
 

 

Sakskart  

Norsk kulturskoleråd  

Nordland 
 

Styremøte: 2022-01 

Tid: 7.1.2022, kl. 11:00 – 12:30  

Sted: Teams 

 

 
 

Ungdommens musikkmesterskap skal også i 2022 være en trygg arena for deltakerne. 

På grunn av koronapandemien vil semifinalen i det nasjonale mesterskapet bli gjennomført 

digitalt – i mars 2022, mens finalen planlegges som et fysisk arrangement 8. mai. 
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Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 – 11:15   
 
 
  

Velkommen ved styreleder 
Avklaringer i forhold til saker og 
tidsramme pga endring fra fysisk til 
digitalt møte 

11:15 – 11:20 Sak 1 og 2 

11:20 – 11:35  Sak 3, 4 

11:35 – 11:50 Sak 5, 6, 7 

11:50 – 12:05 Sak 8, 9, 10 

12:05 – 12:20 Sak 11, 12 

12:20 – 12:30 Styreleders oppsummering 
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2022.01 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling 
 Saksliste 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Saksutredning 

Innkalling til fysisk styremøte ble sendt som e-post 14.12.21. Dagen etter ble møtet endret til et 

digitalt møte med ny tidsramme kl. 11:00-12:30 og oppdatering ble sendt som ny kalenderinvitasjon 

via Outlook-kalender 15. desember 2022. 

 

 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent. 

 

 

Innkalling Styremøte 2022-01 
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2022.02 Godkjenning av protokoll 

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

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2021-10 som framlagt. 

 

 

2022.03 Orientering etter hovedstyremøte 

 
Saksdokumenter:  
https://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Nordland valgte Veronica Vangen Evensen (Sortland) som ny leder 

for perioden 2021-2023. Hovedstyret, som består av alle fylkesledere pluss leder og nestleder valgt 

av Landstinget 2020, hadde fysisk møte 2.-3. desember og digitalt møte 17. desember.  

Veronica orienterer fra møtene.   

Saksdokumentene og protokollene er lagt ut på vår nettside. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 

2022.04 Møteplan 2022 

 

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2021 - 10, sak 2021.73 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Saken om møteplan for våren 2022 og første møte høsten 2022 ble utsatt fra forrige styremøte. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
https://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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2022.05 Evaluering av årsmøte og årsmøtekonferanse 

 
Saksdokumenter: Sakskart og protokoll årsmøte 2021, Nordland  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
AU ønsker en evaluering av årsmøtet og årsmøtekonferansen 2021 for Nordland, blant annet med 

tanke på innhold og deltagelse. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

 

2022.06 Utviklingsplan og årshjul 

 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Organisasjonen jobber stadig med å bli enda mer helhetlig, på en slik måte at lokale/regionale 

særegenheter kan ivaretas når det er nødvendig og/eller ønskelig og at arbeidet til organisasjonen 

samtidig er gjennomgående gjenkjennbart.  

For å kunne kjenne igjen og følge organisasjonens arbeid over hele landet, jobbes det nå med å få en 

enda bedre sammenheng i organisasjonens arbeid ved å benytte felles maler for utviklingsplan og 

årshjul. Arbeid som utføres, enten det er av administrasjonen, hovedstyret eller fylkesstyrene, skal 

henge sammen og dra i samme retning mot felles mål. 

Styreopplæringen som er planlagt til 20. januar er en del av dette. 

 

Dette styremøtet var planlagt som fysisk møte for å få god tid til blant annet arbeidet med 

utviklingsplan og årshjul. Siden møtet nå er digitalt, med atskillig kortere tidsramme, foreslår rådgiver 

at arbeidet med utviklingsplan og årshjul utsettes til etter at styreopplæringen er gjennomgått. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 
 

 

 

 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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2022.07 Bodø 2024 

 
Saksdokumenter: https://bodo2024.no/  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Styrene i Norsk kulturskoleråd er pådrivere for arbeidet i egen organisasjon. I den forbindelse, er det 

gitt innspill fra styret i Nordland om at det er ønske om å se på hva Kulturskolerådet kan bidra med i 

forbindelse med Europeisk kulturhovedstad i 2024 i Bodø. 

Styret ønsket å invitere representant for Bodø 2024 til det fysiske styremøtet i Bodø. Tidsramma for 

styremøtet er nå endret og styreleder har foreslått å utsette saken. 

 

Rådgiver i Nordland involveres i arbeidet med Landsting 2024 og er administrativt bindeledd for 

arbeidsgruppa inn mot Nordland og medlemskommunene. Styreleder i Nordland sitter i Hovedstyret 

og vil gjennom det være delaktig i vedtak som angår saken. 

