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2021.01 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling 
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset 
 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

Innkalling Styremøte 2021.01 
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2021.02 Godkjenning av protokoll 

Saksdokumenter: https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/more-og-romsdal/more-og-
romsdal-dokumentarkiv/filter 
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset 
 

Forslag til vedtak 

Protokoll styremøte 2020.05 godkjent 

 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/more-og-romsdal/more-og-romsdal-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/more-og-romsdal/more-og-romsdal-dokumentarkiv/filter
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2021.03 Referatsaker 

 

Saksdokumenter: Økonomirapport legges fram kvartalsvis. 
   Rådgivers rapport 
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset 
   
 
 
Forslag til vedtak 

Tas til orientering. 

 

 

Økonomirapport 
Legges fram kvartalsvis, så den første i 2021 kommer på neste møte 

 

Rådgiversrapport 
 

Drømmestipendet 2021 

660 nominerte på landsbasis. 33 fra Møre og Romsdal. Noen kommuner hadde ikke meldt inn 

kontaktperson, men nå er alle nominerte godkjente. 

 

UMM 

Digital finale i mars, fysisk finalistkonsert i september. 

Har hatt evalueringsmøter både med lokal gruppe og nasjonalt. Hva gjør vi videre?  

 

Fremtidens kulturskole 

Dette blir en viktig politisk sak fremover. Vi utarbeider nå en kursrekke som kan kjøres i fylkene, og 

invitasjon til deltagelse i pilotprosjekt er sendt ut. Egen sak om dette i hovedstyret, som fylkesstyret 

bør bruke tid på. 

 

Digitalt rektortreff 

Avholdt 28. januar. Stor deltagelse og gode tilbakemeldinger. Se egen styresak. 

 

Regionarbeid 

Hva er status rundt omkring? Hvordan jobber styret videre med dette? Egen sak på neste møte? 

 

Foredrag med Per Anders Nordengen – noen tanker? 

Vil gjerne ha innspill på form og innhold. Noe vi skal gjøre mere? 

 

Ledersamling med Kjell Dahl 20.-21. mai 2021 

Avventer med å bestemme sted og gjennomføringsform, men opprettholder avtale og kontakt med 

Kjell Dahl. 
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2021.04 Hovedstyremøte og Fremtidens kulturskole 

Saksdokumenter: https://www.kulturskoleradet.no/om-
oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter 
 
  
Saksbehandler: Torbjørn Larsen  
  
Saksutredning   Torbjørn Larsen 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten vedtak 
 

 

 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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2021.05 Fylkesårsmøte 2021 5. november 

Saksdokumenter: Tidsplan 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning  
Vi har bestemt at fylkesårsmøtet skal være 5. november 2021. Det gir følgende tidsplan: 
 

 
 
Styret må ta stilling til sted og tidsramme. Skal vi lage noe rundt arrangementet? Rektormøte 
torsdag? Temadel i forkant av årsmøte med fokus på f.eks fremtidenskulturskole? 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten vedtak 
 
 
 
 

  

Dato Sted Valgkomitearbeid Kunngjøring ut senest Styremøte - egne saker Saker inn senest Styremøte - ferdigstillelse Alt sendes ut senest

05.11.2021 Molde? 05.08.2021 05.09.2021 22.10.2021
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2021.06 Regionalt fordypningsarbeid innen musikk 

Saksdokumenter: Referat fra første møte i arbeidsgruppe 
  
Saksbehandler: Randi Anita Dale  
  
Saksutredning  
 
Etter fellesmøte med Trøndelag ble det satt ned ei arbeidsgruppe bestående av Randi Anita Dale – 
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal, Unni Hagen – Høgskulen i Volda, Endre Volden – 
Musikk,dans, drama, Halvor Holm – Kulturskolen i Molde, Ingrid Sofie Nygaard – NMF Nordvest, 
Ingolf Dragset – sekretær 
 
Styret må gi gruppen et mandat og peke på veien videre. Dette er et felt vi kan få godt samarbeid 
med Fylkeskommunen på. Både avdeling for kultur, og avdeling for Utdanning og Næring er aktuelle 
samarbeidspartnere 
 
Referat: 
 

Referat møte i arbeidsgruppe 29.01.21 

Sted: TEAMS 10.00-11.30 

Til stede: 

Endre Volden, Ingrid Sofie Nygård, Halvor Holm, Randi Anita Dale, Ingolf Dragset 

Forfall: 

Unni Hagen 

 

Dette blir et stikkordsmessig referat, men prøver å oppsummere mot slutten. 

