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PROTOKOLL 
Norsk kulturskoleråd Rogaland 

Fylkesstyremøte 2021-03 

Tirsdag 13. april 2021 kl. 10.00-14.00, Digitalt møte på Teams 

Til stede: Kirsten Jæger Steffensen, Hans Widerøe, Camilla Nordhagen, Anders Berglund, 

Ragnvald Wernøe 

 

2021.20 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak 

Styret godkjenner saken. 

 
2021.21 Godkjenning av protokoll 

Vedtak 

Styret godkjenner saken. 

 

2021.22 Referatsaker 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

2021.23 Disponering av fylkets egenkapital 

Styret ønsker allerede i inneværende år å tilby flere kulturskolerelaterte kurs på Skolemøtet den 12. 

november. Ledersamlingen den 30. april inviteres til å komme med innspill på tema og kursholdere. 

 

 

 

2021.24 Årsmøte Rogaland 2021 

Styrets beretning for siste periode: form og plan. Avventes 

Årsmøtet 2021 skal vedta årsplan for Norsk kulturskoleråd Rogaland med bakgrunn i strategi 2032 og 

landstingsvedtak 2020, som blir lagt fram av fylkesstyret. Innspill til oppstart av arbeidet. Avventes 

Vedtak: 
Styret vedtar saken 
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Tema og tittel, innhold, kontingent for årsmøtekonferansen og tidsramme for årsmøte og 

årsmøtekonferansen. Innspill fra ledersamlingen den 30. april. 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken og fortsetter arbeidet med avtalene gjort i møtet. 

2021.25 Hovedstyremøte 23. april 

Vedtak  
Styret tar saken til etterretning og gir styreleder signaler å ta med til møtet. 

 

2021.26 Tolking av styrehonorering 

Tolkninger i fylkesstyret på typer møter:  
 
Styremøter er heldagsmøter 
Ledersamlinger er heldagsmøter 
Andre møter over hele dager er heldagsmøter 
 
Møter inntil 3 timer er en kort dag. 
AU-møte kortere enn 3 timer er en kort dag 
Avtalt møte er et møte. 
Oppdrag styremedlemmer gjør for styret, honoreres. 
 
Vedtak: 

Styret vedtar saken. Rådgiver tar med presiseringene på kortinformajsonen om styrehonorering. 

 

2021.27 Ledersamling 30. april kl. 10.00-14.00 

Digital samling Teams 

Kirsten, Ragnvald og Rønnaug møtes fredag 15. april for å sette planen for ledersamlingen, etter 

innspill på styremøtet. 

Endelig plan er: 

AGENDA 

Sak 7/21 Velkommen ved styreleder Kirsten J. Steffensen        kl. 10.00      

Sak 8/21  
Sarita Wallumrød: Kulturskolen og musikkterapi som ressurs i kommunen. 
Foredrag inkludert kaffepause og spørsmålsrunde. Kl. 10:15- 12:15 
 
Innledning ved Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og Ragnvald Wernøe, 
styremedlem og rektor i Hå kulturskule. 
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Bakgrunn for foredrag er kulturskoleutviklingen som foregår på nasjonalt nivå; Fremtidens 
kulturskole, kulturskolen 3.0. Kulturskolen som ressurs og samfunnsaktør. 
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole 
 
Kursholder: 
Sarita Wallumrød er utdannet musikkterapeut fra Norges Musikkhøgskole, og har lang erfaring med 
arbeid i og ut fra kulturskolen. 
Hun jobber i Kongsberg Kulturskole som ble årets kulturskole 2016 og også er nevnt i den 
første stortingsmeldingen for kunst og kultur for barn og unge: «Oppleve, skape, dele- Kunst og kultur 
for, med og av barn og unge» (nr. 18, 2021), mest på grunn av sitt arbeid med inkludering og 
samfunnsdeltakelse. Hun har også i en årrekke gjort oppdrag som veileder og foredragsholder for 
kulturskoler og andre faggrupper i forhold til musikk og helse.  

 

Lunsjpause kl. 12:15- 13:00 
 

Sak 9/21 Godt nytt 

Sak 10/21 Årskonferanse – innhold og gjester. Presentasjon av innsendte ideer. 

Sak 11/21 Tips til kulturskolerelaterte kurs på Skolemøtet 12. november. Presentasjon av 
innsendte ideer 

Sak 12/21 Nytt fra Kulturskolerådet og takk for i dag 

 

Rådgiver ber om påmelding, innspill på kulturskolekurs og innspill på tema/gjester for 

årsmøtekonferansen, sammen med innkallingen. 

I 2021 blir datoen for kulturskolekurs 12. november, samme dato for Skolemøtet 

 

Vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

2021.28 Eventuelt 

Det var ikke noen saker på eventuelt. 
 

Vedtak 

 

 

 

Referent- Rønnaug R. Bakke 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole

