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Tentativ tidsramme Innhold 

09:00 - 09:05 Velkommen ved styreleder 

09:05-09:10 Sak 18-19 

09:10-09:15 Sak 20 

09:15-09:35 Sak 21 

09:35-09:55 Sak 22 

09:55-10:15 Sak 23 

10:15-10:25 Sak 24 

10:25-10:35 Sak 25 

10:35-10:45 Sak 26 

10:45-10:50 Sak 27 

10:50 - 11:00 Styreleders oppsummering 
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2021.18 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad 
 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 

 

 

 

2021.19 Godkjenning av protokoll 
 
Saksdokumenter: Styremøte 2 protokoll 16.4  
 
Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad 
 

Forslag til vedtak: Protokoll styremøte 2021.02 godkjent 

 

 

 

2021.20 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
 
Saksdokumenter: Økonomirapport TFS aug 2021 
   Rådgivers rapport 
Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad  
 
 
 
Forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering. 

 

 
  

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7884/orig/attachment/2021%20Styremote%202%20protokoll%2016.4.pdf
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2021.21 Årsmøte 
 
Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad 
 

Saksutredning: 

• Styret blir enige om prosessen fram til årsmøtet. 

• Styret diskuterer om det har saker å legge fram på årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak 
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2021.22 Årskonferanse  
 
Saksbehandler: Kjellaug Kornstad 
  
Saksutredning:  
Styret diskuterer innhold på årskonferanse/ledersamling som arrangeres i forbindelse med årsmøtet. 
 
 
Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak 
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2021.23 Kriterier og vurdering av søknader om tilskudd til regionale 
arrangementer 2022 – kulturskole post Covid-19 
 
Saksdokumenter: Søknad om tilskudd til regionale arrangementer 2022 – kulturskole post Covid-19 
  
Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad 
  
Saksutredning:  
Søknadsskjemaet har tidligere vært godkjent via e-post, men godkjennes formelt på dette 
styremøtet. Styret må også vedta hvordan innkomne søknader skal vurderes. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret godkjenner kriteriene som beskrevet i søknadsskjemaet. 
2. AU oppnevner en arbeidsgruppe fra styret som vurderer innkomne søknader. Ved behov kan 

eksterne representanter delta i arbeidsgruppa. 
 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=USOz7iOGpE2tXTNg2qx6mvZwkXTKT9dEsxvuDtRTzExUQkFRUDlWWjExMlQ0M0pON0FWVlg1NVE4NS4u
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2021.24 Orientering fra hovedstyremøte og Arendalsuka 2021 
 
Saksdokumenter:  Hovedstyremøte 3 sakskart 19.8 
  
Saksbehandler:  Pål Jentoft Johnsen 
  
 
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 
 
 

  

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7998/orig/attachment/2021%20Hovedstyremote%203%20sakskart%2019.8.pdf
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2021.25 Sak om utredning av friplasser til Hovedstyret 
  
Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad  
  
Saksutredning: 
På forrige styremøte ble det spilt inn ønske fra et styremedlem om å melde inn sak til hovedstyret 
om oppretting av friplasser i Hovedstyret. 
 

Vedtaket lød «Styret gjør en saksutredning angående friplasser i kulturskolene for å melde denne 
inn til Hovedstyret.» 
 
I Norsk kulturskoleråds Strategi 2032 er et av fire strategiområder «Mangfold – kulturskole i et 
mangfoldsperspektiv». 
 
I tillegg står følgende punkt under Norsk kulturskoleråds verdier i samme dokument: 

• Inkluderende 
Norsk kulturskoleråd skal bidra til at alle får ta del kulturskolefelleskapet på en likeverdig 
måte – både faglig, sosialt og kulturelt. 

 
Et virkemiddel for å oppnå mål om mangfold og inkludering i kulturskolene er å opprette friplasser. 
Styret erfarer at kommuner er usikre på hvordan de kan gå fram for å opprette og administrere slike 
friplasser i kulturskolene sine. Det er naturlig at dette ikke kan gjøres likt alle steder, men vi ser at det 
kan være behov for en veileder for hvordan man både kan jobbe for at friplasser blir et tilbud og 
hvordan et etablert tilbud skal etableres.  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret v/rådgiver melder inn saken til neste hovedstyremøte. 
a. Forslag til vedtak i Hovedstyret: Administrasjonen lager en veileder til kommunene 

om hvordan man kan opprette og administrere friplasser. 
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2021.26 Digitale møter for kulturskoleledere 
  
Saksbehandler: Kjellaug Kornstad 
  
Saksutredning:  
Etter initiativ fra kulturskoleleder i en av våre medlemskommuner ble det våren 2021 avholdt to 
digitale møter om arbeid med lokale læreplaner i kulturskolen. Rådgiver ønsker tilbakemelding fra 
styret på om dette er noe fylkesavdelinga skal gjøre mer av, og hva formene på dette kan være. 
 
Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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2021.27 Eventuelt 
 
Saksdokumenter:  
  
Saksbehandler:  
  
Saksutredning:  
 
Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 


