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MELDING OM VIRKSOMHETEN 2009-2010 
 
Landsmøtet i Tromsø 2000 vedtok at fylkesavdelingene i Norsk kulturskoleråd skulle holde årsmøte i de 
årene det ikke er landsmøte, altså annet hvert år. Det innebærer en valgperiode på to år og at melding 
om virksomheten strekker over samme tidsperiode.  
 
ORGANISERING 
Norsk kulturskoleråd er eid av kommunene. Organisasjonen består av et sentralstyre og en 
administrasjon i Trondheim, fylkes-/regions-styrer og konsulenter i hvert fylke/hver region. 
Av Nordlands 44 kommuner er 39 kommuner medlemmer i Norsk kulturskoleråd. Dette gjør Nordland til 
den største fylkesavdelingen i organisasjonen. 3 av kulturskolene er interkommunale. Det gjelder 
Kulturskolen for AlLe (Alstahaug og Leirfjord), ETS- musikk- og kulturskole (Evenes, Tjeldsund, 
Skånland – hvor kommunene Evenes og Tjeldsund ligger i Nordland, Skånland ligger i Troms) og Sør-
Helgeland kunstskole (Vega, Vevelstad, Brønnøy – hvor kommunene Vega og Brønnøy er medlemmer i 
Norsk kulturskoleråd). 
 
Styrets sammensetning 
Leder  Sigrun Fostad   Fauske 
Nestleder Åse Granmo   Grane 
Styremedlem Nabil Mohammed  Vestvågøy 
Styremedlem Torill Sæterstad   Rana 
Styremedlem Ann Hege Lervåg  Vega 
 
Vara  Margrete Gunnes  Vega / Brønnøy 
Vara  Oddvar Nøstdal    Moskenes 
 
Valgkomité 
Torunn Baade Aalstad, Steigen 
Jan Erik Lund, Vefsn 
Heidi Hvaal Leiros, Ballangen 
 
Revisor 
Kommunal revisjon i Vestvågøy kommune. 
 
Konsulent 
Eva Ruth Spørck var tilsatt som konsulent for fylkesavdelingen i 30 % med kontorsted i Saltdal 
kommune. Fra 1. august 2009 økte stillingen til 50 %. Fra 1. mars 2010 gikk hun ut i ett års permisjon 
og Trond Ståle Mathisen, Øksnes, tiltrådte 1.april 2010 som vikar. Eva Ruth Spørck har nå sagt opp sin 
stilling som konsulent og fratrer etter endt permisjon 1. mars 2011. Trond Ståle har fått forlenget sitt 
engasjement til 31. juli.2011. I løpet av våren vil stillingen som konsulent i Nordland bli lyst ut, med 
tiltredelsesdato 1.august 2011. 
Konsulentens arbeidsoppgaver har vært knyttet til både sentral- og fylkesleddets arbeid overfor 
medlemmene. Oppgavene spenner fra å sende ut informasjon og undersøkelser via e-post til 
planlegging (praktisk og faglig) av samlinger og årsmøter og forberede saker til fylkesstyret. 
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Konsulenten deltar på alle styremøter i fylkesavdelingen, landsmøter, rektorsamlinger, samlinger for 
ansatte i organisasjonen og ulike konferanser. 
 
 
AKTIVITETER 
 
Styremøter  
Styret har i perioden holdt 14 styremøter: 
2009   5 møter (Bodø – 3, Saltdal – 1, Rana – 1)  
2010  9 møter (Bodø – 2, Rana – 1, Telefon – 6)  
 
Møter i organisasjonen  
Konsulenten deltok på arbeidsseminar for ansatte i organisasjonen i januar 2009.  
 
Leder har deltatt på ledersamlinger i Trondheim. I 2010, 10. - 11. juni, deltok også konsulentene på 
ledersamlinga da det ikke var eget arbeidsseminar i 2010. 
 
