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2021.16 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 26. februar 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.17 Godkjenning av protokoll 2021.02 

 
Saksdokumenter:  
 

Trøndelag møtearkiv  
 

 
Saksbehandler:  

 
Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

 

2021.18 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

 
Saksbehandler: 

Vedlegg 1 rådgivers rapport, dette dokument 
Vedlegg 2, økonomi 1. kvartal resultatrapport Trøndelag, dette dokument 
 
Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 
 
 

  

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vedlegg 1 

Vedlegg 1 

Rådgivers rapport pr 07. april 2021 

Orientering 

Fagseminar om Stortingsmeldingen: Opplev, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og 

unge blir 18 mai kl 12:00-16:00. Påmelding frist KulVFL er 30. april.  

Næringssamarbeid 

Æra/Utenforfloka har rådgiver jobbet med lanseringsfasen på prosjektet «Mellomrom». Rådgiver har 

laget konsept film for Mellomrom. 

Politisk plattform 

Rådgiver jobber med Arendalsuka og politisk koordinering fra 1. mars 2021. Rådgiver har jobbet med 

webinar, avholdt 25. mars om KulVFL med Julianne Hauge. Valgkomitearbeid opp mot årsmøte for 

Trøndelag og Nordland. Rådgiver har jobbet med webinar-rekke sammen med flere rådgivere i 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag
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forbindelse med Framtidens kulturskole rettet mot kommunene. Jobber med webinar rekke som skal 

tilbys alle medlemskommuner i Trøndelag. Påbegynt arbeidet med årsmøte for Trøndelag og 

Nordland. Fokus på arbeid har vært valgkomiteers arbeid og formalia. Rådgiver er teamet opp med 

rådgiver Nordland Sigrun Fostad i det videre arbeidet med årsmøtet. Sigrun og Hege skal være 

hverandres back-up i avviklingen av årsmøter i Trøndelag og Nordland.  

For Trøndelag: Rådgiver har skrevet prosjektskisse for pilot Modell samarbeid grunnskole og 

kulturskole for Trøndelag. Videre har rådgiver jobbet med å knytte forskningsressurser mot piloten. 

Piloten er basert på Landstingsvedtak 5.1.8. Rådgiver jobbet med regionsbesøk og hvordan 

implementere disse på nasjonalt nivå. 

Aktivitet 

Deltatt på Kulturtankens årskonferanse, Ledersamling kulturskolerådet og informasjonsmøte om LAP. 

Planlagt informasjons webinar for Nordland om LAP, KulVFL og fordypning og hvilke økonomisk 
støtte medlemskommunene kan søke. Arrangert KulVFL webinar for Trøndelag og Nordland med 
Julianne Hauge 

Arbeidssituasjon 

Rådgiver har hjemmekontor. Rådgiver jobber som styrevikar fram til 1. mai i Nordland og har en 10% 

prosjektstilling i forbindelse med Utenforfloka til 30.04.2021. 

 

Vedlegg 2 Kvartal 1 Resultatrapport Trøndelag 
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Kommentar Kvartal 1 Resultatrapport Trøndelag 

Det har ikke vært store bevegelser på regnskap i 1 kvartal. Det er kommet inn deltakeravgift (post 

3105 salgsinntekter) fra ledersamlingen oktober 2020 på kr 5980,-,  

Styrehonorar (post 5330) er utbetalt 5500,- som sammen med arbeidsgiveravgift og 

pensjonskostnader kr 807,56,- utgjør total på kr 6307,56,- 

Telefon kr 1057,- og reiser kr 1987,- 

Dette gir ett kvartalsdriftsresultat på brukt 9348,41,-, inntekt 5980,- som gir ett total på kr -3368,41,-. 

 

2021.19 Hovedstyremøte 17.02  
 
Saksdokumenter:  
 

Protokoll hovedstyremøte 17.02 

Saksbehandler:  Bjørn R. Skjelstad, styreleder Trøndelag 
 

Saksutredning 

Hovedstyremøte ble avholdt 17.02. Styreleder gir en redegjørelse for saker som ble behandlet. 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen 

 

2021.20 Oppfølgingsaker fra styremøte 18.02.21 
 

20.1: Bruk av egenkapital Trøndelag  

20.2: Pilotprosjekt grunnskole og kulturskole 

20.1 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.  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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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. 