 

Runde rundt bordet: 

NMF: 

Regionkorps og sommerkurs og UMM 

Har en dialog på nasjonalt nivå om fordypning og korps 

Ønsker noe håndfast fra dette møtet 

 

Halvor Holm: 

Har nesten alt vi trenger for gjennomføring 

Regionalt lørdagsskole i Romsdal i mange år – strandet pga økonomi 
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Molde har eget tilbud 

Har kompetansen 

Rytmisk versus klassisk – bør være to forskjellige opplegg 

Gehørbasert innfallsvinkel fra NTNU 

Folkemusikk stemoderlig behandlet 

 

 

Norsk kulturskoleråd: 

Lærerutvikling og samarbeid 

Lage ressurssenter rundt i fylket basert på eksisterende kompetanse 

 

Musikk, dans drama: 

Rolle må avklares. Rekruttering 

Fagfornyelsen 

Ting begynner å henge mer sammen 

Krevende økonomi 

Smelte samspill sammen mellom elever MDD og kulturskole 

Koble lærere sammen 

 

Hva kan vi gjøre, og hvilke arenaer finnes? 

UMM som arena? 

Flott arena, men konkurranseelementet 

 

UKM som arena? 

Mentorprogram og småfestivaler 

 

Restarte lørdagsskoler? 

Søke fylkeskommunen om økonomisk ryggdekning 

Inspirerende lærere, og lærerne må få noe igjen faglig. 
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Utdanning og læring/kulturavdeling på fylket 

Snøre fylket saman. Utvikle kompetansesentrum på tvers av fogderiene. 

Starte med de voksne rundt UKM 

 

Ålesund Orkesterskole/Fjord Cadenza 

 

Hva starter vi med? 

Bygge sterkere koblinger mellom MDD og kulturskolene 

Utdanning og næringsavdelinga som forankring 

Møte med Utdanningsavdelinga 

Kompetanseløft innenfor rytmisk sjanger 

Avklare Høgskolen i Volda sin rolle 

MDD-lærerne er lett tilgjengelige og kan brukes 

Må trekke inn hele fylket. 

 

Takk for fint møte. Det ble akkurat så inspirerende som jeg håpet. Det som er viktig er at vi 

konkretiserer og går videre, slik at alle føler at dette arbeidet gir mening. Til neste møte 

(Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal kaller inn) ønsker jeg at alle aktører skriver ned sine 

tanker om hva som kan gjøres utfra sitt ståsted, og de tankene som kom fram i møtet. 

Målgruppe? Roller? Ressurser (menneskelige og økonomisk) Ingolf prøver å koble seg på 

Utdanning og næring på fylket (Har allerede en avtale med kulturavdelinga i mars). 

Refleksjonsnotat fra dere lastes opp på Teamet jeg opprettet. Jeg lager en mappestruktur, 

som forhåpentligvis blir forståelig. 

 

-Ingolf Dragset 

 

 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
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2021.07 Digitale rektortreff som arena 

Saksdokumenter: ingen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset  
  
Saksutredning  
 
Etter vårt uformelle rektortreff på Teams torsdag 28. januar har det kommet ønsker om at dette var 
bra. Det er helt klart covid-relatert at folk savner å møte kollegaer, men det er også en fin arena med 
lav terskel for oppmøte, som gjør at vi kan nå mange. Kanskje bør vi ha dette som et supplement til 
fysiske møter i fremtiden. Det kan variere om vi har tema, eller om det bare blir løst og fast. 
Møterekken ifm Fremtidens kulturskole kan løses i denne formen. 
 
