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2021.01 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling 
 
Saksbehandler:  Ingolf Dragset 
 

Vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

Innkalling styremøte 2021.01 

 

 

 

2021.02 Godkjenning av protokoll 

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

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 
   
 
 
Vedtak 

Tas til orientering. 

Rådgiver avklarer med Kjell Dahl om frist for evt avlysning. 

 

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 
 
Vedtak 
Styret tar rapporten til orientering, og oppfordrer kulturskoler i fylket til å melde seg på piloten. 
Styret tar sakslista til hovedstyret til orientering, og trekker spesielt fram fortellingen om 
kulturskolen, som et viktig verktøy for å få kulturskolen på den politiske dagsorden. 
 

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: 
 

 
 
 
Vedtak 
Styret vedtar årsmøte 5. november og vedlagte tidsplan. Styret ønsker ledersamling 4. november. 
Tema for ledersamling og konferanse er Fremtidens kulturskole/stortingsmelding. 4. november kan 
også være reservedato for fagdag med Kjell Dahl. 
 

 

2021.06 Regionalt fordypningsarbeid innen musikk 

Saksdokumenter: Referat fra første møte i arbeidsgruppe 
  
Saksbehandler: Randi Anita Dale  
  
Vedtak 
Styret ber arbeidsgruppen innta elevperspektivet og undersøke hva brukerne vil. Arbeidsgruppen bør 
også avklare Høgskolen i Volda sin rolle, samt hente inn fungerende modeller fra andre 
fylker/regioner. Møre og Romsdal fylkeskommune bør inviteres til å bidra i dette arbeidet. 
 
 

2021.07 Digitale rektortreff som arena 

Saksdokumenter: ingen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset  

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

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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Vedtak 
Styret ber rådgiver avpasse hyppighet på treffene med bakgrunn i annen aktivitet. Styret avventer 
med å sette i gang kursrekken om Framtidens kulturskole. Styret ber rådgiver invitere til digitalt 
rektortreff torsdag 4. mars med tema rekruttering. 
 

2021.08 Kulturskoledager 2022 

Saksdokumenter: Ingen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Vedtak 
Styret vedtar egne kulturskoledager i eget fylke. Rådgiver kan samarbeide med andre fylker mtp 
tema og foredrag. Styret foreslår januar/februar 2022 som aktuelt tidsrom for arrangementet. 
 

2021.09 Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune 

Saksdokumenter: Mail sendt til fylkeskultursjefen 
  
Saksbehandler: Ingolf Dragset   
  
Vedtak 
AU møter fylkeskommunen i møte 17. mars. AU forbereder noen saker som legges fram f.eks 
høringspart ift ny strategiplan og økonomisk støtte. Det viktigste er i første omgang å gjenopprette 
kontakt og samarbeid. 
 

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? 
 
Vedtak 
Styret vedtar følgende plan: 
 
Digitalt rektormøte 4. mars 
Styremøte 16. april – TEAMS 
20.-21. mai – Ledersamling m/Kjell Dahl (avhengig av endret smittesituasjon) 
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Styremøte 28. mai – håper på fysisk møte 
Resten av plan frem mot årsmøte avventer 

2021.11 Eventuelt 

Saksdokumenter: Ingen 
  
Saksbehandler: Julianne hauge 
  
Til informasjon 
Julianne Hauge er deltager i ei nasjonalarbeidsgruppe som skal se på muligheter og utfordringer med 
at kulturskoler blir praksis-skoler for Høgskoler i f.eks PPU. 
 
 
 

 