 

20.2 Pilotprosjekt grunnskole - kulturskole 

 
Saksdokumenter:  
 

Landstyrevedtak 5.1.8 
Prosjektskisse, dette dokument 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver og AU Trøndelag 
 

Saksutredning 

Prosjektskisse er utarbeidet og drøftet i AU.  

 
Forslag til vedtak: 
Styret delegerer videre arbeid med prosjektrammer gjeldene piloten til AU og rådgiver. 
 
 
 

Prosjekt skisse: Modell for samarbeid grunnskole og kulturskole 

 

1.    Mål og rammer 

1.1   Bakgrunn 

Norsk Kulturskoleråd Landsting vedtok i oktober 2020 sak 5.1.8 Modell for samarbeid 

grunnskole og kulturskole. Saken var fremmet fra Trøndelag. Styret i Norsk kulturskoleråd 

Trøndelag gjorde styrevedtak i desember 2020 om oppstart av arbeidet med pilot i Trøndelag 

gjeldene samarbeid grunnskole og kulturskole. Trondheim kommunale kulturskole jobber 

allerede med kulturskoledager hvor de samarbeider med grunnskolen, og kulturskolelærere 

jobber sammen med lærere i grunnskolen om forskjellige estetiske prosjekt. 

 

1.2   Prosjektmål 

Gjennom piloten ønsker det å utforske forskjellige hensiktsmessige modeller for samarbeid 

grunnskole og kulturskole. Piloten er tenkt regionalt i Trøndelag, med mål om å 

overføringsverdi nasjonalt.  
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1.2.1 Prosjektets arbeidsrammer 

Målet med piloten er å finne hensiktsmessige modeller som kan brukes i samarbeid mellom 

grunnskole og kulturskole. Prosessen skal aktivt bruke samskaping som verktøy. Det blir lagt 

vekt på å prøve ut modeller i forskjellige kommuner som differensieres på størrelse, 

infrastruktur og befolkningsgrunnlag. Forstudiet er planleggingsprosessen og tiden fram mot 

01.01.2022 hvor rammene for prosjektet legges. Det skal også rekrutteres 

deltakerkommuner, 3 stk. i denne perioden. Hovedprosjektfasen vil være fra 01.01.2022 og 2 

år fram i tid til 01.01.2024. Det tas høyde for eventuelle forsinkelser i prosjektet, der man kan 

utvide med 1 år ved behov. 

 

1.2.2 Delmål for prosjektet 

Prosjektet kan også ha definerte delmål ved behov.  

 

1.3   Tidsramme 

Tidsrammen for prosjektet er forstudie som regnes som planleggingsfasen og 

rekrutteringsfasen av prosjektet. Arbeidet ble påbegynt i styremøte 14.12.2020 hvor styret 

vedtok å stare arbeide med en pilot i Trøndelag basert på landstingsvedtak oktober 2020 

gjeldene modell for samarbeid grunnskole og kulturskole. Forprosjektet blir avsluttet 

01.07.2021. Hovedprosjektet vil starte med rekrutering av medlemskommuner høsten 2021, 

og formell oppstart av piloten for medlemskommunene 01.01.2022.  

Styringsgruppe blir etablert våren 2021, og den skal sammen med prosjektansvarlig lede 

arbeidet framover. Styringsgruppe ved prosjektansvarlig rapporterer til styret i NKRT. 

2.    Omfang 

Oppgavespesifikasjon 

Informasjonsarbeid ut til kommunene ble gjennomført januar 2021 i regionsbesøk med alle 7 

regioner i Trøndelag. 

Rekrutteringsarbeid i forhold til deltakerkommuner vil foregå hele 2021. Igangsetting av 

utprøving av modellene vil ha oppstart 01.01.2022. Forundersøkelser for å knytte forsking 

opp mot prosjektet gjennomført i januar og februar 2021. 

