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2021.07 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksdokumenter:

Innkalling på Outlook

Saksbehandler:

Elin Kvernmoen, Rådgiver

Saksutredning
Innkalling med praktiske opplysninger ble sendt ut som kalenderinvitasjon 7. januar 2021

Forslag til vedtak
Styret godkjenner saken.
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Kopi av innkallingen:
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2021.08 Referatsaker
Saksdokumenter:

Vedlegg

Strategi 2032

1. Status Norsk kulturskoleråds nye strategiplan Strategi 2032
Strategi 2032 er Norsk kulturskoleråds nye strategiplan. Den ble vedtatt på Landstinget 2020, og skal
legges fram på årsmøtene. Den settes opp på hovedstyremøtet, og tas opp i møtene fylkesrådgiverne
har. Fylkesavdelingenes virksomhetsplan utarbeides ut ifra dette.
Forslag til vedtak
Styret tar sakene til orientering.

2. Ledermøter og Fremtidens kulturskole
Det er nå gjennomført 2 av 3 ledermøter med tema Fremtidens kulturskole. Det er oppfordret at
skoleeierne deltar på disse møtene.
Med utgangspunkt i rapporten om Fremtidens kulturskole, er tematikken på ledersamlingene:
1. Hovedfunn i rapporten og bakgrunn for arbeidet
2. Kulturskolen i samfunnet
3. Kulturskole hele livet

Det er gitt oppgaver til forberedelse til samlingene:
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Forberedelser til temapakke 1:
Som forberedelse til dette verkstedet, ber vi alle deltakerne om følgende:
Les innledning, oppsummering og de to første kapitlene i rapporten.
Noter stikkord:
a) Dine tanker om viktige poenger i de to kapitlene
b) Om verdiområdene: hvordan kan disse bli aktive og nyttige i praktisk utviklingsarbeid?
For eksempel i egen kommune – eller der du jobber hvor dette er relevant.
Reflekter gjerne med andre på egen arbeidsplass og i egen kommune, på forhånd.
Målet med presentasjonene og arbeidet rundt dette, er å gjøre rapporten tilgjengelig og
anvendbar. Så oversettelse til egen kontekst og prosesser sammen med andre er en god
inngang til å gjøre materialet aktivt og for å benytte det som en ressurs.
Målet med presentasjonene og arbeidet rundt dette, er å gjøre rapporten tilgjengelig og
anvendbar. Så oversettelse til egen kontekst og prosesser sammen med andre er en god
inngang til å gjøre materialet aktivt og for å benytte det som en ressurs.
Forberedelser til temapakke 2:
Som forberedelse til dette verkstedet, ber vi alle deltakerne om følgende:
Les disse kapitlene i rapporten:
• Kulturskole for fremtiden
• Kulturskolens potensiale som samskapingsaktør
• Lokal samfunnsutvikling
Noter stikkord:
a) Dine tanker om viktige poenger i de tre kapitlene
b) Hvilke prosesser er vesentlige å legge til rette for i arbeidet med kulturskolens rolle,
innhold og organisering i deres kommune?
c) Hva kjennetegner en relevant kulturskole i din kommune nå og frem i tid?
d) Hvordan kan kulturskolen i deres kommune bidra til sosial bærekraft i enda større grad
enn i dag?

I AU-møtet 07.04.21 ble det diskutert hvor vidt det bør arrangeres et møte/workshop e.l. med en
debatt med et innlegg fra en representant fra skoleeier med forståelse for kulturskolens plass og
bredde i kommunen. Dette kan ses i sammenheng med Sak 2021.09.
Forslag til vedtak
Styret tar sakene til orientering.
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2021.09 Ledersamling i Oslo
Saksdokumenter:
Saksbehandler:

Rådgiver

Saksutredning
Tradisjonen tro, arrangerer vi en todagers ledersamling i Oslo 18. – 19. november 2021. Innkalling til
lederne for kulturskolene er sendt ut på Outlook.
AU foreslår at tema for denne samlingen er Fremtidens kulturskole. Ellers er ikke innhold satt.
Innspill til innhold faglig og kunstnerisk ønskes.

