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Tentativ tidsramme Innhold 

09:00 - 09:05 Velkommen ved styreleder 

09:05 - 09:10 
 
Sak 34 og Sak 35 

09:10 - 09:20 
 
Sak 36 

09:20 - 09:30 
 
Sak 37 

09:30 - 09:45 
 
Sak 38 

09:45 - 09:50 
 
Pause 

09:50 - 10:00 
 
Sak 39 

10:00 - 10:05 
 
Sak 40 
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10:05 – 10:10 
 
Sak 41 

10:10 – 10:15 
 
Sak 42 

10:15 - 10:20 
 
Styreleders oppsummering / avslutning 

 

2021.34 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 27. juli 2021, og formell 

innkalling i e-post 27. juli 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.35 Godkjenning av protokoll 2021.04 

 
Saksdokumenter:  
 

Trøndelag møtearkiv  
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

2021.36 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Saksbehandler: 

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

  

Vedlegg 1 

Rådgivers rapport pr 1. august 2021 

Hovedperioden har vært ferietid siden sist styremøte 

Orientering 

Deltar 12. august på fagdag Fosen med innlegg om framtidens kulturskole   

Politisk plattform 

Jobber med 

• Strategi Mangfold, inkludering og innenforskap 

• Politisk deltagelse i Arendalsuka i forhold til debatter, seminar og appeller. 

• Årsmøtearbeid – virksomhetsplan og innkalling 

• Planlegger møte med fylkeskommunen avd. kultur og utdanning 

• Møter om fordypning med Trøndelag fylkeskommune 

Aktivitet 

Ledersamling flyttet til 2. og 3. september på Scandic Hell 

Digital rektorkaffe med tema sosiale medier 30. august 

Arbeidssituasjon 

Rådgiver har fram til august primært vært på hjemmekontor. Høsten 2021 blir det mulighet til fysisk 

arbeid i Fjordgata 2 dager pr uke. Avsluttet vikariat i Nordland. Stillingsandel, fast 50%. Rådgiver skal 

bruke 10% av stillingen på etterarbeid og videreutvikling av mangfolds strategi. 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag
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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. 

 

2021.37 Hovedstyremøte 19.08  
 
Saksdokumenter:  
 

Hovedstyrets møtearkiv 

Saksbehandler:  Bjørn Rasmus Skjelstad, leder Trøndelag 
 

Saksutredning 

Hovedstyremøte blir avholdt 19. august under Arendalsuka. Første møte hvor hovedstyret møtes 

fysisk. Hovedstyret skal avholde styremøte, styreopplæring og politisk representasjon.  Leder legger 

fram en orientering fra sakskartet.  

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen 

 

2021.38 Oppfølgingsaker fra styremøte 27.05.21 
 

38.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 

38.2: Årsmøte 27. november 2021 

38.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 
 
Saksdokumenter:   

 
Pilot beskrivelse, sakskart 2021.03 

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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 Landstyrevedtak 5.1.8 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 

 

Saksutredning 

Hvordan jobbes det videre med igangsetting av pilot modell grunnskole – kulturskole. Hvilke 

kommuner skal delta, dato for oppstart og oppfølging. Hvordan fordeles ansvaret for igangsetting og 

gjennomføring mellom rådgiver og styret? 

 
Forslag til vedtak  
Styret vedtar å igangsette piloten x.x.xx. Ansvarsforhold blir delt mellom rådgiver med daglig 

oppfølging og styret ved styremedlem x og y i arbeidsgruppe for å følge opp piloten på vegne av 

styret i Trøndelag 

 
38.2 Årsmøtet 27. november 2021 

 
Saksdokumenter:  
 

Saksutredning, dette dokument 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver  
 

Saksutredning 

Årsmøtekunngjøring blir sendt ut i august til alle medlemskommunene. Påmelding til årsmøtet er lagt 

ut på kulturskolerådets nettside. Arbeidet med virksomhetsplan er påbegynt. Tema og arbeidsgruppe 

for videre arbeid bør drøftes om hensiktsmessig å opprette. Valgkomite har innhentet informasjon 

om gjenvalg i sittende styret og eventuelt nye kandidater. Valgkomiteen har avhold møte i juni 2021. 

22 juni avhold AU og leder Politisk sekretariat Lars Emil Johannesen møte gjeldene Trøndelags 

årsmøte. 

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 21.09, og rådgiver legger fram forslag til 
virksomhetsplan på samme møte. 
 

 
2021.39 Kulturskoledager 2022  
 
Saksdokumenter:  Møtearkiv Trøndelag  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
 

Saksutredning 

Det er innhentet tilbud på Scandic Hell om Kulturskoledager i uke 10, 2022. Hotellet er reservert for 

hele uke 10 med tanke på å avholde regionsmøte mandag, kulturskoledager tirsdag - torsdag og 

ledersamling torsdag - fredag. Ved å legge alle arrangement til 1 uke, så ønsker styret å samle 

medlemskommunen i Trøndelag for flere aktiviteter. For å finne formen på uken og se på hvordan en 

ukes arrangement er hensiktsmessig for medlemskommunene er spørsmålet om det bør oppnevnes 

en arbeidsgruppe som jobber med arrangementene. 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å opprette arbeidsgruppe med deltagere…… Økonomi avklares innen 01.09.2021.  

 
2021.40 Møte med Fylkeskommunen og KS   
 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
 

Saksutredning 

Juni 2021 hadde rådgiver møte med Trøndelag Fylkeskommune avd kultur og utdanning sammen 

med kollega Knut Øverland om fordypningstrategi til Kulturskolerådet. Det ble tatt initiativ til møte 

mellom Fylkeskommunen, rådgiver og AU høsten 2021. Fylkeskommunen er positive til ett møte med 

Kulturskolerådet Trøndelag. Møte med Fylkeskommunen er i tråd med Kulturskolerådets politiske 

plattform og bør inn i virksomhetsplanen for 2022-2024. Styret bes drøfte om hensikten med ett 

møte, samt om det skal inviteres til ett møte med KS høsten 2021 med samme forankring som møte 

med Fylkeskommunen.  

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å gjennomføre møter med Fylkeskommunen og KS. Møtene skal gjennomføres før 1 

november 2021. 

 
2021.41 Møteplan høsten 2021  
 
Saksdokumenter:  
 

Møtearkiv Trøndelag  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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Saksutredning 

En gjennomgang av planlagte styremøter for høsten 2021 for å se om det må foretas justeringer.  

Forslag til vedtak 

Styret vedtar å opprettholde møtedatoer som planlagt i styremøte januar 2021 

 

2021.42 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.  

 

 

 


