
   

 
 

   
 

 

Fylkesstyremøte 2 – 2022  

Torsdag 24. mars kl. 17:00- 21:00 

Møte i Stort møterom på Stavanger kulturskole 

Innkalte styremedlemmer:  

Camilla Nordhagen, Anders Berglund, Guri Årsvoll, Ragnvald Wernøe, Anne-Kristin Sæther 

Rådgiver Rønnaug R. Bakke 

NB- Det serveres pizza i forkant av møtet, kl. 16:45 

 

 

 

Faksimile fra fylkeslagets facebook-side. 
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2022.10 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Saksdokumenter:  
 

Sakskart og innkalling på side 4 
 

Saksbehandler:   

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Innkallinga og sakskartet er ikke utsendt ihht vedtektene og møteplanen, da tidsfristen ikke ble holdt. 
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2022.11 Referatsaker 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Ligger i saken s. 5 og 6 
 

Saksbehandler:  Rønnaug Bakke 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Saksutredning:  

Økonomirapport pr. 22. mars -22 
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Rådgivers rapport 
Rådgiver informerer om saker som ikke fremkommer andre steder i møtet. 

 
Nasjonal konferanse i dans i Rogaland 
Planleggingen er etter planen. Samarbeidsmøte ble holdt 22. februar. Programkomiteen jobber med 
programmet. UiS Fakultet for utøvende kunstfag, Stavanger konserthus og Stavanger kulturskole er 
hovedsamarbeidspartnere. 
Rådgiver skal få lagt ut en første sak i Kulturtrøkk og Kulturskolerådets hjemmeside- viktigst nå er godt bilde og 
datoene ut.  
 
Besøk på Stortinget til Rogalandsbenken 9. mars 
Delegasjonen som bestod av Guri Årsvoll, Anders Berglund og Camilla Nordhagen med rådgiver besøkte 
Rogalandsbenken med en forberedt presentasjon. Hovedsaken var behovet for nye 80 millioner årlig til 
kulturskoleutvikling for å nå visjonen Kulturskole for alle. Kontakten og etterarbeidet har gitt mer kunnskap i 
Stortinget og skapt grobunn for videre dialog med Rogalandspolitikerne. 
 
Revidert budsjett for 2022 
Blir lagt frem i møtet 
 
Fagnettverk og regionale nettverk i Rogaland 
Oversikt blir lagt frem i møtet. 

 
Skolemøtet 18. november, temaer. 
Det blir skolemøte 18. november, og fylkesstyret bes om innspill på temaer. Det vil sendes ut en spørring om 
innspill til alle ledere. 
 
Dato for regionalt UMM i Sandnes: Søndag 20. november 2022 
 
Ny mal for referatsaker fra styret.  
Ennå ikke implementert. Rådgiver avventer. 
 
Årsmøte og -konferanse 2023 
Planleggingen utsettes til mer aktuelt. 

 

Leders rapport fra siste hovedstyremøte 

Det har ikke vært et hovedstyremøte siden sist. 

2022.12 Utviklingsplanen for Norsk kulturskoleråd Rogaland 
 
Saksdokumenter: 
Blir fremlagt i møtet 
 
 

 
 

Saksbehandler: 
Rønnaug Bakke 

 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fylkesstyret har prioritert mellom tiltakene og fordelt hovedansvaret for de ulike tiltakene mellom 
seg. 



 
 

                                                                     Side 7 

 
Saksutredning: 
Det vises til sak 2022-04 i fylkesstyret, og til sak 6 på fylkesårsmøtet 2021. Etter årsmøtet har 
utviklingsmålene blitt utviklet i ulike fora. Hva er behovet for tiltak i kommunene, knyttet til 
utviklingsmålene fordypning/ regional samhandling og samskaping/ mangfold, og hvordan kan 
fylkesstyrets arbeid stimulere til utvikling på disse områdene? Fylkesstyret har ønsket en bred og god 
forankring i utviklingen av Utviklingsplanen. 
-Fylkets kulturskoleledere har gitt innspill i en spørreundersøkelse desember 2022. 
-Fylkesstyret har hatt en prosess i styremøtet 2022-01 
-Digital ledersamling 11. mars hadde prosess i grupper og deling i møtet, knyttet til forståelse av 
begrepene. 
 
