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Tentativ tidsramme Innhold 

09:30 - 09:35 Velkommen ved styreleder 

09:35 - 09:40 Sak 60 og 61 

09:40 - 10:30 Sak 62 

10:30 - 10:40 Sak 63 

10:40 - 10:45 Sak 64 

10:45 – 10:50 Styreleders oppsummering 
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2021.60 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 28. september 2021.  

Klokkeslettet for møtet ble endret 28. september til kl. 09:30-10:50. 

 

 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

 

Innkalling Styremøte 2021-08 
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2021.61 Godkjenning av protokoll 

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

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2021-07 som framlagt. 

 

 

2021.62 Årsmøte og konferanse 14.-15. oktober 

 
Saksdokumenter: Lenke til påmelding  

 http://bestilling.kulturskoleradet.no/arsmote-og-arsmotekonferanse-
nordland/ 

 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
  
Saksutredning  
Foredragsholdere til årsmøtet er avklart og forespørsel om kunstneriske innslag er sendt til Bodø 
kulturskole. I tillegg er det avklart kulturelt innslag i forbindelse med middagen. Rådgiver er i dialog 
med hotellet i forhold til praktisk gjennomføring av innslaget. 
I skrivende stund er det registrert 21 påmeldte. Fullmaktsskjema er ikke levert fra alle kommuner. 
Arbeidet med å framskaffe disse i forkant av årsmøtet følges opp av rådgiver i forkant av møtet. 
 
TORSDAG 14. oktober 
Kl. 11:00-11:45 Registrering 
Kl. 12:00 Velkommen, kunstnerisk v/Bodø kulturskole 
Kl. 12:15 Fremtidens kulturskole – lederperspektiv og fordypning v/Rut Jorunn Rønning 
Kl. 13:00 Lunsj        
Kl. 14:00 Fremtidens kulturskole – lederperspektiv og fordypning v/Rut Jorunn Rønning 
Kl. 15:30 Beinstrekk / Kaffe       
Kl. 16:00 Utenforfloka / Mangfold v/Hege Ivangen-Hagedal 
Kl. 17:00 Info og oppsummering      
Kl. 17:30 Møteslutt 
Kl. 19:00 Middag m/kulturelle innslag 
 
FREDAG 15. oktober 
Kl. 09:00 Oppstart, kunstnerisk v/Bodø kulturskole 
Kl. 09:15 Stortingsmelding nr. 18 – Oppleve, skape, dele v/Helga Pedersen 
Kl. 10:00 Beinstrekk / kaffe    
Kl. 10:30 Årsmøte       
Kl. 12:30 Oppsummering, takk og avslutning    
Kl. 13:00 Lunsj         
Kl. 14:00 Takk for denne gang – vel hjem! 
 
 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
http://bestilling.kulturskoleradet.no/arsmote-og-arsmotekonferanse-nordland/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/arsmote-og-arsmotekonferanse-nordland/
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Avklaringer i forhold til årsmøtet. 
Styret foreslår fordeling av saksordførere, ulike valg og annet praktisk i forhold til gjennomføringen 
av møtet. Utkast til årsmøtepapirer forelegges styret som et arbeidsdokument. 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

2021.63 Referatsaker 

 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 

63.1 Rådgivers rapport 

 

Aktivitet  

Rett før forrige styremøte, deltok rådgiver på en 2-dagers samling for rådgivere med fylkesansvar. 

Dette opplevdes som en god start på arbeidsåret. Organisasjonen jobber med å forbedre 

kommunikasjon, arbeidsflyt og bruk av ressurser så godt som mulig for at medlemskommunene skal 

få størst mulig utbytte av arbeidet som utføres.  

 

I uke 37 deltok rådgiver på LAP 1 i Bodø. Studiet bidrar til å høyne kompetansen på prosessarbeid 

betraktelig. Dette bekreftes av rådgiver i Møre og Romsdal hvor de fleste kulturskolerektorene har 

deltatt på LAP 1, og omtrent halvparten også har fullført LAP 2. Studiet går over skoleåret 2021-2022. 

 

I uke 38 arrangerte organisasjonen samling for alle sine ansatte i Trondheim. På samlingen fortsatte 

organisasjonen arbeidet 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. Firmaet Enable, som er leid inn for å 

jobbe utvikle organisasjonens bruk av Microsoft 365 for å støtte lagring, dokumentbehandling og 

samhandling i organisasjonen, deltok også på samlingens dag 1. Samlingen hadde høyt fokus på 

samarbeid og samhandling på tvers av funksjonsområder, og høyt fokus på at organisasjonens arbeid 

skal komme medlemmene til gode på best mulig måte.  

 

Kaffemøte for kulturskolerektorer i Nordland 

Kaffemøtene på fredager, ca. én gang i måneden, fortsetter. Dette er en uformell arena hvor 

rektorene kan få informasjon, diskutere og dele tips, ideer og tanker. De neste kaffemøtene avholdes 

29. oktober og 3. desember. 

 

UMM 

Regionalt UMM gjennomføres i Mosjøen 20. november med Vefsn Ensemblet/Vefsn kulturskole som 

teknisk arrangør.  
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63.2 Hovedstyremøte 19. august 2021 

 

Hovedstyret, dokumentarkiv 

Saken ble utsatt fra forrige møte. 

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

orienterer styret muntlig på styremøtet. 

 

 

63.3 LAP 1 Nordland – Reisestøtte  

  
I tråd med styrevedtak 2021.56 LAP 1 Nordland, har alle LAP 1-studenter i Nordland som deltar i regi 
av sin medlemskommune, fått tilsendt informasjon på e-post om at de kan søke reisestøtte med 
utgangspunkt i dokumenterte utgifter og billigste reisemåte.  
For høsten 2021 er søknadsfristen 15. november. 
 
 
 

2021.64 Eventuelt 

  

64.1 Samarbeid med Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark 

 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
   
Saksutredning: 
Rådgiver i Vestfold og Telemark, Knut Øverland, har kontaktet rådgiver i Nordland for samarbeid i 
forbindelse med behandling av søknader om lokale utviklingsmidler i regi av fylkesavdelingen. Det er 
kjent for Vestfold og Telemark at også Nordland gir sine medlemskommuner mulighet til å søke 
lokale utviklingsmidler i regi av fylkesavdelingen, og at det også her kan være utfordringer i forhold til 
habilitet i forbindelse med behandlingen av søknadene. 
 
Rådgiver i Vestfold og Telemark foreslår et samarbeid med Nordland i forhold til saksbehandling av 
søknader om lokale utviklingsmidler. 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 

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

