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Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 - 11:05 Velkommen ved styreleder 

11:05 - 11:10 
Sak 36 og Sak 37  

11:10 - 11:15 
Sak 38  

11:15 - 11:25 
Sak 39  

11:25 - 11:35 
Sak 40 

11:35 – 11:45 
Sak 41 

11:45 - 11:55 
Sak 42 

11:55 – 12:10 
Sak 43 

12:10 – 12:15 
Sak 44 

12:15 – 12:20 
Styreleder oppsummerer 
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2021.36 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling 
Sakliste (side 2) 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende styresekretær 
 

 

Saksutredning 

Innkalling med teams lenke ble sendt ut som kalenderinvitasjon 27. november 2020, og formell 

innkalling i e-post 6. april 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.37 Godkjenning av protokoll 2021.04 

 
Saksdokumenter:  
 

Link Møtearkiv Nordland  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende styresekretær 
 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

 

Referatsaker 

2021.38 Rådgivers rapport 

 
Saksdokumenter:  
 

 
Saksbehandler: 

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

  

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vedlegg 1 

Rådgivers rapport pr 10. mai 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.  

Politisk plattform 

Utenforfloka arrangerte lanseringsfest fra den Norske Opera 27. april. Videre arbeid med 

utenforfloka vil bli knyttet til Framtidens kulturskole og utvikling av pilot basert på landstingsvedtak 

5.1.8. Utenforfloka er ett aktuelt tema på fagdel i Årsmøte 14. oktober. 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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Trøndelag: Jobbet med arbeidsgruppe regional fordypning med UH-sektor og MDD. Arbeidet med 

fordypning vil få større fokus framover med tanke på Stortingsmelding for barn og unge omtaler 

fordypning som satsningsområdet. Universitetet NORD avd. Røstad er aktuell som ide hubb for 

kulturskolelærere med tanke på kompetanseheving. Dette vil igjen gi bedre utvikling av og 

gjennomføring av fordypningstilbud.  

Rådgiver har ansvar for politisk koordinering av representasjon fra hovedstyret på Arendalsuka 

arrangementer sammen med Kristin Geiring. Det jobbes med program, debattdeltagelse og 

nettverksbygging 

Rådgiver jobber med pilot og Utenforfloka framover. Det skal jobbes fram en strategi i forbindelse 

med KIL/Mangfold. Rådgiver vil jobbe i en arbeidsgruppe med fokus å jobbe fram strategien basert 

på Kulturskolemanifestet, KIL samarbeidet, Utenforfloka og lanstingsvedtak fra oktober 2020. 

Aktivitet 

Digital kaffe med rektorer ble avholdt 29. april Trøndelag og 7 mai i Nordland. Webinar og aktiviteter 

og støtteordninger i NKR Norland ble avhold 14 april. Jobber med programmet til ledersamling mai 

2021, og ett tilknytnings webinar 12 mai med tema Framtidens kulturskole. Ledersamling avholdes 

på Scandic Hell Hotell for Trøndelag 27. -28. mai. Tema er ungdomsmedvirking, Framtidens 

kulturskole, digitalitet i forhold til framtidens undervisning og eksponering av estetiske fag. 

Arbeidssituasjon 

Rådgiver har primært hjemmekontor, med mulighet for å jobbe i Fjordgata 2 dager pr uke. Fortsetter 

jobben som styrevikar fram mot sommeren i Nordland. Stillingsandel er 50%. Rådgiver skal bruke 

10% av stillingen på etterarbeid og videreutvikling av konsept fra Utenforfloka. 

Forslag til vedtak 

Styret tar rådgivers rapport til orientering. 

 

2021.39 Hovedstyremøte 23.04  
 
Saksdokumenter:  
 

Hovedstyrets møtearkiv 

Saksbehandler:  Elisabeth Ødegård, styreleder Nordland 
 

Saksutredning 

Hovedstyremøte ble avholdt 23. april. Styreleder orienterer fra møtet.  

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen 

 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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2021.40 Arendalsuka  
 
Saksdokumenter:  
 

Sak 2021.08 hovedstyremøte 23.04, Møtearkiv hovedstyre 

Program Arendalsuka 2021  

 
Saksbehandler:   

 
Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende styresekretær 
 

Saksutredning 

Arendalsuka arrangeres 16. – 20. august til, og er en viktig arena for Kulturskoleråd ved at politiske 

partier, interesseorganisasjoner, frivilligheten, næringsliv og statlige organ deltar med stands, 

debatter og profileringsarrangement. 

 

 

Styreleder ønsker å ha med nestleder på Arendalsuka, og nestleder har stilt seg til rådighet for 

deltagelse. Fram mot styremøte vil styreleder og nestleder gå igjennom programmet og se hvilke 

arrangement de ønsker å delta på. Både styreleder og nestleder ser for seg deltagelse mandag til 

onsdag i Arendal. 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å sende styreleder og nestleder til Arendalsuka for å representere Norsk kulturskoleråd 

ved arrangement, debatter og annen profileringsarbeid.   

