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2021.15 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter: Innkalling på Outlook 
Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, Rådgiver 

 

Saksutredning 

Innkalling med praktiske opplysninger ble sendt ut som kalenderinvitasjon 7. januar 2021 

 

Vedtak 

Styret godkjenner saken. 

 

2021.16 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokumenter: Protokoll 2021-02 
Saksbehandler:  Elin Kvernmoen, Rådgiver 
 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner saken. 

 

2021.17  Referatsaker 

17-01 Oppvekstkonferansen Sør-Østerdalregionen 

Saksdokumenter:   
Saksbehandler Styreleder Terje Røe 
Saksutredning:  

 

Regionrådet for Sør-Østerdal arrangerer en oppvekstkonferanse for de folkevalgte i regionen 27. mai 

2021. 

file:///C:/Users/Elink/OneDrive%20-%20Norsk%20KulturskolerÃ¥d/Documents/INNLANDET/StyremÃ¸te%20INNLANDET/StyremÃ¸ter%202021/2021-02/Protokoll%202021%20-%2002%20%20Norsk%20kulturskolerÃ¥d%20Innlandet.pdf
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Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 
17-02 Referat fra Hovedstyremøte 2021-02 

Saksdokumenter:  Protokoll fra Hovedstyremøte 2021-02 

Saksbehandler:  Rådgiver 
Saksutredning:  

 

Gjennomgang av protokollen 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 
2021.18 Regionteamene og Fremtidens kulturskole 
 
Saksdokumenter:   
Saksbehandler:  Rådgiver 
Saksutredning:  
 

I etterkant av sak 2021.09, var rådgiver i kontakt med Torkel Øien i NKR/KS for å finne ut hvordan vi 

kan trekke inn flere relevante parter for å utarbeide rammene for en prosess flere kan dra nytte av. 

Temapakkene som er avholdt i Innlandet vil gjennomføres i alle fylkene i landet. 

 
Bakgrunnen for møtet:   
Styret i Norsk kulturskoleråd Innlandet ønsker at temapakkene som er utarbeidet i 
forbindelse med rapporten fra Fremtidens kulturskole videreføres ute i regionteamene i 
fylket. Prosjektet Fremtidens kulturskole ønsker å tilgjengeliggjøre materialet og erfaringene 
fra prosjektet – og gjøre det relevant og nyttig for kommunene.  
  
Elin har, som ansvarlig rådgiver for Innlandet, fått i oppdrag å utarbeide oppgaver som de 
regionale teamene i (Norsk kulturskoleråd Innlandet) kan jobbe med fram mot ledersamling 
som skal arrangeres 18. – 19. november 2021.  
  
Deltakere på møtet (forslag):  
Jane (for KS region Innlandet og Absolutt), Elin (for Kulturskolerådet Innlandet), Torkel (for 
Fremtidens kulturskole), + eventuelt en fra styret i region/styringsgruppe Absolutt el.  
  
Mål for møtet:  

a) Dialog rundt hvordan arbeidet i regionen kan henge sammen og dra nytte av 
hverandre.  

file:///C:/Users/Elink/Downloads/2021%20HovedstyremÃ¸te%202%20protokoll%2023.4.pdf
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b) Bli enig om noen felles mål – som gjør at vi kan forsterke og utfylle hverandre i 
arbeidet for og med kommunene. Først og fremst i Absolutt og Fremtidens 
kulturskole – men også generelt.  

c) Innspill til innhold i eksempelcase, evt. tekst som kan være intro som ulike team 
kan forme relevante case fra.  

  
Litt info og tidsplan:  
Det er mange arrangementer for kulturskolenettverk og kulturskoleledere i mai - bla er 
fagdag 18. mai (om Stortingsmelding 18) og webinar 28. mai (Kulturskolen og det kommunale 
plansystemet), kan det være lurt å vente med oppstart til høsten.   
  
Det kan være lurt å sende ut informasjon om dette før sommeren, og legge opp til 
prosessarbeid utover høsten, frem mot ledersamling i november.   
  
Det går ut brev i dag (05.05.21 fra styreledere i KS og kulturskolerådet) om rapporten fra 
prosjektet og stortingsmeldingen. Det kan vi henvise til i dialogen med regionsteamene – der 
står det bla om temapakkene og samarbeid i regionene mellom KS og Kulturskolerådet.  
  
På ledersamlingen i Kulturskolerådet i november kan det være mulig å invitere kommuner 

som deltar i Fremtidens kulturskole for erfaringsdeling. 

