle tilbakemeldinger fra sin organisasjon. 

 
Forslag til vedtak: Tas til orientering 
 
 

2021.16 Gjennomgang saker hovedstyremøte, 17. februar 
 
Saksdokumenter:  Sakspapirer for møtet deles så snart de er klar. 

Saksbehandler:  Sjur Høgberg 

 
Forslag til vedtak: Leder tar med signaler fra styret til behandlingen av sakene i hovedstyremøtet. 
 

https://cuttingedgekulturskole.uia.no/

