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«Hendt i veckan» - Uformell runde rundt bordet 
Inkl. saker til eventuelt 

2021.33 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 4 
 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Forslag til vedtak:  

Innkalling og sakliste godkjent.  

Protokoll styremøte 4 godkjent. Ingen kommentarer mottatt. 

2021.34 Orienteringssak Hovedstyremøte og Arendalsuka 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Saksutredning:  

 

Hovedstyremøte: Møtet ble avholdt på Lillesand hotel Norge, torsdag 19. August.  

Sakskart finnes her: møtedokumenter hovedstyret 

Sjur orienterer fra møtet.  

 

Arrangement for Agder, Kulturkammeret onsdag 18. august: Det deltok ca. 30 lærere og 

kulturskoleledere på lunsj kl 12.00, som fikk orientering fra Martha om kulturkammeret/Arendal 

kulturskole og orientering om Kulturskolerådet fra Jo. Mange deltok som publikum på 

kulturskoledebatten. 

Enkelt arrangement, som bør være mal for tilsvarende arrangement på kommende Arendalsuker. 

 

Arendalsuka: Kulturskolerådet hadde stor tilstedeværelse på Arendalsuka. Det ligger flere artikler 

som omhandler dette på www.kulturskoleradet.no.  

For full oversikt se denne artikkelen: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juli/klare-for-

kulturskoledebatt  

 

Streamingliste: (lenkene er til arrangementene. Lenke til opptak Streaming nede på sidene) 

• Kulturskoledebatten: Kulturskole for alle?  

• Anbefaler spesielt debattene Når kulturen kommer tilbake og Kva no, SFO?  

• Lenke til opptak av alle debatter/arrangementer finner dere her: 

https://program.arendalsuka.no/event/search  

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
http://www.kulturskoleradet.no/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juli/klare-for-kulturskoledebatt
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juli/klare-for-kulturskoledebatt
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15331
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15286
https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15433
https://program.arendalsuka.no/event/search
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2021.35 Utsettelse levering årsmøtesak fra arbeidsutvalg, Regionalt 

utviklingsarbeid (Samarbeid i Agder) 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Saksutredning: 

Etter en engasjert ledersamling 13. august, ber arbeidsutvalg, Regionalt utviklingsarbeid, som ser på 

videre samarbeid i Agder, AU om utsettelse til å levere sak som skal legges fram for årsmøtet. 

Utsettelse gis til neste styremøte, 21. september. AU har innvilget utsettelse. 

 
Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 
 

2021.36 Orienteringssak, dialogmøter med regionene 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Saksutredning: 

Sjur og Jo skal møte kommunene i Listerregionen (Nett Vest) til fysisk møte i Kvinesdal, 16. 

september (fysisk). På møtet møter kulturledere og kulturskolerektorer. 

Det tas sikte på å gjennomføre tilsvarende orienteringer for Midt og Naust. 

 

Punkter til dialogmøter rundt interkommunalt samarbeid: 

• Stortingsmelding 

• Historien om kulturskolesamarbeid på Agder 

• Rollen til Norsk kulturskoleråd Agder - før, nå og fremover 

• Mulige modeller fremover 

• Planlagt prosess 
 
Forslag til vedtak: Tas til orientering 
 

2021.37 Årsmøtekonferanse, 14.10.2021 
Saksdokumenter:  
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Saksutredning:  

Se vedtak, sak 2021.27, protokoll styremøte 4 
Komitè: Sjur Høgberg, Martha M. Hansen og rådgiver. 
 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 
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2021.38 Gjennomføring årsmøte, 15.10.21 
Saksdokument:   
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 
 

Saksutredning: 

Kunngjøring og innkalling ble sendt, 30. mai, til medlemmene/kommunene med kopi til 

kulturskolelederne. 

Clarion hotel Tyholmen er bestilt til festmiddag og overnatting. Konferanse og årsmøte avholdes i 

Kulturkammeret. 

 

AU ønsker innspill til den praktiske gjennomføringen av årsmøtet: 

• Påmelding. Hvordan få større deltagelse?: Årsmøtene har vært preget av å være 

«ledersamlinger». Hvordan motivere til å rekruttere bredere fra skoleeier? Hver kommune 

kan stille med 4 delegater (§ 3.4.4. i vedtektene). «Minst en av disse bør være folkevalgt 

representant» 

• Møteleder: Finne møteleder utenfra. Innspill i møtet. 

