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Tentativ tidsramme Innhold 

14:00 - 14:05 Velkommen ved styreleder 

14:05 - 14:10 
Sak 9 og Sak 10 

14:10 - 14:20 
Sak 11 

14:20 - 14:30 
Sak 12 

14:30 - 14:45 
Sak 13, sak 2021.06 ved Anders Rønningen 

14:45 - 14:50 
Pause 

14:50 - 15:00 
Sak 14 

15:00 - 15:05 
Sak 15 

15:05 - 15:10 
Styreleders oppsummering / avslutning 
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2021.09 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling, dette dokument 
Sakliste (side 2) 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 

 

Saksutredning 

Innkalling med praktiske opplysninger ble sendt ut som kalenderinvitasjon 12. januar 2021, og 

formell innkalling i e-post 2. februar 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.10 Godkjenning av protokoll 2021.01 

 
Saksdokumenter:  
 

Link https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-
dokumentarkiv/filter  

 
Saksbehandler:  

 
Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

 

2021.11 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Saksbehandler: 

Vedlegg 1 rådgivers rapport, dette dokument 
 
Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 
 
 

  

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vedlegg 1 

Vedlegg 1 

Rådgivers rapport pr 28. februar 2021 

Orientering 

Nasjonal lederkonferanse blir digital i år. Tid: 8. - 9. april, kl. 10-14. program og påmelding kommer 

snart på nettsidene til Kulturskolerådet. 

Kulturskoledager er det jobbet med samarbeid med Møre og Romsdal. Det skal jobbes med intensjon 

om felles program. 

Næringssamarbeid 

Spilt inn 2 konsepter for videre næringssamarbeid opp mot næringsgruppen. Innspill på program for 

kompetanseheving hos kulturskolelærere og integrering i distriktene gjennom skapte elevplasser. 

Politisk plattform 

Det er jobbet med innovasjonsprosjektet gjeldene utenforskap. Rådgiver har deltatt på 2 nasjonale 

samlinger i regi av Æra, samt holdt en intern prosess i ett utvalg av kollegiet. Har vært med på 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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utarbeidelse av flere prosjektkonsept i Utenforfloka sammen med Obos, Nordre Follo Kommune, 

Gjensidigstiftelsen, Oslo Met, Stiftelsen TY og Kronprinsparets humanitære fond.  

Deltatt på fellesmøte for regional samhandling sett i lys av FoU arbeid og rammeplanen. Jobbet i 

arbeidsgruppe i forbindelse med implementering av rapporten om framtidens kulturskole i 

medlemskommunene med søkelys på kommunikasjonsarbeid. I arbeidsgruppen jobbes det med 

webinar, refleksjonsspørsmål, informasjonsfilm mm som skal brukes i dialog med 

medlemskommunene i 2021. Det jobbes også med oppstart av pilotprosjekt i forbindelse med 

framtidens kulturskole, og her skal de rundt påsketider rekrutteres kommuner som vil være med på 

piloten. Oppstart blir høsten 2021.01.28 I Trøndelag har rådgiver jobbet med forundersøkelsene til 

pilot med oppstart 2021-2021 i forbindelse med samarbeid grunnskole – kulturskole. Både i lys av 

kompetanseheving, økning av stiling og forskning/fordypningsprogram. 

Arbeidssituasjon 

Rådgiver har hjemmekontor og all reisevirksomhet er innstilt. 

Arbeidssituasjon  

Rådgiver har hjemmekontor og all reisevirksomhet er innstilt fram til ny beskjed blir gitt 

Rådgiver har 10% stilling i Utenforfloka fram til 01.05.2021 og vikarierer styrearbeid Nordland.  

 

2021.12 Evaluering regionsbesøk 
 
Saksdokumenter:  
 

Møtereferat sendt til regionsnettverk 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 
 

Saksutredning 

Det er gjennom ført 7 regionsbesøk i regionsnettverk på Teams i januar 2021. Fra styret stilte Leder 

Bjørn Skjelstad, nestleder Karsten Selseth Landrø og styremedlem Aslaug Hestø på 1 møte. 

Tilbakemelding er at møtene har vært nyttig. På enkelte møter deltok enhetsledere, og dette var 

positivt for drøftingene i møtet. 