Konsulenten har sittet i arbeidsutvalg og styringsgruppe for Kulturskolefokus 2. Avsluttet våren 2009.  
 
Styremedlem Torill Sæterstad og konsulenten deltok på Veilederkonferansen i Oslo 10. - 11. 
november 2009. 
 
Konsulenten deltok på opplæring for nye konsulenter 24. juni 2010 i Trondheim. 
 
Leder og ett styremedlem var delegater på Landsmøtet 21. – 22. oktober 2010. I tillegg stilte 3 andre 
kulturskolerektorer/-ansatte som delegater. Konsulenten deltok som ansatt. 
 
Nestleder deltok på Rektorsamling/Kul Helg på Helgeland oktober 2010. 
 
Konsulenten deltok på Nordland fylkes DKS- konferanse i 2009.  
 
Nordland har i perioden blitt tildelt 12 Drømmestipend. 8 av tildelingene ble foretatt av 
styremedlemmer/konsulent i organisasjonen. 
 
Styrets arbeid  
Virksomhetsplanen har vært et godt styringsdokument. Styret har jobbet med: 

• å ha et særskilt ansvar for kontakt med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 
• å formidle gode eksempler 
• å følge opp sentralstyrets talentutviklingsarbeid slik at disse skal kunne gis undervisning i sitt 

lokalmiljø 
• å arrangere fagdager i regionene 
• å innstille ved tildeling av nasjonale utviklingsmidler 
• å opprettholde kontakten med våre samarbeidspartnere (DKS, KS og Fylkeskommunen) 

 
Den aller viktigste saken har vært å finne en mulig løsning for videreføring/oppfølging av 
Kulturskolefokus 2. Rektorene har tidligere gitt sterkt uttrykk for at det er ønskelig med regionale 
samlinger i fylket, derfor ble det arrangert 4 regionale konferanser (Sandnessjøen, Rana, Fauske og 
Svolvær) i august 2010. 
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Leder og konsulent holdt et innlegg på KS sitt høstmøte 19. oktober 2010 i samarbeid med Nina Scott 
Frisch (ph.d med avhandlingen "To see the visually controlled: Seeing-drawing in formal and informal 
contexts. A qualitative comparative case study of teaching and learning drawing processes from Vega in 
Northern Norway". Hun er tilknyttet Høgskolen i Nesna på formingssektoren). 
Tema var ”Kulturskolen – har den en verdi?” og innlegget ble svært godt mottatt. 
 
Fylkesavdelingen foreslo Bodø som ”Årets kulturskolekommune”, samt forslag om Oddvin Vatlestad 
som kandidat til Norsk kulturskoleråds hederspris. 
 
Fylkesavdelingen, ved nestleder, leverte forslag til medlem i sentralstyret for perioden 2010 - 2012. 
Da Randi Gran Tørring trakk sitt kandidatur på Landsmøtet, ble Nordlands kandidat, Sigrun Fostad, 
foreslått og valgt inn i sentralstyret for perioden 2010 – 2012. 
 
 
FAGLIG UTVIKLINGSARBEID 
 
Kulturskolefokus 2 
Konsulenten har vært en viktig pådriver for gjennomføringen av samlingene. Prosjektet ble avsluttet i 
mars 2009. 
 
Kulturskolekonferanser / Rektorsamlinger 
Tema for kulturskolekonferansene skulle bidra til at strategiplanen ”Skapende læring” og veilederen 
”Kulturskolen – utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre” ble befestet i 
kommunene hos alle aktører som jobber for kulturskolen, samt å konkretisere statlige føringer ned til 
aktørene på lokalt plan. 
Leder og konsulent deltok alle dager, men kun konsulenten i Svolvær og kun leder i Sandnessjøen da 
konferansene foregikk på samme dag. 
Harry Rishaug, seniorrådgiver i Norsk kulturskoleråd, deltok på Fauske, i Rana og i Sandnessjøen.  
Odd Terje Lysebo, rektor i Larvik kulturskole, deltok i Svolvær.  
 