Etablering av forskingsarbeid mot piloten vil det aktivt bli jobbet med våren 2021  

Økonomi: Styret ønsker å bruke egenkapital som Trøndelag har med seg inn i fusjonen til en 

juridisk enhet for kulturskolerådet. Egenkapitalen skal brukes i utprøving hos 

deltakerkommune, slik at det blir lavterskel å delta i piloten. Forskningsarbeidet finansieres 

eksternt med bistand fra Anders Rønningen, NKR.  
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Evaluering: Piloten avsluttes med en evaluering i form av en rapport. Rapporten sammen 

med forskingsarbeidet skal legge grunnlag for å implementere metoden nasjonalt og gjøre 

modell for samarbeid grunnskole og kulturskole til ett nasjonalt tilbud. Om en eller flere 

modeller skal legges til grunn for et nasjonalt tilbud, blir avklart gjennom evalueringen av 

piloten.   

 

3.    Prosjektorganisering 

3.1   Ansvarsforhold 

Gi en beskrivelse av hvem som er oppdragsgiver, prosjektansvarlig (PA) og prosjektleder 

(PL). 

Spesifiser også om det er spesielle ansvarsforhold som gjelder utover det ordinære. 

 

Oppdragsgiver:  Norsk Kulturskoleråd styre, Trøndelag 

Prosjektansvarlig (PA):  Bjørn R. Skjelstad, styreleder Norsk Kulturskoleråd styre, 

Trøndelag 

Prosjektleder (PL):   Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Norsk kulturskoleråd 

 

 

Styrets ansvar: 

* Godkjenning av prosjektplan 

* Økonomi og fremdriftsoppfølging 

* Kvalitetssikring  

 

PLs ansvar: 

* Planlegging 

* Rekruttering av deltakerkommuner  

   * Fordeling av oppgaver og rammer 

* Prosjektgjennomføring         

* Kvalitetssikring av prosess 
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* Oppfølging 

* Planlegging av oppgaver i mellomperiodene 

3.2   Øvrige roller og bemanning 

Styringsgruppe (SG) skal etableres våren 2021.  

Forskingsbistand søkes hos Anders Rønningen, FoU-ansvarlig i Norsk Kulturskoleråd (NKR). 

Det jobbes med å knytte Bjørn-Tore Bandlien til prosjektet for å styrke det i forhold til forsking 

og prosjektbistand. 

 

Styringsgruppe (SG): 

• PA    Bjørn R. Skjelstad 

• PL    Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Norsk kulturskole 

• AU NKRT   Karsten Selseth Landrø 

• KS    TBA 

• Trondheim kommune  TBA 

• Trøndelag fylkeskommune  TBA 
 

4.    Planlegging, oppfølging og rapportering 

4.1 Hovedinndeling av prosjektet 

Prosjektet styrer etter en prosjektplan som etableres etter forundersøkelsen er ferdig. 

4.2 Krav til statusmøter og beslutningspunkter 

Prosjektansvarlig rapporterer til styret i NKRT. Rapporteringen skjer til hvert styremøte, samt 

hvis det er etterspørres statusrapport imellom styremøter. 

Beskriv behovet for statusmøter, når disse skal finne sted, hvor ofte, og om det skal være 

beslutningspunkter i denne fasen. 

 

5 Risikoevaluering 

5.1 Kritiske suksessfaktorer 

Finne gode deltakerkommuner til piloten. Viktig å få prøvd ut minst 2 forskjellige modeller, 
eller variasjon over 1 modell. Hensiktsmessig å prøve ut i en liten kommune og storby som 
Trondheim. Forankring av prosjektet i hele organisasjonen: Styre NKRT, Hovedstyre, 
administrasjon NKR og alle medlemskommunen i Trøndelag, selv om de ikke skal delta.  

5.2 Risikoevaluering 
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Piloten basere seg på godt bearbeidet sak og vedtak i Landsting oktober 202. Det er også i 

tråd med kulturskolerådets arbeid mot framtidens kulturskole. Gjennom bruk av egenkapital 

blir deltagelsen lavterskel for deltagerkommunene.  

