
 

 

Sakskart  

Norsk kulturskoleråd  

Nordland 
 

Styremøte: 2022-02 

Tid: 24.2.2022, kl. 11:00 – 17:00  

Sted: Skagen hotell, Bodø 

 

 
Cutting Edge Kulturskole og Praksiskonferansen blir digitale arrangement 

Forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole og den tilhørende Praksiskonferansen blir arrangert digitalt. 

Påmeldingsfrist Cutting Edge (17.-18.2.) er 15. Februar kl. 23:59, og 

15. Februar kl. 12:00 er påmeldingsfristen for Praksiskonferansen (16.2.)  
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Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 – 11:10 Velkommen ved styreleder 

11:10 – 12:00 Sak 13-16 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 14:30 Sak 16-17 

14:30 – 14:45 Pause 

14:45 – 15:15 Sak 18-20 

15:15 – 16:30 Sak 21-22 

16:30 – 17:00 Sak 23 og Styreleders oppsummering 
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2022.13 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling på side 4 
 Sakskart på side 2 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Saksutredning 

Innkalling til fysisk styremøte ble sendt som e-post 12. februar. 

 

 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent. 

 

 

Innkalling Styremøte 2022-02 
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2022.14 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokument: Møtearkiv Nordland 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret godkjenner protokollen for styremøte 2021-01 som framlagt. 

 

 

2022.15 Bodø 2024 

 
Saksdokumenter: https://bodo2024.no/  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Bodø 2024 er invitert til dette møtet og Henrik Sand Dagfinrud har takket ja til at de kan møte, men 

med forbehold grunnet reise. 

Disse momentene er sendt til Dagfinrud som et grunnlag for samtalen: 

- Hvordan samarbeide og samhandle for å løfte kulturskolene? 

- Hva er mulighetsrommet?  

 

Det er også sendt noe tilleggsinformasjon: 

Norsk kulturskoleråd Nordland har vedtatt tre utviklingsområder i denne styreperioden:  

• Mangfold og fordypning 

• Digitalitet og samskaping  

• Fysiske rammevilkår 

 

Kulturskolene jobber blant annet med fagnettverk og kompetansedeling. 

Hvordan kan det være mulig å samarbeide inne områdene PR, kompetansedeling, kursholdere, 

økonomi etc. 

 

Norsk kulturskoleråd skal ha sitt Landsting i Bodø 17.-18. oktober 2024. 

 

 

I tillegg er Bodø 2024 også invitert til digitalt Kaffemøte med kulturskolerektorene i Nordland: 

 

25. mars kl. 10:00-10:45 

Innledere: Representant fra Norsk kulturskoleråd 

Representant fra Bodø 2024 

  

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
https://bodo2024.no/
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Bodø 2024 – Europeisk kulturhovedstad 

Hvordan samarbeide og samhandle for å løfte kulturskolene? Hvordan jobber Norsk kulturskoleråd 

med dette? 

 

 

Forslag til vedtak 
Styret i Nordland jobber videre med saken og vurderer konkrete tiltak. 

 

 

2022.16 Orientering etter Hovedstyremøte 8. februar 

 
Saksdokumenter: Møtearkiv Hovedstyre 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Styreleder orienterer fra Hovedstyremøtet. 

 

 

Forslag til vedtak 
Styreleders orientering fra Hovedstyremøte 8. februar 2022 tas til orientering. 
 
 

2022.17 Politisk arbeid 

 

Saksdokumenter: Politisk plattform 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Møte med fylkes- og stortingsbenkene. I tida framover velger de politiske partiene medlemmer til 

sine programkomiteer. Organisasjonen ønsker å være på banen fra starten av dette arbeidet og 

fylkesstyrene oppfordres til å ha møter med sine respektive benker.  

 

Styret diskuterer hvordan de ønsker å gjennomføre møtene og hvilke saker de ønsker å fronte. 

 

11. januar i år møtte Norsk kulturskoleråd Vestland stortingsrepresentantene fra Sogn og Fjordane: 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/politisk-plattform
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Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

2022.18 Utviklingsplan og årshjul 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet 
 Utfyllende eksempel på utviklingsplan sendt i e-post til styret 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Etter mal fra fylkesavdelingen i Innlandet, er det laget et årshjul for Nordland lenger ned i dette 

dokumentet. 

 

Organisasjonen ønsker at årshjul og utviklingsplan skal være gjenkjennbart for alle fylkes-/ 

regionavdelingene. Styret har fått tilsendt et utkast til en mal for utviklingsplan fra Innlandet. 

Oppsettet i denne malen ligger under utkastet til årshjul i dette dokumentet. 

 

Fordeling av regioner. Styret ønsker at hvert styremedlem skal kunne følge opp hver enkelt 

kommune tettere. Styret fordeler oppfølging av Nordlands kommuner mellom styremedlemmene. 

 

 

Forslag til vedtak 
Styret godkjenner mal for årshjul og utviklingsplan og ber rådgiver følge opp utfyllingen. 

Årshjul og utviklingsplan legges ut på hjemmesidene og sendes til medlemskommunene så snart som 

mulig. 
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UTKAST ÅRSHJUL: 
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2022.19 Utlysing fordypningstilbud 

 
Saksdokumenter: Aktivitetsområder aktuelle for fordypningsstøtte  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
Styret i Norsk kulturskoleråd Nordland ønsker å stimulere til arbeidet med fordypningstilbud. 

I sak 2020.06 vedtok styret at det skulle settes av midler fra egenkapitalen til fordypning.  

AU fikk i oppdrag å fordele midlene for 2021-2023 mellom områdene LAP (Ledelse av prosesser), 

fordypning, fagutvikling og søkbare midler for utvikling i kulturskolene. Det ble satt av kr. 90 000 til 

fordypning/fagutvikling. 