• Kulturelle innslag: Hvem? 

o Gjelder både årsmøtet og middag, kvelden før. 

• Sakspapirer kun digitalt. Orientere om dette ved utsendelse, slik at de som ønsker de på 

papir selv har ansvar for å trykke opp. 

• Lunsj: Hvordan? 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 
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2021.39 Forberedelse årsmøtesaker 
Saksdokumenter: Teams/Årsmøter NKSR-Agder/Årsmøte 2021/Sakskart årsmøte Norsk 

kulturskoleråd Agder 2021 

Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 

 

Saksutredning: 

Frist for utsendelse av årsmøtepapirer er 14. dager før  1. oktober) 

 

Saker som må forberedes: 

1. Sak 6: Årsplan 2022-23, som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget. 

- Utforming av denne er tema for fylkesrådgiversamling 24. – 25. august. Rådgiver orienterer i 

møtet. 

 

2. Sak 4: Saker som legges fram av styret 

- Er det styret som legger fram saken fra arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid? 

- Andre saker: 

o Anbefalt refusjonsordning for gjesteelever? 

3. Sak 2: Styrets beretning for siste periode 

4. Sak 9.3: Valgkomite: Styret skal foreslå leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

o Ansvarlig:  

5. Annet. 

 

Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 

 

  

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/%C3%85rsm%C3%B8ter%20NKSR-Agder/%C3%85rsm%C3%B8te%202021/Sakskart%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20Norsk%20kulturskoler%C3%A5d%20Agder%202021.docx?d=wb4fb7c35237040d58cc2b63a141383a6&csf=1&web=1&e=eoQDY9
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/%C3%85rsm%C3%B8ter%20NKSR-Agder/%C3%85rsm%C3%B8te%202021/Sakskart%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20Norsk%20kulturskoler%C3%A5d%20Agder%202021.docx?d=wb4fb7c35237040d58cc2b63a141383a6&csf=1&web=1&e=eoQDY9
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2021.40 Referatsaker: Rådgivers rapport og Regnskap/økonomi 
Saksdokumenter: Vedlegg: Rådgivers rapport, 25.3.21 – 19.05.21 

Vedlegg: Regnskap/økonomi 
Saksbehandler:  Jo Eskild (rådgiver) 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

 

Saksutredning:  

Rådgivers rapport, 26.3.21 – 19.5.21 

• Fokus etter oppstart, 2. august: Arendalsuka, ledersamling (Samarbeid i Agder) 

• Arbeidsutvalg regionalt utviklingsarbeid: orientering 

• Ungdommens musikkmesterskap, regionalt og ansvarlig for påmeldingssystem i 

program.no nasjonalt m.m.: 

Finale på NMH sept. 21 

Påmelding for regionale UMM 2021/22 er åpnet. 

UMM Agder vil bli avholdt på Knuden/Kristiansand 13. nov. 2021 

• Arbeid med oppdatert hjemmeside, Norsk kulturskoleråd Agder:  

Mal for disse foreligger. Blir del av tematikk på fylkesrådgiversamling 24. og 25. aug.  

• Ansattmøter Norsk kulturskoleråd/prosesser – Møter fylkesrådgivere – diverse møter i 

organisasjonen 
  

Regnskap/økonomi pr august 2021 

Kommentar: Her vil det bli lagt inn tertialrapport så snart denne er klar. 

 

2021.41 Orienterings- og infosaker 
Saksdokumenter:   

Saksbehandler:  Leder/rådgiver 
 

Saksutredning: 
 

1. Status, Arbeidsgruppe Regionalt utviklingsarbeid  

Utvalget har gjennomført 4 møter før sommeren. Se tidligere saker. 

2. Fagdag Agder 22. oktober: (obs: en uke etter årsmøtekonferansen!). Orientering om stoa for 

planlegging. 

3. Stryk på Sørlandet:  

Plan for 2021/22: Dagseminar 23. oktober. Helgeseminar 11. – 13. februar 2022. 

Endringer i styringsgruppa. 

4. Cutting Edge, forskningskonferanse UiA:  

Konferansen er flyttet til: 16. – 18. februar 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/agder
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Saker til eventuelt 

2021. 
Saksdokumenter:  
Saksbehandler:   

 

Saksutredning: 

 

Forslag til vedtak:  

 