 

1. Innspill til eksempelcase: Kjenner styret til en kommune/region som kan løftes fram som et 

case? 

2. Hvordan organiseres styret inn i teamene, og hvilken rolle skal styremedlemmene ha?  

 

Vedtak: 

Styremedlem Mali Hauen inviteres til møtet. 

Styret tar ellers saken til orientering. 

 

2021.19 Organisering på Teams 
 

Saksdokumenter:  Eget team på Teams 
Saksbehandler:  Rådgiver 
Saksutredning  

 

Det er sendt ut en invitasjon til å delta på Teams, i teamet for Fylkesstyret Innlandet. Så langt har det 

ikke vært særlig respons, men det kan komme av diverse blokkeringer for å komme inn.  

Styrets dokumenter lagres der.  

http://bestilling.kulturskoleradet.no/nasjonalt-fagseminar-om-stmeld-18-oppleve-skape-dele/nasjonalt-fagseminar-om-stm-18-2020-2021oppleve-skape-dele-barne-og-ungdomskulturmelding/?tilbake=
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/webinar-kulturskolen-og-kommunalt-plansystem
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/webinar-kulturskolen-og-kommunalt-plansystem
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Jfr. Sak 2021.13, ligger det nå et dokument klart til samskriving på teamet for å utarbeide en kronikk i 

anledning høstens stortingsvalg. 

 

Vedtak: 

Styret inviteres på nytt til Teamet, da flere har hatt problemer med å komme inn. 

Jfr. Sak 2021.13: Mali Hauen starter kronikken i anledning høstens stortingsvalg.  

 
 

2021.20 Styreevaluering 
 

Saksdokumenter:  Kulturdugnad – modell med forklaring 
Saksbehandler:  Rådgiver 

Saksutredning:  

 

I henhold til styreplan er det på tide med en styreevaluering. I veiledningen brukes flere 

aksjonslæringsmodeller for å jobbe med prosessarbeid. Modellen Kulturdugnad er et verktøy som 

rådgiver har brukt flere ganger i veiledningen, og har god erfaring med denne med tanke på 

evaluering.  

For å få til en god prosess med evaluering inn mot Årsmøtet, jobber vi med Kulturdugnaden nå før 

sommeren, og en prioriteringsprosess etter sommeren. Dette gjør at det nye styret for Innlandet vil 

få en god start og forhåpentlig en god og tydelig linje på hva som er mandatet videre. Dette er et 

verktøy som kan brukes for å skape bevissthet rundt hva vi er stolte av, hva vi bør forbedre, hva vi 

bør slutte med og hva nytt vi bør starte med eller se nærmere på. 

Det er også et skritt i retning av å gjøre styremøtene til lærende møter. 

 

Hvert styremedlem utarbeider et refleksjonsnotat ut ifra modellen Kulturdugnad. Se eget skriv. 

Dette sendes til rådgiver innen 19. mai 2021. Notatene vil deretter bli gjennomgått på styremøtet i 

en felles dialog. 

 

Vedtak: 

Styreevalueringen i form av kulturdugnaden tas opp igjen på neste styremøte etter sommerferien 

(12. august). Da vil det jobbes med prioriteringer og hva styret skal jobbe med videre. 

 

 

 



 
 

 
 
 
Sakliste                                                                                                                                                         Side 7 
 

 

 

2021.21 Eventuelt 
 

Saksdokumenter:   
Saksbehandler:  Rådgiver 

Saksutredning:  

 

Forskningsprosjektet KÅL ønsker økonomisk støtte 

I forbindelse med forskningsprosjektet KÅL ønsker kulturskolen i Alvdal og Tynset og delta med en 

lærer hver som følger og lærer i prosjektet. Dette med tanke på å videreføre det i egen kommune og 

som et delingsprosjekt med andre interesserte kommuner. 

Det trengs imidlertid finansiering og her henvender prosjektet seg til Norsk Kulturskoleråd Innlandet 

for å spørre om de har midler som kan søkes på. Det finnes etter sigende fondsmidler og disse har en 

frist for når de må settes i spill. Henvendelsen gjelder konkret økonomisk støtte fra dette fondet med 

lovnad om å stille lærere til disposisjon for kunnskapsformidling i etterkant av prosjektet. 

Vedtak: 

Styret tar saken opp igjen på styremøte 2021-04 etter sommeren.  

Styret tar da en gjennomgang av egenkapitalen, og stilling til muligheter for støtte til prosjektet. 