Hovedstyret har vedtatt å arrangere organisasjonens Landsting 2024 i Bodø, 17.-18.10.2024, på 

Scandic Havet. 

  

Styret avklarer innledningsvis i dette møtet om saken skal diskuteres i dette møtet eller om saken i 

helhet utsettes til et senere møte. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

2022.08 Utlysing fordypningstilbud 

 
Saksdokumenter: https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/aktivitetsomrader-
aktuelle-for-fordypningsstotte  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Sparebankstiftelsen DNB skal de neste to årene støtte fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 

millioner kroner. Norsk kulturskoleråd – i tett dialog med stiftelsen – er i gang med å utarbeide 

kriteriene som må oppfylles for at en kan få slik støtte. 

Rådgivere med fylkesansvar er innkalt til møte 6.1.22 for nærmere informasjon. Rådgiver orienterer 

styret i møtet. 

 

 

 

https://bodo2024.no/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/aktivitetsomrader-aktuelle-for-fordypningsstotte
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/aktivitetsomrader-aktuelle-for-fordypningsstotte
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Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 

2022.09 Utlysing regionale fagdager 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Fylkesavdelingen i Nordland har satt av midler til regionale fagdager også for 2022.  

Etter rådgivers orientering i forrige sak (2022.08) diskuterer styret om sakene skal sees i 

sammenheng. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

 

2022.10 Kulturskolen som ressurssenter – styrking av kulturskolens plass i 

kulturloven 

 
Saksdokumenter: https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-
kulturskole/kulturskolen-som-ressurssenter  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
AU har ikke behandlet saken og den foreslås derfor satt opp på et senere møte. 

 

 

Forslag til vedtak 
Saken utsettes. 
 

 

 

2022.11 Referatsaker 

 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole/kulturskolen-som-ressurssenter
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole/kulturskolen-som-ressurssenter
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11.1 Rådgivers rapport 

 

Aktivitet  

I perioden fra forrige styremøte, er det gjennomført fagdag for MUSAM (19.11), regionalt UMM for 

Nordland i Mosjøen (20.11), deltagelse på årsmøte i Trøndelag (25.-26.11), AU-møte (25.11), 

kaffemøte for kulturskolerektorene i Nordland (3.12), internt arbeid sammen med Ingolf Dragset, 

rådgiver med fylkesansvar i Møre og Romsdal, og Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver med 

fylkesansvar i Rogaland, med å forberede og gjennomføre en presentasjon av fylkesrådgivernes 

arbeid og utfordringer for veilederkorpset (9.12), samarbeid med Knut Øverland, rådgiver med 

fylkesansvar i Vestfold og Telemark, om behandling av søknader om lokale utviklingsmidler for 

Vestfold og Telemark (10.12), digital ansattsamling (14.12), utviklingssamtale med Lars Emil 

Johannessen (15.12), informasjonsmøte om fordypningsarbeidet og «Inkluderende kulturskoler» 

(17.12) – se mer informasjon nedenfor – og oppfølgingsmøte om fordypningsarbeidet (6.1). 

 

Fordypningsarbeidet og «Inkluderende kulturskoler» 

I forbindelse med Norsk kulturskoleråd sitt arbeid med operasjonalisering av strategien «Fordypning 
med mangfold», har arbeidet med fordypningsprogrammet i kommuner og fylker fått en fantastisk 
starthjelp til aktiviteter for elever gjennom ordningen «Inkluderende kulturskoler».  
Sparebankstiftelsen DNB har, for de to kommende år, satt av kr. 12 500 000 til «Inkluderende 
kulturskoler».  

En arbeidsgruppe, bestående av Gunn, Anders, Åste og Rut Jorunn, har utarbeidet et utkast til 
kriterier for søknader til stimuleringsmidler og framdrift for arbeidet. Arbeidsgruppa har tenkt at det 
er viktig å dele denne informasjon med kollegaer i Kulturskolerådet, og samtidig ha en dialog om 
videre framdrift. Målet er å gjøre det inspirerende og interessant for kommuner å søke 
stimuleringsmidler. 
 

Arbeidsgruppa har satt av møter for kulturskolerådets ansatte hvor overordnet tema er 

fordypningsarbeidet (Vårt arbeid med fordypning gjennom "Fordypning med mangfold" og 

ordningen "Inkluderende kulturskoler") 6. januar, 4. februar og 11. mars. 

 

 

2022.12 Eventuelt 

 
Saksdokument: Dette dokumentet 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
   
Det er ingen saker til eventuelt. 


