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Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams. 
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Til stede:      

Leder  Ingvill Dalseg  

Nestleder  Vegar Snøfugl  

Styremedlem  Aslaug Hestø 

Styremedlem Mette Stene Ertsgaard  

Varamedlem Elin Karpinski Strandheim 

Varamedlem Brynjulf Flasnes  

 

Frafall:  

Styremedlem  Christian Elgaaen 

 

Fra administrasjon: 

Hege Ivangen-Hagedal, styresekretær/rådgiver Trøndelag 

Rut Jorunn Rønning, rådgiver – med i sak 3 utviklingsplan 
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2022.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kommentar 

Feil årstall i innkallingen, rettes opp på fremtidig innkallinger. 

Vedtak 

Fylkesstyret godkjenner enstemmig innkalling og saksliste som framlagt. 

2022.02 Regionalt nettverksarbeid  
Innspill 

Brynjulf Flasnes stiller spørsmål om hvordan regionsnettverkene er organisert, og hvilken støtte de 

kan få for å drive erfaringsutveksling? 

Fylkesstyret legger i drøftingen føringer for at regionsnettverkene skal fungere som selvstendig 

enheter, og at nettverkene etterspør støtte og info ved behov. Regionsnettverk skal oppfordres til å 

samarbeid om elever, f.eks. samspill prosjekt, fordypning. Møtene med fylkesstyret er 

hensiktsmessig å gjennomføre digitalt, 1 gang pr år. Ikke hensiktsmessig å ha 6 fysiske møter pr. år, 

men fylkesstyret ser på muligheten til å gjennomføre fysiske møter med 1-2 nettverk pr år. De 

gjenstående nettverksmøtene skal gjennomføres digitalt, f.eks. i samtidig med fylkesstyremøter. 

Andre møtepunkt som kan erstatte regionsnettverksmøter er digital rektor kaffe og ledersamlinger.  
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Vedtak 

Fylkesstyret etterstreber å gjennomføre 1 nettverksmøte i forkant av hvert fylkesstyremøte. 

Nettverksmøtene vil enten bli gjennomført digital eller fysisk i tråd med form på fylkesstyremøte. 

Vedtaket er enstemmig. 

2022.03 Utviklingsplan 
Rut Jorunn Rønning deltok under sak 3 for å informere om strategi fordypning med mangfold og 

inkluderende kulturskoler. Dette med innspill til hvordan Trøndelag kan jobbe med fordypning i 

perioden 2022-2023. Rut Jorunn stiller seg tilgjengelig for AUs videre arbeid med virksomhetsplanen 

Innspill 

Elin K Strandheim viser til at fylkesstyrets møter med regionsnettverkene er en egnet arena for å 

arbeide med utvikling og forankre fordypningsarbeidet. 

Vegar Snøfugl spiller inn viktigheten av forankring hos medlemskommunene. Han løfter fram 

hvordan ta vare på eksisterende fordypningstilbud og elevene som deltar der? Det er viktig å bygge 

videre på interkommunalt samarbeid, spesielt med søkelys på elevene.  

Rut Jorunn blir utfordret av Vegar Snøfugl om hva Trøndelags fordypningsfokus bør være? 

Rut Jorunns innspill: 

1. Visuell kunst som satsningsområde.  

2. Større effekt gjennom Lørdagsskole tilbudet, overføringsverdi til andre medlemskommuner i 

Trøndelag? Utvikle regionale modeller, begynne med 1 modell som det bygges videre på. 

Ingvill Dalseg løfter fram viktigheten av å samarbeid med fylkeskommunen på ett overordnet nivå i 

forhold til fag og medvirkning. Fordypningsstrategien Balansekunst blir mest sannsynlig videreført i 

samme form som den nå foreligger. 

 

Vedtak 

Enstemmig fylkesstyret ber AU begynne å utarbeide utviklingsplan og årshjul gjeldene fokusområdet 

fordypning i tråd med fylkesstyrets innspill. Rut Jorunn Rønning blir invitert inn på AU møter i dette 

arbeidet. 

2022.04 Hovedstyremøtet  
Innspill 

Vegar Snøfugl etterspør målgruppe til SFO satsningen? Er det ett tilbud kun for 1 klassinger? Mette S. 

Ertsgaard påpeker at tilbud for 1. klasse vil begrense innholdet betraktelig. Da vil arenaen fungere 

som en rekruteringsarena, ikke gi ett faglig tilbud. 
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Fylkesstyret påpeker at det må avklares arbeidstid og ressursbruk i forhold til SFO-satsning. Er dette 

ett breddetilbud? Videre må rolleavklaring gjennomføres. 

Brynjulf Flasnes viser til Nærøysund tilbud Kulturtimen, tilbud om 1 time gratis 1 i grunnskolen i 

bolker på 6 uker. Målsetning med Kulturtimen er rekrutering og kulturell glede i hverdagen. 

Vedtak 

Fylkesstyreleder ta med seg innspill fra fylkesstyret som gjelder SFO med til HS møte 8. februar. 

2023.05 Møtedatoer 2022 
 

Møteplan revidert i fylkesstyremøte 2. februar 2022 

• 2. februar, kl 13:00-14:30 - Teams    

• 20. april, kl 13:00 – 14:30 – Teams møte med Orkland/Øy kl 12:00 

• 30. August, heldagsmøte– Oppdal  

• 15. November, kl X – Trondheim 

• AU møter legges ca. 3 uker før fylkesstyremøte.  

• Rut Jorunn (fordypning) inviteres 2/2  

• Torkel Øien inviteres (medvirkning) 20/4  

 

Vedtak 
Fylkesstyret vedtar enstemmig revidert møteplan som skissert ovenfor. 

2022.06 Referatsaker 
Vedtak 

Fylkesstyret tar rådgivers rapport og regnskap pr.13.01.22 til orientering. 

 

2022.07 Eventuelt 
Enstemmig fylkesstyret forespurte rådgiver orientere om honoraret og reisegodtgjørelse tatt opp på 

styreseminar 20 januar.   

Vedtak 

Reiseregningsskjema sendes ut i mail med protokoll fra fylkesstyremøte rett etter avsluttet møte. 


