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Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 - 11:05 Velkommen ved styreleder 

11:05 - 11:10 Sak 53 og Sak 54 

11:10 - 11:20 Sak 55 

11:20 - 11:30 Sak 56 

11:30 - 11:50 Sak 57 

11:50 - 11:55 Sak 58.1 

11:55 - 12:05 Sak 58.2 

12:05 - 12:15 Sak 58.3 

12:15 - 12:20 Styreleders oppsummering 
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2021.53 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling 
 Saksliste (side 4) 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Saksutredning 

Innkalling med Teams-lenke ble sendt ut som kalenderinvitasjon 14. juni 2021, og formell innkalling i 

e-post 12. august 2021.  

 

 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

 

Innkalling Styremøte 2021-07 
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2021.54 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokumenter: Lenke til Møtearkiv Nordland 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2021-06 som framlagt. 

 

 

2021.55 Fordypningsarbeidet i Norsk kulturskoleråd 

 
Saksdokumenter: Strategi fordypning ettersendes, se saksutredningen 
  
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver  
  
Saksutredning  
Vedtak fra Landstinget 2020, sak 5.1.6: 

«Utvikling av gode samarbeidsmodeller for tilbud innen fordypningsprogrammet i 
kulturskolen, samt erfaringsdeling av arbeidet prioriteres i Norsk kulturskoleråd sitt strategi- 
og utviklingsarbeid i landstingsperioden 2021 – 2024.  
 
Norsk kulturskoleråd skal jobbe for ekstern finansiering og kartlegging av mulige finansielle 
samarbeidsmodeller for regionale fordypningsprogram i kommende landstingsperiode.» 

 
 
På Hovedstyrets møte 19.august, behandles saken om fordypning i sak 17.3: 
 

«17.3 Strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram – hvor er prosessen nå?  
 
I vedtak i Landsting 2020 og i Meld.St.18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele - om kultur for, 
med og av barn og unge har kulturskolenes fordypningstilbud fått en sentral plass. For å 
kunne se de ulike føringene knyttet til fordypning i sammenheng har kulturskolerådet startet 
prosessen med å utarbeide en strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram, 
med et tidsperspektiv frem til Landsting 2024.  
Nærmere orientering i møtet om bakgrunn for strategien, status for innhold og tanker om 
veien videre.» 

 
Franziska Wika sitter i regional arbeidsgruppe og orienterer om gruppas arbeid med 
fordypningstilbud så langt. Rådgiver i Nordland sitter i prosjektgruppa som har jobbet fram 
strategien. Strategien oversendes fylkesstyret så snart den er ferdigstilt og klar til utsendelse. 
 
Styret diskuterer mulige kriterier for søkbare midler til fordypningsarbeid i regionene i forhold til 
avsatte midler fra egenkapitalen, kr. 150.000. 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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2021.56 LAP 1 Nordland 

  
Saksdokumenter: Lenke til Informasjon og påmelding LAP-studier 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
  
Saksutredning  
Før sommerferien ble det gjort en ekstra innsats for å sikre at studiet fikk nok deltakere til å kunne 
gjennomføres i Bodø. Det har vært, og er fortsatt, bevegelse i antall påmeldte. Heldigvis endte 
Høyskolen i Innlandet på at de fant det aktuelt og forsvarlig å gjennomføre studiet i Bodø. Det er 
fortsatt ledige plasser og mulig å melde seg på: http://bestilling.kulturskoleradet.no/ledelse-av-
prosesser-lap-1-nordland/ 
 
Styrevedtaket i sak 2021.43 LAP – Egenkapital tok ikke høyde for eventualiteter dersom antallet 
påmeldte ble lavere enn estimert: 

«Styret vedtar AU sitt forslag om økonomisk modell til fordeling av midler ved LAP. 
Kr. 7.500,- dekkes av studieavgiften til de 20 første påmeldte til LAP. 
Kr. 50.000,- fordeles til reiseutgifter, hvor de med dokumentert størst utgifter til reise blir 
prioritert. 
Ved stor søknad, utviser styret skjønn i fordeling av midlene.» 

 
Det er nå fastsatt at studiet blir gjennomført i Bodø, og styret tar stilling til hvordan de ønsker å 
benytte avsatt egenkapital med tanke på fordeling mellom påmeldte og reisestøtte. 
 
Styret avklarer om det må leveres egen søknad for å få innvilget reisestøtte og om det skal gis 
ytterligere kriterier til fordeling av reisestøtten. 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

2021.57 Årsmøte og konferanse 14.-15. oktober 

 
Saksdokumenter: Lenke til  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
  
Saksutredning  
Til forrige styremøte ble det utarbeidet en skisse til gjennomføring av årsmøte og konferanse. Styret 
fortsetter diskusjonen om innhold i hver enkelt bolk, spesielt med tanke på ytterligere 
foredragsholdere og eventuelle justeringer i organiseringen av dagene. Styret diskuterer også ønsker 
og muligheter i forhold til kulturelle innslag. 
 