 

Utlysing av kr. 150 000 til arbeid med fordypning/fagutvikling er i tråd med utviklingsområde 1) 

Mangfold og fordypning vedtatt på årsmøtet i 2020. 

 

Det kan søkes om midler til nye tiltak og for å styrke eksisterende tiltak, med klar beskrivelse av 
tidsplan og klare mål i form av f.eks. plandokument og/eller programbeskrivelse. 
Rapport sendes til styret innen 20.juni 2023. 
 
Bruk gjeldende søknadsskjema og skriv en kortfattet søknad som inneholder: 

• Beskrivelse av mål for prosjektet 

• Informasjon om prosjektets deltakere 

• Prosjektbeskrivelse med skisse over prosjektets aktiviteter 

• Forventet måloppnåelse 

• En tentativ tidsplan 

• Økonomiplan 

• Søknadsbeløp  
 
Midlene kan benyttes som egenkapital i søknad om fordypningstilbud gjennom ordningen 

Inkluderende kulturskoler (stimuleringsmidler). Fyldig informasjon om ordningen ligger på 

hjemmesiden: Fordypning 

Søknadsfristen settes derfor til 15. mars 

 

Behandling av søknadene skjer så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp. 

Rådgiver i Nordland og rådgiver Rut Jorunn Rønning, prosjektleder for organisasjonens arbeid med 

fordypning, er tilgjengelige for støtte og veiledning for kommunene i dette arbeidet. 

 

AU foreslår at styret tar et ekstra møte for å behandle søknadene. 

AU ønsker en avklaring i forhold til habilitet/inhabilitet for behandling av søknadene. 

 

 

Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/aktivitetsomrader-aktuelle-for-fordypningsstotte
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fordypning
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2022.20 Utlysing regionale fagdager 

 
Saksdokumenter: Dette dokumentet 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 
  
Saksutredning  
AU har fulgt opp arbeidet siden forrige styremøte og satt søknadskriterier som ble sendt til 

kommunene 11. Februar. 

 

Søknadskriterier 

1. Fagdagene skal ha fokus på kulturskoleutvikling. 

2. Søknadsfrist 30. Mars 2022 

3. Inntil kr. 60 000 fordeles etter vedtatte kriterier.  

Kr. 30 000 fra driftsbudsjett 2022 og kr. 30 000 fra egenkapital. 

4. Søknaden skal inneholde budsjett og bør inneholde programforslag. 

5. Det oppfordres til regionalt samarbeid. 

6. Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. 

7. Rapporteringsfrist 20. juni 2023. 

8. Søknadene behandles på styremøte 1. april  

 

 

Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 

 

 

2022.21 Referatsaker 

 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
 

11.1 Rådgivers rapport 

 

Aktivitet  

I perioden fra forrige styremøte har rådgiver deltatt digitalt på 1 LAP-samling 11.-12. januar, 

Musikkpedagogdagene 13. januar, ansattmøte 18.1., styreseminar 20.1., ulike webinar om 

fordypningsarbeidet (21.1., 28.1., 31.1., 4.2., 7.2.), AU-møter 3.2. og 10.2., møte for rådgivere med 

fylkesansvar 8.2., 15.2 og fylkesrådgivere sammen med veilederkorpset 16.2. Kaffemøte for 

rektorene ble arrangert 11.2. Rådgiver deltar på fysisk LAP-samling 22.-23.2. 
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Arbeidsoppgaver 

Rådgiver deltar i arbeidsgruppe med fylkesrådgiver Innlandet, Elin Kvernmoen, og fylkesrådgiver 

Vestlandet, Kristin Geiring, for å jobbe med malen for styrets beretning til årsmøtene i 2023. 

Rådgiver deltar i arbeidsgruppe med fylkesrådgiver fra Innlandet og fylkesrådgiver Møre og Romsdal, 

Ingolf Dragset, for å lage organisasjonens felles mal for utviklingsplan. 

 

 

2022.22 Kulturskolen som ressurssenter – styrking av kulturskolens plass i 

opplæringsloven 

 
Saksdokumenter: Kulturskolerådet ønsker kulturskolekapittel i opplæringslov 
 Fremtidens kulturskole - kulturskolen som ressurssenter  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
 

 
Saksutredning  
Drøftingssak. Momenter til diskusjonen: 

 

Sett i lys av rammeplan for kulturskoler pkt. 1.5 (med underpunkt 1.5.1 og 1.5.2) 

• Kulturskolen og grunnopplæringa (i grunnskole) – Vår fagkompetanse til beste for opplæring 

i kunstfagene i grunnskolen. 

Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, lærernivå 

 og ledernivå. 

 

• Kulturskolen og kulturlivet – bruk av fagkompetanse i lokalsamfunnet til kor, korps, teater, 

kunstutstillinger og forestillinger. 

  

 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten vedtak. 
 

 

2022.23 Eventuelt 

 
Saksdokument: Dette dokumentet 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver 
   

23.1 Skreddersydd medlemsservice 
 

Rådgiver gir en foreløpig orientering om arbeidet med å få en mer skreddersydd 
medlemsservice. Som medlemsorganisasjon er det et mål i seg selv at Norsk kulturskoleråd 
oppleves som relevant for kommunene. Hvordan skal Kulturskolerådet som helhet arbeide 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/kulturskoleradet-onsker-kulturskolekapittel-i-opplaeringslov
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole/kulturskolen-som-ressurssenter
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for best mulig å nå medlemskommunene? Hvordan kan organisasjonen best mulig utnytte 
sine ressurser, til det beste for medlemskommunene? 

 
 
Forslag til vedtak: 
Saken settes opp på neste styremøte. 