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

2021.10 Innlandet fylkeskommune
Saksdokumenter:
Saksbehandler:

Rådgiver

Saksutredning
08.04.21 ble det sendt en epost til Øyvind Midtskogen i fylkeskommunen. Bakgrunnen til
henvendelsen er;
Det har tidligere vært holdt møte med Innlandet fylkeskommune for å innlede en dialog om et nytt
samarbeid med den nye fylkeskommunen. På det tidspunktet var ikke budsjettene klare, og saken
skulle tas opp igjen på et senere tidspunkt. Nå er dette mer på plass, og det er på tide å ta kontakt
igjen. Saker som bør tas opp med fylkeskommunen:
a) Kulturskolens målgruppe sin stemme inn i den nye kulturstrategien
b) Hvordan kan vi samarbeide for å skape et godt fordypningstilbud for de som ønsker å satse
på sitt kunstuttrykk? Her kan vi snakke samarbeid med Musikk, dans- dramalinjer på vg.
skoler og andre regionale tilbud. Jeg viser til Stortingsmelding 18, kap. 8.2.4.;
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Med utgangspunkt i rammeplanen for kulturskolen, summerer regjeringa opp
formålet for kulturskolen slik:
Formålet til kulturskolen er å gi eit undervisningstilbod av høg fagleg og pedagogisk
kvalitet til alle barn og unge, uavhengig av kvar dei bur og økonomi. I kulturskolen
skal elevane få lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk.
Kulturskolen skal òg bidra til å kvalifisere elevar med særleg interesse og motivasjon
for opptak i høgare kunstfagleg utdanning. Tilbodet skal bidra til danninga barn og
unge får, til å fremje respekt for den kulturelle tilhøyrselen andre har, til
bevisstgjering av eigen identitet og til å utvikle evna til kritisk refleksjon. Kulturskolen
er open for personar i alle aldrar, men barn og unge frå 0 til 19 år er
primærmålgruppa, og barn i skolealder, til og med vidaregåande opplæring, skal
prioriterast. Kulturskolen skal vere både ein skoleaktivitet, ein kulturaktivitet og ein
fritidsaktivitet. Kulturskolen skal gi elevane moglegheit til å medverke. Elevane skal
erfare at dei blir lytta til, at dei har reell innverknad, og at dei kan påverke det som
vedkjem dei. Kulturskolen bør vere ein samarbeidande aktør med barnehagen,
grunnopplæringa, SFO, anna kulturliv og frivillige aktørar i den enkelte kommunen.
Kulturskolen kan vere eit lokalt ressurssenter. Det er eit mål at alle kulturskolar skal
ha eit breiddetilbod og eit kjernetilbod. Nokon kulturskolar i kvart fylke/region kan ta
eit særskilt ansvar for fordjupingstilbod og talentutvikling. Ein kulturskole for alle
inneber at alle, uavhengig av bakgrunn, føler seg velkomne. Kultur1skolen bør spegle
av mangfaldet i samfunnet gjennom eit breitt samansett tilbod av undervisning,
formidling og skapande verksemd.
c) Tidligere hadde Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland en avtale med fylkeskommunene
om fast tilskudd. Hva skjer med dette i Innlandet fylkeskommune? Er det mulig å få til en
forutsigbar avtale, som det har vært tidligere?

Forslag til vedtak

2021.11 Hovedstyremøte 2021 – 02, 23. april 2021
Saksdokumenter:

Saksliste til møtet ettersendes

Saksbehandler:
Saksutredning

Styreleder

Gjennomgang av sakene som skal opp i Hovedstyremøtet.

Forslag til vedtak
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Styret tar saken til orientering.

2021.12 Medlemsservice
Saksdokumenter:
Rådgiver
Saksbehandler:
Saksutredning
Det er mye som skjer i kulturskolene for tiden, mange tilbud og forventninger til kulturskoleutvikling,
politisk arbeid, faglig kompetanseheving osv. Men hvordan går det i kulturskolene egentlig?
Hva rører seg i kulturskolene i Innlandet? Hva ønsker kommunene fra styret?
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

2021.13 Valg 2021
Saksdokumenter:
Saksbehandler:

Rådgiver

Saksutredning

Høsten 2021 er det kommunevalg. Hva kan gjøres av styret for å styrke kulturskolens posisjon i
kommunen? Hva forventes av styret?

2021.14 Eventuelt
Saksdokumenter:
Saksbehandler:

Rådgiver

Saksutredning

Årsmøte 2021
Årsmøtet holdes 1. oktober 2021. Styret må velge sted.

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Sakliste

Side 9