 

 

 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://arendalsuka.no/event/search
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Politisk plattform 
 

2021.41 Årsmøtet 2021 
  
Saksdokumenter:  
 

Saksbehandling årsmøte, sak 2021.10 hovedstyremøte 23.04, Møtearkiv 

hovedstyre 

 
Saksbehandler:   Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende styresekretær 

 

Saksutredning 

Nordlands årsmøtet avholdes 14. og 15. oktober 2021. Tema for faglig innhold på årsmøtet. Det er 

bedt om innspill fra digital rektor kaffe 7. mai. AU har innspill om tema i forbindelse med 

utenforskap, og da med bakgrunn i rådgivers deltagelse i Utenforfloka 2020-21, og redegjørelse i 

rådgivers rapport, dette dokument.  

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter innspill på tema til fagdag 14. oktober, og vedtar x som tema for fagdel av årsmøte 

2021.  

 

2021.42 Stortingsmelding nr. 18 – Opplev, skape, dele 
 
Saksdokumenter:  
 

Link protokoll Sakskart Hovedstyremøte  

Saksbehandler:   Elisabeth Ødegård, styreleder Nordland   

Saksutredning 

I arbeidet med politisk plattform og strategi har hovedstyret 17.02.21 vedtatt å jobbe mot politiske 

partier på regionalt nivå fram mot landsmøtene våren 2021. Hensikten med arbeidet er å befeste 

kulturskolens rolle og arbeid i politiske partiers partiprogram ved landsmøter våren 2021. Regionale 

styrer oppfordres til å ta kontakt med sin stortingsbenk for dialog omkring kulturskolens synlighet i 

hvert enkelt partiprogram. AU har i møte 29.04.21 kommet med innspill til kontakt med 

stortingsbenken som gjelder Stortingsmeldingen til styremedlem Åshild Pettersen. 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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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Meldinga blir handsama i barne- og familiekomiteen 27.5., og i Stortinget truleg 7.6. Kulturskolerådet 

sitt hovudstyre har uttrykt ynskje om at fylkeslaga våre engasjerer seg inn mot eigne 

stortingsmedlemmer, særleg dei i nemnde komité samt utdannings- og forskingskomiteen, i tida fram 

til handsaming.  

 
 Forslag til vedtak 
Styret drøfter Stortingsmelding nr 18, og ber styremelden Åshild Pettersen ta kontakt med 
stortingsbenken Nordlands representant i barne- og familiekomiteen og utdanning- og 
forskingskomite.  
  

2021.43 LAP - Egenkapital 
  
Saksbehandler:  Sigrun Fostad, rådgiver Nordland 

Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende styresekretær 
Veronica Vangen Evensen, nestleder styre  

 

Saksutredning   
Styret har øremerket kr 200 000,- av egenkapital til stimulering til deltagelse i LAP. Det er behov for å 
utforme kriterier for fordelingsnøkkel, hvor styret bes ta stilling til om midlene skal brukes på 
studiekostnad, reiseutgifter eller begge områdene. 

Videre ber AU styret ta stilling til følgene forslag: Styret øremerker 7500,- pr deltager til de 20 første 

påmeldte til LAP. Ubrukte midler/restbeløp øremerkes reiseutgifter, hvor de med størst reiseutgifter 

blir prioritert.  

Dette innebærer kr 150 000,- brukes til studiekostnader, og kr 50 000,- brukes til reiseutgifter.  

I fordeling av midlene ved stor søknad, utviser styret skjønn i fordeling av midlene. 

AU ber rådgiver informerer medlemskommunene om støtte til LAP. 

 

Forslag til vedtak 
Styret vedtar AU sitt forslag om økonomisk modell til fordeling av midler ved LAP.  

Kr 7500,- dekkes av studieavgift til de 20 første påmeldte til LAP.  

Kr 50 000,- fordeles til reiseutgifter, hvor de med dokumentert størst utgifter til reise blir prioritet. 

Ved stor søknad, utviser styret skjønn i fordeling av midlene. 
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2021.44 Eventuelt 
  
Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende styresekretær 
 

Saksutredning   
1. Noe nytt om status distriktsmusiker ordningen? Det ble sendt inn høringssvar 26. april. Nestleder 
orienterer om status. 

 

2. Forslag til datoer styremøter høsten 2021 

Møtedag blir fortsatt torsdag, kl 11:00 - 12:20 

26. august – AU møte 12 august, evt. 16/17/18 august. 

16. september – AU møte 9. september 

13. oktober – styremøte i forbindelse med årsmøtet – AU møte 30. september 

11. november - AU møte 21. oktober 

9. desember – 25. november AU møte  

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter innkomne saker, og tar de til orientering.  

Styret vedtar å legge styremøter høsten 2021 til 26/8, 16/9, 13/10, 11/11, 9/12 