Det har ikke vært gjennomført særskilte rektorsamlinger i kulturskolerådets regi i perioden. 
 
Innstilling av utviklingsmidler  
Styret innstiller søknader om utviklingsmidler på vegne av kommunene i fylket vårt.  
Arbeidet ble fordelt mellom styremedlemmene. Styret valgte å følge opp regionale initiativ, og innstilte 
3 interkommunale prosjekter: Kul Helg i sør, Vandreutstilling i Salten og en konsert i MUSAM-
samarbeidet i nord. Dette utløste en større pott enn normalt for Nordland og alle tre prosjektene fikk 
tilskudd – om enn noe mindre enn det var søkt om. 
I 2010 fikk kun ett regionalt prosjekt støtte. I et fylke med så mange kommuner, kunne styret ønsket seg 
midler til flere prosjekter. Målet for styret har vært at så mange som mulig skal kunne få ta del i 
prosjekter som mottar utviklingsmidler, dog ikke på bekostning av kvalitet. 
 
 
ORGANISASJONSARBEID 
 
Utvidelse av konsulentstillingen i Nordland 
Fra 1. august 2009 økte konsulentstillingen fra 30 % til 50 %. 
 
Landsmøte 2010 
Norsk Kulturskoleråd holdt sitt landsmøte i Fredrikstad 21. - 22. oktober 2010.   
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Nordland stilte med fem delegater: Sigrun Fostad – Fauske, Torill Sæterstad – Rana, 
Nina Malin Skaret - Rana, Sigfred Olsen – Narvik, Veronica Vangen Evensen – Sortland.  
Konsulent Trond Ståle Mathisen var observatør. 
 
Ny direktør 
Oddvin Vatlestad gikk av som direktør i desember 2010, men allerede 12. oktober kunne Norsk 
kulturskoleråd annonsere at Inger Anne Westby hadde takket ja som ny direktør. Hun startet opp 
arbeidet umiddelbart etter kunngjøringen, men var formelt tilsatt fra 1. januar 2011. 
 
 
ANNET 
 
Fylkesmannens utdanningsavdeling  
Styret har registrert at Utdanningsdirektøren ikke har prioritert tilsyn av kulturskolene til tross for 
henvendelse fra det forrige styret. 
 
Norsk kulturforum 
Våren 2010 tok leder for Norsk kulturforum, Nordland v/Vigleik Haga – Rana, kontakt med Norsk 
kulturskoleråd Nordland for å samarbeide om en kulturkonferanse. Norsk kulturforum og Norsk 
kulturskoleråd, Nordland sendte en forespørsel til Nordland fylkeskommune 9. juli 2010. Vi mottok svar 
på henvendelsen 7. september og fylket ønsket ikke å delta i et arrangørsamarbeid i denne omgang. 
 
 
Styret 
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Kulturskole for alle 
 
Kulturskolen –  
det lokale ressurssenter for opplæring, opplevelse og formidling 
 
Norsk kulturskoleråd skal sette dagsorden ved å reise viktige debatter, spre dokumentasjon og 
drive faglig utviklingsarbeid. 
 
A. Kulturskolen i samfunnet 
Kulturskolerådet skal være pådriver for utviklingen av: 

1. Kulturskoletilbud som gir den enkelte verktøy til å utvikle seg gjennom kunst  
2. Kulturskolen som ressurssenter  
3. Kulturskoletilbud for både bredde og topp  
4. Høy kunst- og kulturkompetanse i kulturskolen innen opplæring, opplevelse og formidling 

 
B. Kunstfaglig utvikling 
Kulturskolerådet skal initiere og/eller drive: 

1. Lokale og regionale utviklingsprosjekt 
2. Nasjonale og internasjonale utvikingsprogram 
3. Høgre utdanning for framtidens kulturskole 
4. Program for undersøkelse og forskning 

 
C. Utvikling av organisasjonen  
Kulturskolerådet skal: 

1. Videreutvikles som en enhetlig organisasjon 
2. Utvikle en samhandlende organisasjon 
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VIRKSOMHETSSTRATEGI A  
Kulturskolen i samfunnet 
 
Å kunne uttrykke seg er et grunnleggende behov for mennesket. Å kunne uttrykke seg 
gjennom kunstfag gir mening for svært mange. Opplæring, opplevelse og formidling er 
bærende elementer i dette og her ligger kulturskolens oppgave for den enkelte og 
samfunnet. 
 
Kjernevirksomheten i kulturskolen er opplæring innen kunstfag, utført slik at elevene får utvikle 
seg ut fra den enkeltes evner og forutsetninger. Dette utgjør kjernen i kulturskolen som 
kommunenes ressurssenter innenfor kunst og kultur. I tillegg er opplevelse og formidling bærende 
elementer. Gjennom sitt arbeid innenfor disse områdene ligger kulturskolens oppgave for den 
enkelte og samfunnet.  
 
Et lokalt ressurssenter kjennetegnes ved at: 

• det har en sterk basis innenfor kunstfaglig opplæring  
• det besitter høy og bred kunst- og kulturfaglig kompetanse 
• det har en fleksibel organisering for å møte behovene hos de forskjellige brukerne av 

ressurssenteret 
• det innehar tilstrekkelig økonomiske og faglige ressurser for å kunne tilby kvalitativt gode 

tjenester av kortere og lengre varighet 
 
Norsk kulturskoleråd vil arbeide for at kommunene skal: 

• skape utfordrende og spennende arenaer for læring, opplevelse og formidling for alle 
elever 

• gi tilbud til elever med spesielle forutsetninger for å utøve kunstfag 
• videreutvikle kulturskolene til ressurssentre for barnehage, grunnopplæring, SFO, 

fritidskulturliv og DKS 
• sørge for egnede lokaler for kulturskolenes virksomhet 
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Norsk kulturskoleråd skal: 
• A1: bistå kommunene i videreutviklingen av kulturskolens kjernevirksomhet 
• A2: arbeide for at det settes kvalitative mål for kulturskolene samtidig som det gis rom for 

det mangfoldet som skal ivaretas 
• A3: samarbeide nært med Nasjonalt senter i Bodø for utviklingen av kulturskolene som 

lokale ressurssentra 
• A4: arbeide for å gi tilbud til talenter innen alle kunstuttrykk gjennom faste ordninger og 

arenaer for talenter 
• A5: formidle gode eksempler på innhold og organisering av kulturskolen  
• A6: samarbeide med barnehage, grunnopplæring, SFO, utdanningsinstitusjoner, kulturliv 

samt følge opp intensjonsavtalen med UKM og DKS 
• A7: utvikle og kvalitetssikre beregnings- og rapporteringssystem for kulturskolene 

 
Norsk kulturskoleråd vil arbeide for at staten skal: 

• utarbeider forskrifter til kulturskolevirksomheten som sikrer den faglige og sosiale profilen 
på tilbudet med rettighet om plass i kulturskolen til en rimelig pris 

• følge opp bevilgninger til videreføring av tiltak etter strategiplanen Skapende Lærings 
utløp i 2010 

• benytte kulturskolen som den viktigste kommunale arena for samlet kunstfaglig 
kompetanse 

• Ta et særskilt ansvar for kontakt med Nasjonalt senter 
for kunst- og kultur i opplæringen.  

• Kommunebesøk 
• Formidle de gode eksempler i fylket vårt. 
• Påvirke slik at vi får opprettet en nettbase med de 

gode eksempler i samarbeid med 
sentraladministrasjonen. 

• Norsk kulturskoleråd, Nordland skal arbeide for å 
påvirke høyere utdanningsinstitusjoner med 
talentutviklingsprogram til også å gi talentene 
undervisning i sine lokalmiljø. 

• Informere kommune- og fylkespolitikere om 
kulturskolen 

• Norsk kulturskoleråd Nordland skal arbeide for å 
bedre samhandlingen med kunst og kulturfaglige 
aktører og for økt samarbeid med fylkeskommunen og 
fylkesmannen. 

 

VIRKSOMHETSSTRATEGI B 
Kunstfaglig utvikling 
 
Elevenes erfaringer med å skape, utøve, oppleve og vurdere ulike kunstuttrykk bygger opp 
en estetisk kompetanse som er forankret i kunstfagenes egenverdi. 
 
En helhetlig kunnskapsutvikling innenfor kunst, kultur og estetiske fag omfatter både 
elevenes ferdighetsutvikling, kognitive og affektive utvikling. 
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Kunst og kultur i skolen gjør elevene mer oppfinnsomme, styrker motivasjonen og utvikler 
sosial kompetanse.  
 
Musikk utgjør ca 70 % av undervisningen i kulturskolene i dag. Andre uttrykk hvor dans, teater og 
visuelle kunstfag er de vesentligste representerer ca 30 %. Skapende skriving og nysirkus har et 
begrenset omfang. 
 
Norsk kulturskoleråd vil arbeide for at kommunene skal: 

• øke andel av andre uttrykk enn musikk i kulturskolene 
• øke andel av elevmassen til minst 30 % av antallet elever i grunnskolealder 
• legge vekt på tverrfaglig arbeid og kulturproduksjoner  
• bidra til et tilpasset opplæringstilbud for alle  

 
Norsk kulturskoleråd skal: 

• B1: forvalte statlige utviklingsmidler til utvikling av kulturskolene 
• B2: tilby nasjonale og internasjonale program som har som hovedmål å heve kvalitet på 

kulturproduksjoner og utvikle kulturskolen til et kraftsentrum og kunstfaglig ressurssenter  
• B3: tilby kurs og læremidler innen de ulike kunstfagene 
• B4: samarbeide med høgre utdanning innenfor kunstfag om aktiv videreutvikling av 

fagstudier (grunn-, etter- og videreutdanning) for ledere og lærere i framtidens kulturskole 
• B5: evaluere og dokumentere utviklingsprogram i samarbeid med høgre utdanning og 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 
• B6: bidra i etablert gruppe for forskning i samarbeid med NMH med mandat til å kartlegge 

og beskrive behov for utredning og dokumentasjon og behov for forskningsmessig 
innsats innenfor kulturskoleområdet 

 
Norsk kulturskoleråd vil arbeide for at staten skal: 

• øker rammene for statlige utviklingsmidler 
• innføre stimuleringsmidler til bruk for varig økt dekningsgrad i de norske kulturskolene 
• initiere forskning på betydningen av kunst og kultur for barn og unges utvikling og bevilge 

midler til dette arbeidet 

 

 

 

 

 

• Arrangere fagdager for kulturskoletilsatte i Nordland, 
gjerne i samarbeid med nettverkene. Vurderer å 
søke om nasjonale utviklingsmidler. 

• Innstille ved tildeling av nasjonale utviklingsmidler.  
• Jobbe for at erfaringene fra de ulike 

utviklingsprogrammene blir gjort lett tilgjengelig for 
alle medlemmene i organisasjonen. 

• Jobbe opp mot aktuelle høgskoler, universiteter og 
regionale kurs- og kompetansesentra (RKK) i fht 
etter- og videreutdanning for kulturskoletilsatte. 
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VIRKSOMHETSSTRATEGI C 
Utvikling av organisasjonen 
 
Kulturskolerådet skal fremstå som åpen og tilgjengelig, være utviklingsorientert og levere 
produkter av høy kvalitet. 
 
Norsk kulturskoleråd har gjennom Organisasjonsutredningen – ”Veien videre” (2006), 
Konsulentutredningen (2008) og Administrasjonsutredningen (2010) slått fast at organisasjonen 
skal framstå som en enhetlig, tydelig og samhandlende organisasjon og en pådriver for norsk 
kulturskoleutvikling.  
 
Organisasjonens administrasjon, fagstab og regionale ledd skal arbeide som en enhet til det 
beste for medlemskommunene. 
 
Norsk kulturskoleråd er en samhandlende organisasjon som vil samarbeide med alle aktuelle 
aktører som kan fremme arbeidet med kunst og kultur for barn og unge. 
 
Norsk kulturskoleråd vil arbeide for at kommunene skal: 

• være aktive medlemmer i organisasjonen regionalt og nasjonalt 
• benytte organisasjonens kommunikasjonsverktøy til informasjon, erfaringsdeling og 

utnyttelse av kulturskolerådets samlede kompetanse 
 
Norsk kulturskoleråd skal: 

• C1: bistå kommunene i arbeidet med utviklingen av kulturskolene til lokale ressurssentra 
med utgangspunkt i kjernevirksomheten 

• C2: utvikle nettverk mellom kulturaktører på alle nivå; regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt 

• C3: heve lederkompetansen i kulturskolen som ressurssenter i samarbeid med aktuelle 
institusjoner og organisasjoner 

• C4: ta initiativ til et felles forum for Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jobbe videre med å arrangere regionale samlinger for 
lærere og ledere. 

• Opprettholde kontakten med Nasjonalt senter, KS, 
DKS, utdanningsdirektøren og fylkeskommunen. 

• Følge opp nasjonale tiltak. 
• Saksforberede Landsmøtesaker på vegne av 

fylkesleddet. 
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• C5: arbeide strategisk for at forholdene rundt kulturskolenes kjernevirksomhet ivaretas, 
utvikles og styrkes 

 
Norsk kulturskoleråd vil arbeide for at staten skal: 

• utvikler finansieringsordninger som stimulerer til samhandling mellom lokale og regionale 
aktører innen kunst – og kulturområdet 

• øke bevilgningene til Norsk kulturskoleråd i tråd med statsstøttesøknader for 2011 
• arbeide med samhandling mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet  

 
 
  



Norsk kulturskoleråd Nordland
Styrets forslag til BUDSJETT 2011 - 2012

Driftsutgifter 2011 2012
Konsulent 155 000 155 000
Kontorutgifter 7 000 7 000
Styrets reise- og møteutgifter 30 000 30 000
Landsmøte/årsmøte 30 000 20 000
Fagdager/regionale samlinger 55 000 55 000
Rektorsamlinger/kommunebesøk 25 000 25 000
Godtgjørelse til styreleder 7 000 7 000
Bankgebyrer 1 000 1 000
Total 310 000 300 000

Driftsinntekter 2011 2012
Overført fra tidligere år 74 000 75 000
Kontingenter 0 0
Tilskudd fra Norsk kulturskoleråd 255 000 255 000
Renteinntekter 500 500
Totalt 329 500 330 500

Resultat 2011 2012
Driftsinntekter 329 500 330 500
Driftsutgifter 310 000 300 000
Total 19 500 30 500

Budsjett



Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 
Norsk kulturskoleråd, Nordland 

 
 
 
Tittel:  Navn:  Mobil:     
Styremedlem Sigrun Fostad 990 35 524 Fauske kommune 
Nestleder Anne Sofie Mentzen 905 92 933 Alstadhaug kommune 
Leder Oddvar Nøstdal 980 17 255 Moskenes kommune 
Styremedlem *) Odd Kjæreng 975 85 057 Sortland kommune 
Kasserer *) Nabil Mohamed 991 52 034 Vestvågøy kommune 
 
1. vara Margrete Gunnes 415 68 227 Vega kommune 
2. vara Ann-Hege Lervåg 951 19 325 Vega kommune 
 
 
*) forutsetter følgende funksjoner. 
 
Valgkomiteen foreslår at årsmøtet gir styret mandat til å sende 5 representanter 
til Landsmøtet. 
 
 
 
Torunn Baade Aalstad 
Sign. 
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