Det blir presentert en foreløpig utviklingsplan i møtet, som foreløpig resultat fra disse prosessene. 
Fylkesstyret må prioritere mellom tiltakene for sitt videre arbeid, og gi hovedansvar blant 
styremedlemmene for gjennomføring. 
 

2022.12 Planlegging av ledersamling 13. mai 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
 

Saksbehandler: 
Rønnaug Bakke 

 

 
 
Forslag til vedtak:  
Foreløpig plan for samlingen er utarbeidet i møtet, med hovedinnslag og vinkling, samt ansvarlige for 
gjennomføringen. Dette er (tema) og  (navn) 
 
Saksutredning: 
Tema for ledersamling 13. mai er utviklingsmål Mangfold. 
 

2022.13 Planlegging av ledersamlinger høsten 2022 
Saksdokumenter:  
 

 
 

Saksbehandler: 
Rønnaug Bakke 

 

 
Forslag til vedtak: 
Ideene tas med for videre planlegging. 
Ansvarlig for ledersamling 23. september (fordypning), er: 
Ansvarlig for ledersamling 24. november (regional samhandling), er:  
 
 
Saksutredning: 
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I løpet av 2022 skal de tre utviklingsmålene vedtatt på årsmøtet 2021, ha et eget tema på hver sin 
ledersamling. 
 

2022.14 Studietur våren 2023 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
 

Saksbehandler:   
 
 
Forslag til vedtak: 
Fylkesstyret vedtar å arbeide videre med London som reisemål.  
Det er oppnevnt en reisekomité bestående av … som skal finne en passende periode, samt følge opp 
med reiseforslag og -pris, videre å bringe informasjon tilbake til fylkesstyret og til Ledersamlingen. 
Konkrete studiereise-datoer settes innen 1. juni i år. 
 
 
Saksutredning: 
Det er en lang tradisjon i Rogaland med studietur for kulturskoleledere annethvert år. Tradisjonen 
har ligget nede pga korona, men det er igjen aktuelt å planlegge for en studietur. Det anses at våren 
2023 passer bra. 
Ledersamlingen har per spørreundersøkelsen i desember blitt bedt om innspill på tema og sted. Det 
var stemning blant lederne at en studietur skulle planlegges. Det har kommet inn ett forslag til 
reisemål og tema, sammenfattet slik:  

 
London og såkalt «outreach» arbeid. Foreslår å finne en skole i en bydel som jobber med dette, 
anbefaler også å sjekke ut Southbank Center. Også aktuelt med Community prosjekter, hvor 
profesjonelle jobber med amatører og skaper noe i nærmiljøet. Fokus på flere disipliner, blant annet 
dans. 
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2022.15 Strategisk og politisk arbeid i fylket. 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
 

Saksbehandler: 
Rønnaug Bakke 

 

 
 
Forslag til vedtak:  
A) Fylkesstyret arrangerer et seminar for lokalpolitikere og kulturskoleledere innen (dato) 
Ansvarlige for innholdet og gjennomføring av seminaret er (navn) sammen med rådgiver. 
B) Styret tar informasjonen til etterretning og støtter å følge opp dette initiativet. Styret overlater til 
delegasjonen som møtte i Stortinget å følge dette opp. 
 
Saksutredning: 
A) I forkant av kommune- og fylkesvalg i 2023, ønsker Kulturskolerådets ledelse at fylkeslagene bidrar 
aktivt i informasjon og dialog med lokale politikere.  
AU ønsker å utvikle dialog om og formidle kunnskap om kulturskolen med lokalpolitikere ved å 
invitere til samtale om kulturskolen og beslektede temaer. 
Tiltak: 
Seminar for lokalpolitikere og kulturskoleledere 
Rådgiver sender ut et brev til fylkes- og kommunepolitikere i et nasjonalt initiativ (ikke tidfestet p.t.) 
 
B) 
Etter møtet i Stortinget, har enkelte stortingspolitikere ønsket et møte i Rogaland, sannsynligvis 2. 
juni. Fylkesstyret finner en måte å følge opp dette initiativet. 

2022.16 Orienteringer 
 

Saksdokumenter:  
Se sak 2022-11 
 

 
 

Saksbehandler(e)   

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

2021.17 Eventuelt 
 