Utkast Årsmøte Nordland 14.-15. oktober, lunsj-til-lunsj 
 
TORSDAG 14. oktober 
Kl. 11:00-11:45 Registrering 
Kl. 12:00 Velkommen, kunstnerisk     15’ 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/ledelse-av-prosesser-lap-1-nordland/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/ledelse-av-prosesser-lap-1-nordland/
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Kl. 12:15 Fremtidens kulturskole – lederperspektiv og fordypning*) 45’ 
Kl. 13:00 Lunsj        60’ 
Kl. 14:00 Fremtidens kulturskole – lederperspektiv og fordypning*) 90’ 
Kl. 15:30 Beinstrekk / Kaffe      30’ 
Kl. 16:00 Utenforfloka / Mangfold     60’ 
Kl. 17:00 Info og oppsummering      30’ 
Kl. 17:30 Møteslutt 
 
Kl. 19:00/19:30 Middag 
 
FREDAG 15. oktober 
Kl. 09:00 Oppstart, kunstnerisk      15’ 
Kl. 09:15 Stortingsmelding nr. 18 – Oppleve, skape, dele**)  45’ 
Kl. 10:00 Beinstrekk / kaffe      30’ 
Kl. 10:30 Årsmøte        120’ 
Kl. 12:30 Oppsummering, takk og avslutning    30’ 
Kl. 13:00 Lunsj        60’ 
Kl. 14:00 Takk for denne gang – vel hjem! 
 
 
*) Den ene bolken har hovedfokus på ledelse, den andre på fordypning. 
*) og **) Styret diskuterer presisering av innholdet og flere mulige foredragsholdere i disse bolkene  
 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

2021.58 Referatsaker 

 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 

58.1 Rådgivers rapport 

 

Aktivitet  

Siden forrige styremøte, er det fullføring av arbeidet med fordypningsstrategien som har fått stort 

fokus i ukene 24, 25 og 26. Samt noe i uke 32. I tillegg jobbes det aktivt i organisasjonen med å prøve 

ut nye, effektive måter å arbeide på. Vi har jobbet i mindre grupper og med ulike verktøy slik at hver 

enkelt medarbeider får høyere kunnskap, får prøve ulike samhandlingsmodeller og får øve seg på 

ulike arbeidsoppgaver.  

 

Norsk kulturskoleråd har denne våren jobbet sammen med Enable for å utvikle bruken av Microsoft 

365 til å støtte lagring, dokumentbehandling og samhandling i organisasjonen. 

Vi har i dag delvis tatt i bruk Office 365, spesielt Teams. Arbeidsgruppa, som består av Åste, Jens, 

Bård og Gunn, har sammen med Enable sett at det er behov for en gjennomgående 
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informasjonsstruktur for å foreta en fullstendig migrering. Vi har i tillegg skissert et behov for en 

intranettfunksjon bygget i Sharepoint, samt en strategi for brukeradopsjon og opplæring. Opplæring 

er igangsatt og starter opp etter ferien i uke 34. 

 

Fordypning, strategiarbeid 

13. august ble det gjennomført dialogmøte med ansatte i Norsk kulturskoleråd med strategien som 

tema.  Strategien står på sakskartet til Hovedstyrets møte 19. august som orienteringssak, sak 17.3  

Strategi for utvikling av kulturskolenes fordypningsprogram – hvor er prosessen nå? 

Å sitte i arbeidsgruppa har vært interessant og lærerikt. Modellen for hvordan arbeidet er organisert 

har fungert godt.  

 

Arbeidssituasjon 

Hvilke dager rådgiver er tilgjengelig, vil variere. Hvor mange dager pr uke som jobbes for 

Kulturskolerådet vil også variere. Skoleåret 2021-2022 deltar rådgiver på studiet LAP 1 i Bodø. 

 

Det blir samling for rådgivere med fylkesansvar i uke 34, Finalekonsert UMM arrangeres i uke 35 og 

det blir ansattsamling i uke 38. I uke 37 er det samling for LAP 1-studentene i Bodø. 

 

Hvilke spesielle arbeidsoppgaver rådgiver skal involveres i dette skoleåret, er ikke endelig klart. 

Det er fastsatt at Norsk kulturskoleråd ikke skal fortsette arbeidet med oppdateringer av 

smittevernveilederen. Det er begrunnet med at kommunene nå har fått et godt grep om 

smittevernarbeidet og at de selv gjør nødvendige analyser og vurderinger i smittevernarbeidet, også i 

forhold til kulturskolen. 

 

Det er avklart at Rut Jorunn Rønning skal fortsette med fordypningsarbeidet i 50 % stilling. 

Rådgiverne i Nordland og Vestland har vært aktive i arbeidet med å utforme strategien. Det er ikke 

avklart hvem og hvor mye andre enn prosjektleder skal være involvert framover.  

 

UMM 

Avslutningskonsert for nasjonalt UMM går av stabelen 4.-5.september, og rådgiver deltar på 

gjennomføringen av arrangementet. 

Vefsn kulturskole er arrangør for UMM i Nordland. Vefsn kulturskole får ny rektor, og arbeidet med 

UMM gjenoppfriskes når ny rektor er på plass. 

 

ARENDALSUKA 

Rådgiver i Nordland har ikke hatt spesielle arbeidsoppgaver knyttet til denne, men organisasjonen 

har lagt ned mye arbeid for å synliggjøre kulturskolene, kulturskolenes arbeid og vår organisasjons 

arbeid gjennom å være aktivt med i Arendalsuka.     
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58.2 Politiske møter – Arendalsuka 

  
Program Arendalsuka 
Nestleder Veronica Vangen Evensen deltar fra Nordland. Styreleder Elisabeth Ødegård har fått 
endringer i planene og deltar digitalt på hovedstyremøtet. Veronica orienterer muntlig på 
styremøtet. 
 
 

58.3 Hovedstyremøte 19. august 2021 

 

Hovedstyret, dokumentarkiv 

Protokoll fra møtet legges på nettsida til Kulturskolerådet i etterkant av møtet, og Elisabeth 

orienterer styret muntlig på styremøtet. 

 

2021.59 Eventuelt 

  
Saksdokumenter: 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver   
 
  
Saksutredning  
Ingen innkomne saker. 

https://arendalsuka.no/
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter

