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Tentativ kjøreplan: 
10.00: Velkommen, kort runde og saker til eventuelt 
10:20:  sak 19 og 20 
11.00: Pause 
11.04: Sak 21 og 22 
12.00: Lunsj 
12.30: Sak 22 fortsetter 
14.00: Sak 23 
Senest kl 14.55: Avrunding og vel heim!   
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2022.19 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:  Rådgiver 
 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Innkallinga og sakskartet er utsendt ihht vedtektene og møteplanen.  

 

 

2022.20 Referatsaker 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Vedlegg: Økonomirapport  
Vedlegg: Rådgivers rapport 
 

Saksbehandler:  Rådgiver 
 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Saksutredning:  

1. Økonomirapport (se vedlegg nedenfor) 
2. Rådgivers rapport (se vedlegg nedenfor) 
3. Leders rapport fra siste hovedstyremøte (utgår siden det ikke har vært hovedstyremøte i siste 

periode) Gjennomgang sakskart, Hovedstyremøte 2, 04.05 på Gardermoen: Se egen sak 
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Vedlegg: Økonomirapport  

Se også detaljert rapport: Rapport 1. kvartal 2022.xlsx 
 

 

 

  

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/Ebj1mMxyTrNFn-HDilz2whsB2YivaFTikn0RNgm00c-qOA?e=HShRoq
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Vedlegg: Rådgivers rapport 

• Oppfølginger etter forrige styremøte:  
o Følge opp endringer i styret fra høst 2022. 

o Utviklingsplan: Se egen sak 

o Gjennomføring av frokostmøte. Undersøkelse i etterkant (se orienteringssak) 

o Oppfølging av tildeling av prosjektmidler (se orienteringssak) 

o Forberedelser møte stortingsbenken (se orienteringssak) 

• UMM regionalt:  

o Avholdes på Kammersalen i Knudens nye lokaler på Silokaia 12. november 

o Arbeid mot Talent sør for å rekruttere deltagere. 

• Den nasjonale strategien «Fordypning med mangfold» 

o Hvordan nyttiggjør vi oss dette i Agder?  

o Det vil komme webinarer/konferanser det er mulig å delta, men også mulig å få 

faglige ressurser til regionale konferanser o.l. Tema ledersamling/fagdag? 

• Drømmestipendet 2022: 

o Deltar på utdeling som representant for Kulturskolerådet: 8. mai til Gabriel Punsvik 

Gluck (Kristiansand) og 8. juni til Tuva Senum Lie (Birkenes) 

• Rådgivers nasjonale oppgaver: 

o Arendalsuka: Arbeid som koordinator.  

▪ Arrangementer (alle foregår i Kulturkammeret): 

• Mandag 15.08 kl 12.30: Panelsamtale «Sammen om 

kompetanseutvikling for kvalitet i kulturskolen» (UH sektor). Inger 

Margrethe er koblet på. 

• Tirsdag 16.08 kl. 13.00: Sofasamtale mellom politikere og 

samfunnsdebattanter. Mangfoldsperspektiv. Tittel ikke bestemt. 

• Onsdag 17.08: Partipolitisk debatt. Mulig tema Kulturskole/SFO.    

• Torsdag 18.08: Samarbeidsarrangement med Kulturtanken (UKM). 

Debatt med fokus på oppfølging av Stortingsmeldingen. 

o Arbeid med digitalt Nasjonalt mesterskap UMM, og arbeid mot finale på NMH 

søndag 8. mai. 
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2022.21 Gjennomgang sakskart Hovedstyremøte 2, 4. mai 
 
Saksdokumenter: Legges ut her senest fredag 22.04: Hovedstyrets dokumentarkiv.   
Saksbehandler:  Rådgiver   

  
Saksutredning: Styreleder er Agders representant i hovedstyret. Tar med seg signaler fra styret inn i 
hovedstyremøtet.  
  
Forslag til vedtak: Tas til orientering  
  

2022.22 Videre arbeid med aktiviteter/tiltak (sett i sammenheng med 

utviklingsplan) 
 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg nedenfor  

Årshjul - Agder 22-23.docx 

Utviklingsplan AGDER 2022-2023.docx 

 
Saksbehandler:  Rådgiver 
 
 
Forslag til vedtak: Tas til etterretning 
 
Saksutredning, se vedlegg:  
Gjennomgang av aktiviteter og annet arbeid i Agder framover. Holde fokus på utviklingsområdene. 
Rådgiver har valgt å samle dette i en sak i stedet for å behandle de som enkeltsaker.  
  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2022%20Styredokumenter%20Agder/%C3%85rshjul%20-%20Agder%2022-23.docx?d=w9ea699003a9547a6a9909ad088304d9a&csf=1&web=1&e=DfxJ2h
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2022%20Styredokumenter%20Agder/Utviklingsplan%202022-23/Utviklingsplan%20AGDER%202022-2023.docx?d=w9bc39cede6cc422baac65e3ff17d8a9e&csf=1&web=1&e=1Vk1ng
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Vedlegg Aktiviteter/utviklingsområder Agder – 2022/23 

Utforming av utviklingsplan: 
Nasjonal utforming bestemt i møte fylkesrådgivere/politisk sekretariat. 
Se lenke til plan over 
 

Fokuserte utviklingsområder: 

• Videreutvikle konseptet med fagdager/ledersamlinger i Agder, til å bli et attraktivt tilbud for 
absolutt alle kulturskoleansatte i Agder. 

