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Tentativ tidsramme Innhold 

14:00 - 14:05 Velkommen ved styreleder 

14:05 - 14:10 
Sak 27 og Sak 28 

14:10 - 14:20 
Sak 29 

14:20 - 14:30 
Sak 30 

14:30 - 14:45 
Sak 31 

14:45 - 14:50 
Pause 

14:50 - 15:00 
Sak 32 

15:00 - 15:05 
Sak 33 

15:05 - 15:10 
Styreleders oppsummering / avslutning 
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2021.27 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 29. april 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.28 Godkjenning av protokoll 2021.03 

 
Saksdokumenter:  
 

Trøndelag møtearkiv  
 

 
Saksbehandler:  

 
Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

2021.29 Referatsaker 

 
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 i Nordland. 

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.  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag
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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. Arbeidsgruppe for strategi mangfold, inkludering og utenforskap er en tverrfaglig 

gruppe som utarbeider ny strategi for mangfold med forankring i Strategi 2032, KIL, 5.1, 

Stortingsmelding nr. 18. Skal resultere i helhetlig handlingsplan for hvordan jobbe med innenforskap, 

inkludering og mangfold. 

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. 

Andre referatsaker 
• Status fordypning 

• Status Ledersamling våren 2021 

• Arendalsuka 

Saksdokumenter:  
 

 
Saksbehandler: 

Protokoll fra tidligere styremøter 
Møtearkiv hovedstyremøte 
 
Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 

  

Forslag til vedtak 

Styret tar sakene om fordypning, ledersamling og Arendalsuka til orientering. 

 

2021.30 Hovedstyremøte 23.04  
 
Saksdokumenter:  
 

Hovedstyrets møtearkiv 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-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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Saksbehandler:  Karsten Selseth Landrø, nestleder Trøndelag 
 

Saksutredning 

Hovedstyremøte ble avholdt 23. april. Nestleder legger fram en orientering fra møtet.  

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen 

 

2021.31 Oppfølgingsaker fra styremøte 20.04.21 
 

31.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 

31.2: Årsmøte 27. november 2021 

31.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 
 
Saksdokumenter:   
 

 
Pilot beskrivelse, sakskart 2021.03 
 
Hjemmeside Utenforfloka NullUngeUtenfor 
Landstyrevedtak 5.1.8 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 

 

Saksutredning 

Tre medlemskommuner i Trøndelag er valgt ut til å delta i piloten om framtidens kulturskole. AU har 

drøftet om det er hensiktsmessig å invitere kommunene inn som deltagere i utprøvelse av Modell for 

samarbeid grunnskole og kulturskole basert på helhetstenking opp mot kommune 3.0. Dette vil løste 

piloten som blir utprøvd, og være i tråd med arbeid på nasjonalt nivå i Norsk kulturskoleråd. 

Styreleder tar kontakt med de aktuelle kulturskolerektorer og ordførere for å se på muligheten for å 

innlede en dialog om deltagelse og samarbeid. 

Rådgiver har deltatt på Utenforfloka for Norsk kulturskoleråd. Dette arbeidet ligger tett opp mot 

design og tankene bak pilotutprøving i Trøndelag, samt Landstingsvedtak 5.1.8.  AU har drøftet en 

mulig kobling mellom de to områdene, og ønsker å løfte drøftingene inn i styret før videre arbeid 

med piloten igangsettes. 

 
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. 

 

https://www.nullungeutenfor.no/?fbclid=IwAR2bIj_Pqs-8OICp9xZC177Nww8StboBgXdmF_ZXU8hV0Cmtnh0yYxfYXHE
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31.2 Årsmøtet 27. november 2021 

 
Saksdokumenter:  
 

Saksutredning, dette dokument 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver  
 

Saksutredning 

Årsmøtearbeidet er påbegynt. Valgkomite vil kontakte styremedlemmene før sommeren 2021 med 

forespørsel om gjenvalg. Trøndelag Kulturskoleråd styret har vedtatt å ha 2 dagers årsmøtet med 

faglig påfyll som dag 1. Tema for fagdagen må fastsettes og arbeidsgruppe opprettes før arbeidet 

med årsmøtes første dag blir videreført.  

Det er kommet en henstilling fra politisk sekretariat at styreleder i Trøndelag fylke presenterer en 

visjonær og realistisk årsplan 2022-23 på årsmøtet.  

 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar tema x som tema på fagdag i forbindelse med årsmøte 2021. Arbeidsgruppe ble 
oppnevnt med følgende medlemmer……….. Arbeidsgruppen starter sitt arbeid med innhold basert på 
vedtatt tema. 
Styreleder presenterer skisse til årsplan på styremøte 17.08. 
 

 
2021.32 Kulturskoledager 2022  
 
Saksdokumenter:  
 

Møtearkiv Trøndelag  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
 

Saksutredning 

Før videre arbeid med kulturskoledager 2022, ber AU styret drøfte om det skal fortsettes å jobbe 

med kulturskoledager for Trøndelag i januar 2022. Hvis styret ønsker videre planlegging av 

kulturskoledagene blir det viktig å avklare ambisjonene for kulturskoledagene. Størrelsen på 

arrangementet blir viktig i den videre planleggingen. Økonomi må avklares og en plan for økonomien 

må legges. Vider bør en arbeidsgruppe opprettes for å jobbe videre med planleggingen av 

kulturskoledagene 2022. 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å avholde kulturskoledager i Trøndelag 2022. Arbeidsgruppe opprettes med 

deltagere…… Økonomi avklares innen 01.08.2021. 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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2021.33 Eventuelt  
 
Saksdokumenter:  
 

Innkomne saker 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Saksutredning 

Ingen innkomne saker 

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter innkomne saker, og tar de til orientering.  

 