Kjennetegn for møtene var: Enkelte nettverk jobber tett sammen, mens andre nettverk ikke har så 

mange møtepunkt. Det løftet møtene i de nettverk hvor enhetsleder deltok i møtet. Veldig forskjellig 

ståsted og mangfoldet i medlemskommunen ble tydelig i nettverksmøtene. Orkland kommet veldig 

langt i utvikling av fordypningsprogram.   

 

Forslag til vedtak 

Til regionsbesøk i 2022 år jobbes det med å legge datoer så tidlig at KS og enhetsleder blir invitert 

inn, med tydelig agenda. Ansvarlig for arbeidet er rådgiver. 
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2021.13 Oppfølgingsaker fra styremøte 12.01.21 
 

1. Bruk av egenkapital Trøndelag (2021.05) 

2. Pilotprosjekt grunnskole – kulturskole (2021.06) 

2021.05 Bruk av egenkapital Trøndelag 

 
Saksdokumenter:   
 

Hovedstyremøte protokoll 2020.04 fra 3. desember 2020, NKR 
hjemmesider. Eget vedlegg til sakskart i e-post 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag og AU Trøndelag 

 

Saksutredning 

Rådgiver har laget utkast til plan som gjelder bruk av Trøndelags egenkapital. Planen er godkjent av 

AU, og framlegges styret for videre arbeid før den sendes inn til hovedstyret før møte 23. april 2021. 

Før den økonomiske planen blir vedtatt og sendt hovedstyret, ønsker AU innspill fra styret.  

 
Forslag til vedtak  
Styret vedtar plan for bruk av egenkapital i pilot samarbeid grunnskole og kulturskole. Planen sendes 

inn til hovedstyret ved styresekreter Lars Emil Johannessen. AU og rådgiver fortsetter å jobbe med 

prosjektskisse hvor plan blir innlemmet i den økonomiske planen. 

 

2021.06 Pilotprosjekt grunnskole - kulturskole 

 
Saksdokumenter:  
 

Landstyrevedtak 5.1.8 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver og AU Trøndelag 
 

Anders Rønningen, FoU-leder Kulturskolerådet blir med under punkt 2021.06 

Saksutredning 

I sak 2021.05 ble forslag til økonomisk plan som skal sendes hovedstyret framlagt og drøftet. 

Framover skal det jobbes i styret med rammene og framdrift på piloten. AU ønsker å koble Anders 

Rønningen på arbeidet med piloten i forbindelse med FoU forankring og del av piloten. Det skal også 

jobbes videre med Bjørn-Tore Bandlien, NTNU for å sikre framdrift i prosjektet. AU har innspill til FoU 

arbeidet at det bør jobbes med å søke eksterne midler for å finansiere FoU-arbeidet. Videre ønsker 

AU en 3-årig pilot, hvor egenkapital blir brukt for å finansiere deltagelser av kommuner i piloten.   
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Forslag til vedtak: 
Styret delegerer videre arbeid med prosjektrammer gjeldene piloten til AU og rådgiver. 
 

2021.14 Kulturskoledager Trøndelag januar 2022 
 
Saksdokumenter:  
 

Protokoll styremøte 16.12.2020 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 

 

Saksutredning 

Det jobbes med samarbeid med Møre og Romsdal gjeldene kulturskoledager 2022. Rådgiver har 

været i dialog med rådgiver i Møre og Romsdal og avtalt samarbeid om program i første omgang. 

Videre har AU innspill på fast tidspunkt for kulturskoledagene hvert år. Gjerne i januar, og torsdag og 

fredag før NMK sitt årlige seminar. Slik at hotell reserveres for 5 år framover i tid, og en modell på 

kulturskoledagens innhold videreutvikles. Det legges fra AU vekt på ett utbredt samarbeid med NMK 

omkring arrangementet for å se på nye samarbeidsformer i framtiden. 

 
Forslag til vedtak  
Styre vedtar å gjennomføre kulturskoledagene med langsiktig horisont på 5 år. Samtidig skal rådgiver 
jobbe aktivt med samarbeid med NMK og rådgiver i Møre og Romsdal. 

 
 

2021.15 Eventuelt  
 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Saksutredning 

Eventuelt innkomne saker fra medlemskommuner i Trøndelag. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 