Anbefaler en risikoevaluering etter forundersøkelsen. 

 

6.   Kvalitetssikring 

6.1   Organisering av kvalitetssikring 

Oppfølging av kvalitetssikringen skal gjennomføres i form av ordinær prosjektoppfølging med 

PL og PA Det er ikke behov for egen kvalitetsgruppe eller bruk av eksterne kvalitetsrevisorer. 

 

6.2   Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer 

Forskningsarbeid blir igangsatt for å se hvordan arbeidet fungerer opp mot målsetting. 

Utvikle modellen som skal brukes i deltagerkommunen i samskapningsprosess mellom 

kommunen, kulturskolen og prosjektleder.  

Kvartalsvis møter med deltakerkommune, hvor veiledning tilbys.  

 

7.    Gjennomføring 

7.1   Hovedaktiviteter 

Piloten skal prøve ut forskjellige modeller for samarbeid grunnskole og kulturskole. 

Kulturskolelærere skal inn i grunnskolen og jobbe parallelt med lærerne. Kulturskolelærerne 

skal i piloten ikke erstatte grunnskolens lærere. Det legges vekt på samarbeid og fagutvikling 

for både kulturskolelæreren, grunnskolelæreren og elevene. Piloten gir godt grunnlag for å 

prøve ut kulturskoleærenes kompetanse i estetiske fag. Det vil aktivt jobbe med å gi 

skoleeier innblikk i kulturskolelæreres kompetanse. Dette gir en mulighet for kombinert 

stilling for kulturskolelærere innen kulturskole og grunnskole. Piloten gir en mulighet for å 

kartlegge kompetansen til kulturskolelærere og hvordan kompetansen best kan brukes innen 

flere enheter i kommunen. 

Piloten skal dokumenteres gjennom forsking. Problemstilling for forskingsprosjektet skal 

være godkjent av styret i NKRT i samarbeid med Anders Rønningen, FoU ansvarlig i NKR. 

7.2  Milepæler 

• Ferdig forundersøkelse 01.07.2021 

• Oppstart pilot 01.01.2022 

• Midtveis status (økonomi, avvik fra prosjektplan) 01.01.2023 
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• Sluttrapport 01.03.2024 

 

7.3  Beslutningspunkter 

Hvilke metoder skal man gå videre med i piloten 01.09.2021 

Lag en oversikt med beslutningspunkter, med datoer og beskrivelse av hvert 

beslutningspunkt 

 

7.4  Tids- og ressursplaner 

Prosjektet implementerer dette i prosjektplanen etter forundersøkelsen er ferdig og 

konkludert. 

Sett opp hovedaktiviteter i et Gant-skjema med angivelse av ressurser. Gi kommentarer til 

ressursbehov og ressursbruk. 2 år med mulighet for forlengelse. Rekrutering 2021, oppstart 

01.01.2022 

Tidslinje: 

Vår 2021 – planlegging av pilot 

Høst 2021 – rekruttere medlemskommuner til deltagelse 

Høst 2021 – utforme FoU-del 

Januar 2022 – oppstart av pilot 

 

7.5   Kostnader 

Egenkapital 352 850,- 

Søke midler fra KS 

 

Økonomisk fordeling: 

Egenkapital pr 1.01.2021 Trøndelag: kr 352 820,- 

2021 – kr 152 820,- (forarbeid + div) 

2022 – kr 200 000,- (deltagerkostnad kommuner) 

7.6 Finansiering 
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KS 

Gjensidigestiftelsen 

Sparebankstiftelsen aktivitetsmidler 

 

8.  Kontrakter og avtaler 

8.1  Kontrakter med deltagerkommunene og forskningsressurser 

Kontrakt utformes i samråd med NKR retningslinjer for kontrakter. Kontorsjef Gunn Otnes 

kobles på dette arbeidet. 