• Fordypning følges opp i forhold til årsmøtevedtak sak 4.1. Norsk kulturskoleråd Agder 
(Vedtatt styremøte 1, 28.01.22) 

• Utfordre og bidra slik at UiA fortsatt har satsning på etterutdanning for kulturskolelærere. 
(Bl.a. PPU over to år for musikklærere.) 

• Digital didaktikk/jobbe for å utvikle et bredere tilbud for gaming/e-sport og digitale 
kunstuttrykk 

• Alle fylker: I perioden skal styret jobbe for politiske initiativ som kan gjeninnføre ordningen 
med stimuleringsmidler. (Dette punktet bygger på vedtak i hovedstyret og kan ikke velges 
bort av årsmøtet/fylkesstyret.)  

 
 
 

Tiltak/aktiviteter/oppfølging: 
Frokostmøter:  

Utviklingsområde: fagdager/ledersamlinger + + 

Ansvarlig: AU  
Sende ut enkelt evalueringsskjema med mulighet for å innmelde tema før sommeren. 
Sette plan for høsten før sommeren. 

 
Fagdag Agder høst 2022:  

Utviklingsområde: fagdager/ledersamlinger, UiA 
Tid/sted: Torsdag 27. oktober i nye Knuden. Start fra lunsj 
Komite: Arbeidsutvalget. Kaare Lauridsen og/eller Martha M. Hansen involveres. Rådgiver er 
sekretær.  
 
Fellesforedrag og parallelle sesjoner.  
Deltagerne inviteres til jubileumskonsert i Kilden på kvelden.   
Involvere UiA: Kulturskolene vil i svært liten grad møte på Sørlandske lærerstevne. Be at 
tematikk for kulturskoleledere tas på vår Fagdag 27.10 i stedet.  
 
Innspill innhold/videre prosess i møtet 
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Nyttårssamling 2023: 5. – 6. januar 
Utviklingsområde: fagdager ledersamlinger. Andre? 

Tid/hvem: Ledere torsdag 5. januar. Ledere og lærere/ansatte fredag 6. januar.  
Sted: Ikke bestemt 

 
Mulig tematikk: (sees i sammenheng med Fagdag). 

o Fordypning. Hvordan jobbe med fordypning i egen kulturskole og i samarbeid med 
andre. Utgangspunkt i strategiarbeidet i Norsk kulturskoleråd Nasjonalt. Dra veksler 
på nasjonal kompetanse som innledere/workshopholdere 

o Digital didaktikk, gaming/e-sport og digitale kunstuttrykk 
o For ledere: Møte med UiA på dekannivå rundt PPU 

 
Utviklingsområde Fordypning/oppfølging årsmøtevedtak «Samordning av regional utvikling og 
regionale prosjekter – Agder» 

1) Status pr nå Lørdagsskole/Talent Sør og Stryk på Sørlandet. 
Veien videre fram mot sak på neste årsmøte: Vedtak sak 4.1 årsmøte 2021 - Samordning av 
regional utvikling og regionale prosjekter – Agder: 

Årsmøtet tilslutter seg utvalgets anbefalinger.  
Årsmøtet ber det nye styret arbeide videre med samarbeidsmodell som hensyntar 
dissensen i årsmøtet. Arbeidet med modellen skal ta med seg elementer fra modell 1 
og modell 2.  
Styret fremmer sak med forslag til ny modell på neste årsmøte i 2023.  

 
2) Mulig tema på nyttårssamling med mer generell tilnærming? Se nedenfor. 
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2022.23 Orienteringer 
Saksdokumenter:  
 
 

Ligger i sakene nedenfor 

Saksbehandler:  Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

Orienteringssaker: 

• Møte med Agderbenken: Orientering etter møte i Mandal, 25. april 

• Oppdatert Agderside på kulturskoleradet.no: Ny struktur. Skal brukes mer aktivt. Slutt på å 

sende eposter med datoer, men referere til denne. 

Innspill til utforming/hva som skal ligge der? 

• Tildeling prosjektmidler Agder: Tildeling Prosjektmidler Agder - 2022.pdf 

• Undersøkelse kulturskolene i Agder: 16 av 19 (20) har svart. Svar - Kulturskolens politiske og 

administrative plassering og forankring.xlsx 

• Møte strategiområde Digitalitet: Arbeidsutvalgene fra fylker som har dette strategiområdet i 

sin utviklingsplan var innkalt til møte 7. april, men pga. glipp i systemet ble ikke Agder innkalt 

til dette. Vi blir inkludert i prosessen videre og har fått notat fra møtet. 

 

2021.   Eventuelt 
 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:b:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/Prosjektmilder%202022-23%20Agder/Tildeling%20prosjektmidler%20Agder/Tildeling%20Prosjektmidler%20Agder%20-%202022.pdf?csf=1&web=1&e=BL0D1z
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:x:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2022%20Styredokumenter%20Agder/Unders%C3%B8kelse%20Agder%20politisk%20og%20adm%20plassering/Svar%20-%20Kulturskolens%20politiske%20og%20administrative%20plassering%20og%20forankring.xlsx?d=w68d832cea41d4278b29761e440221a12&csf=1&web=1&e=aayZba
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:x:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2022%20Styredokumenter%20Agder/Unders%C3%B8kelse%20Agder%20politisk%20og%20adm%20plassering/Svar%20-%20Kulturskolens%20politiske%20og%20administrative%20plassering%20og%20forankring.xlsx?d=w68d832cea41d4278b29761e440221a12&csf=1&web=1&e=aayZba