Forslag til vedtak 
Legges frem uten forslag til vedtak 
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2021.08 Kulturskoledager 2022 

Saksdokumenter: Ingen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning  
Kulturskoledager 21 blir digitale. Trøndelag ønsker veldig sterkt et samarbeid om regionale 
kulturskoledager, og både rådgivere og styreledere har snakket sammen. Trøndelag ser for seg et 
arrangement som bytter på å være i Trøndelag og her.  
Styreleder i Møre og Romsdal har vært tydelig ovenfor Trøndelag at vi er veldig fornøyd med 
oppslutningen om våre arrangement i Molde, og at vi tror at deltagelsen ikke vil bli like god på 
arrangement på Hell. 
Styret i Møre og Romsdal må legge en retning og føring på hvordan kulturskoledager skal arrangeres i 
2022 og fremover. Det ligger ikke noe økonomi i nasjonale budsjett lenger til dette, så det må være 
til selvkost. Hvordan kan et samarbeid med Trøndelag se ut? Kan det være felles arbeidsgruppe, men 
to arrangement? 
 
 
Forslag til vedtak 
Legges fram uten vedtak 
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2021.09 Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune 

Saksdokumenter: Mail sendt til fylkeskultursjefen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning  
Rådgiver sendte følgende mail til fylkeskultursjefen: 
 
Hei Heidi, og godt nyttår! 

 

Edvin Eriksen har blitt pensjonist, og jeg har overtatt hans jobb som rådgiver for Norsk kulturskoleråd 

Møre og Romsdal. Jeg startet i august 2020. 

NKR MR og fylkeskultur har gjennom mange år hatt et godt samarbeid, som har båret frukter. Den 

kulturaktive eleven er et godt eksempel på det. Jeg ønsker å videreføre dette samarbeidet, og er ute 

etter å se på nye samarbeidsmuligheter, og i hvert fall opprette kontakt og partnerskap igjen. 

Jeg fikk høre via Anders Rønningen (Norsk kulturskoleråd) at han deltar i en prosess om ny 

strategiplan for fylkeskultur, og at også Ingvild Aas fra Molde kulturskole deltar. Jeg lurer litt på hvor 

langt dette arbeidet har kommet, og om det er noe vi i vår fylkesavdeling (rådgiver og styre) kan 

bidra med? Hva er tidsplan, og kan vi være høringsinstans? Vi har også en strategiplan som strekker 

seg mot 2032, og kanskje er det noen skjæringspunkter som kan forsterke mulighetene for å lykkes 

sammen? Vi er i oppstarten av et arbeid i Møre og Romsdal for å se på mulighetene for samarbeid 

om fordypningstilbud i musikk (de andre fagene kommer etter hvert). Arbeidsgruppa skal ha sitt 

første møte i slutten av januar. Andre fylkeskommuner f.eks Viken er tungt inne i slike 

fordypningsprogrammer, og det hadde vært spennende og fått til her også. Jeg tenker at UKM, 

fordypning, Ungdommens Musikkmesterskap og kulturskolene som arena for å nå ungdom, er noe vi 

bør se på sammen, og kanskje utvikle spennende skjæringspunkt og arenaer. Det handler også om å 

sikre informasjonsflyt og deltagelse. 

Skulle gjerne hatt muligheten for å tatt en kaffekopp eller to med deg og noen av dine, men verden 

er ikke sånn akkurat nå. Er det noe vi kunne tatt et digitalt treff på? Fylkesstyret skulle egentlig ha 

fysisk møte i februar, men vi måtte gi oss på det, så det blir digitalt det også. 

Hva er dine tanker rundt kulturskolerådet og kulturskolene som samarbeidspart for å gjennomføre 

fylkeskommunens intensjoner innenfor ung kultur? 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ingolf Dragset 

rådgiver / kontaktperson 

 

Etter dette har vi fått innkalling til møte med fylkeskultur onsdag 17. mars. Styret bør legge en 
strategi før dette møtet. Hva ønsker vi frå fylkeskommunen, og ikke minst hva kan vi tilby og bidra 
med? Det er opprettet en ny avdeling på fylket som heter Utdanning og Næring som kan være lurt at 
vi oppretter kontakt med. 
 
Forslag til vedtak 
Legges fram uten forslag til vedtak.  
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2021.10 Møteplan 

Saksdokumenter: Referat AU-møte 17. desember 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Saksutredning  
Her er vedtak fra AU 17. desember: 
 
Møteplan fylkesstyret vår 21 
11.-12. februar Angvika 
16.april TEAMS 
 
Sett i lys av tidsplan for årsmøte osv. Er det noe som bør endres? Klarer vi å lande en plan frem til 
årsmøtet? 
 
Forslag til vedtak 
Legges fram uten vedtak 
 

 