 

2021.21 Årsmøtet 2021 
 
Saksdokumenter:  
 

Protokoll styremøte 16.12.2020 
Møtearkiv Hovedstyre  
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 

 

Saksutredning 

Administrasjonen har begynt arbeidet med nye maler, retningslinjer og igangsetting av arbeidet med 

årsmøtet. Styret starter planlegging av Trøndelags årsmøtet i november 2021. Det er planlagt ett 

møte mellom Lars Emil Johannesen, rådgiver og AU i juni med tema årsplan og strategi. 

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter rammene for årsmøtet, og ber AU og rådgiver jobbe videre med planlegging av 

årsmøtet for Trøndelag basert på styrets drøftinger. 

 

2021.22 Regional fordypning Trøndelag  
 
Saksdokumenter:  
 

Møtearkiv Hovedstyre 
Stortingsmelding nr. 18 
 

Saksbehandler:  Vegar Snøfugl, leder arbeidsgruppen fordypning 
Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/
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Saksutredning 

Arbeidsgruppen ledet av Vegar Snøfugl har avholdt 3 møter høsten 20 og våren 21. UH- sektoren, 

MDD og kulturskoler er representert i arbeidsgruppen. Videre arbeid bør drøftes i lys av 

stortingsmelding 18 – Opplev, skape, dele og med bakgrunn i mandat for arbeidsgruppen utformet 

av Rut Jorunn Rønning i Kulturskolerådet. Det er viktig å forankre arbeidet med fordypningstilbudet i 

styret, og få innspill på hvordan arbeidsgruppen skal jobbe videre med fordypningsutvikling i 

Trøndelag.  

Mandat for arbeidsgruppe regional fordypning: 

Norsk kulturskoleråd ønsker å styrke regional samhandling mellom aktører blant annet fra 

kulturskolefeltet ved Norsk kulturskoleråd i Trøndelag, MDD-linjer i Trøndelag, korps ved NMF 

Trøndelag og NTNU. 

Norsk kulturskoleråd Trøndelag har et koordinerende ansvar for å sikre at en arbeidsgruppe kan 

ivareta de ulike organisasjoners og institusjoners perspektiver i forhold til regional samhandling rundt 

kulturskolenes fordypnigsprogram og relevante talentutviklingsprogram. I første omgang kan det 

dreie seg om musikkfaget, men etter hvert vil det komme forventninger til at også de andre 

kunstfagene involveres. Noe av arbeidet til arbeidsgruppa vil være å kartlegge eksisterende ordninger 

med tanke på å styrke samhandling mellom aktørene til det beste for elever i fylket/regionen. 

Arbeidsgruppa vil bli anerkjent som en bidragsyter inn mot prosessen med utvikling av Norsk 

kulturskoleråd sin strategi for fordypning, og videre en samspills partner i gjennomføringen av nevnte 

strategi i perioden 2021-2024. 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar at arbeidsgruppen skal jobbe videre med utvikling av tverrsektoriell fordypning i 

Trøndelag. 

 
2021.23 Politisk arbeid  
 
Saksdokumenter:  
 

Dette dokumentet 
Politisk plattform, se s. 10 og 11 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Bakgrunn for saken: 

I sak 2020.07 Politisk arbeid i Norsk kulturskoleråd, herunder Stortingsvalget 2021, ble følgende 

vedtatt:  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/politisk-plattform
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«Hovedstyret ber AU legge fram sak om organisasjonens hovedpunkter inn mot det politiske arbeidet 

fram mot storitngsvalget2021.» 

 

Saksutredning: 

Hovedstyrevedtak sak 2021.03, hovedstyremøte 17. februar. Arbeidet med historiefortellingen om 

kulturskolen ble påbegynt i sak om Strategi 2020 – 2032 i hovedstyremøtet i januar. Fortellingen skal 

sette fokus på kulturskolen og dens betydning fr den enkelte og lokalsamfunnet. Det ble påbegynt ett 

arbeid med å skape en klar oppfatning av kulturskolens kompetanse og verdi med hensikt å skape ett 

bredt engasjement for framtidens kulturskoler. Hovedstyret ber alle fylkesstyrer å jobbe mot sin 

regionale stortingsbenk med den hensikt å følge opp arbeidet med å sette få ett sterkere avtrykk i 

hvert enkelt partiprogram omkring kulturskolen.  

 

Forslag til vedtak 

Styret utpeker x,y,z til å følge opp kontakt mot stortingsbenken i Trøndelag fram mot de politiske 

partiers landsmøter våren 2021. 

 

2021.24 Digitalt samarbeid UKM 
 
Saksdokumenter:  
 

Saksutredning, dette dokumentet 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 
Karsten Selseth Landrø, nestleder 

 

Saksutredning 

UKM ved Torstein Siegler inviterte representanter fra NKR, DKS og fylkeskommunen til møte 23. 

mars om Digital undervisning, formidling og samspill – interesse for pilot i Trøndelag. Initiativet er 

basert på erfaringer UKM og ungdom & fritid har opparbeidet seg de seneste årene, spesielt under 

den pågående pandemien. Siegler inviterer Kulturskolerådet og Kulturtanken inn på ett samarbeid og 

utprøving av pilot i Trøndelag med søkelys på fjernundervisning og digital samhandling. 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å jobbe videre med deltagelse i UKMs pilot for Trøndelag. 

 

2021.25 Medlemsservice fra rådgiver 
 
Saksdokumenter:  
 

Hovedstyrets møtearkiv 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret
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Saksutredning 

Hva er medlemsservice og hvordan skal rådgiver og styret i framtiden ivareta medlemsservicen 

ovenfor medlemskommunene?  

Forslag om digital kappekopp fast 1 gang pr mnd. Lavterskeltilbud hvor rektorer deltar når de har 

mulighet. Hensikten er å skape ett forum for informasjon og deling av erfaringer. Forslag til tema for 

første møte er Udir utlyst midler til sommerskoler. 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å innføre digital kaffekopp med rektorer 1 gang pr mnd. Medlemsservice blir tatt opp i 

neste styremøte 27. mai. 

 

2021.26 Eventuelt  
 
Saksdokumenter:  
 

Søknad fra Overhalla kulturskole, dette dokumentet 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Saksutredning 

Søknad om økonomisk støtte til e-sport tilbud til Overhalla kulturskole. Fagbeskrivelse og Lokal 

fagplan ble sendt med søknaden som vedlegg, og legges fram for styret på forespørsel. 

 

Overhalla kulturskole søker herved om muligheten til støtte fra Norsk kulturskoleråd 
Trøndelag.  Eventuell økonomisk støtte fra styret i kulturskolerådet, vil være med 
på å kunne muliggjøre første år med tilbud om E-sport i vår kommune.  
 
Kort beskrivelse av prosjektet  
Dette er et treparts-samarbeid mellom folkebiblioteket i kommunen, ungdomsklubben og 
kulturskolen.   
1 - E-sport på ungomdsklubben:   
Her kan ungdom komme og spille utvalgte spill i trygge omgivelser sammen med andre 
ungdommer. Vi tilbyr dataspill på ungdomsklubben, slik at de kan spille sammen i stedet for alene på 
ungdomsrommet!  

  
2 - E-sport på folkebiblioteket:   
Her kan eldre ungdom og voksne som har interesse av dataspill møtes for å spille i lag.   
  
3 - E-sport i kulturskolen:  
Se vedlagt fagbeskrivelse og utkast til lokal fagplan E-sport (2 vedlegg)  
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Økonomi  
Overhalla kommune bidrar med egenandel på ca 300.000 kr til innkjøp av utstyr. Overhalla 
kulturskole har ikke fått utvidet sine rammer til å dekke lønnskostnader. Vi søker derfor om 50.000 kr 
til driftsstøtte første skoleår. Dette skal kunne dekke opp ekstra lønnsutgifter til lærer.   
  
Har dere behov for utfyllende informasjon om noen av de overnevnte punktene, kan dere ta 
kontakt med undertegnede.   
  
Hilsen 

Magne Heglum 

Fagleder 

OVERHALLA KULTURSKOLE 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å ikke støtte søknaden fra Overhalla kulturskole fra Trøndelags egne midler, men 

videresender søknaden sentralt for å se om Overhalla kulturskolen får støtte til tiltaket.  

 


