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Kristiansand, 20.05.16 

 

Referat, styremøte 20.05.16 
Kristiansand kulturskole kl. 10.00 – 14.00 

  

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), Marion Baum 

(Flekkefjord), Åse Løvland (Froland), Ingunn Abrahamsen (Vennesla) 

Avslått: Anija Wormsen (4. vara, Farsund), Kari Røynlid (1. vara, Åseral), Pål Koren Pedersen (2. vara, 

Arendal), Torunn Charlotte Nyberg (3. vara, Valle) 

 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Godkjenning referat og innkalling: Godkjent 

Sak 42/15 Fagdag Agder 2016 

Tirsdag 16. august i Grimstad 
Tema: Fagplanene og videre lokalt læreplanarbeid.  
 

Dag for gruppeledere 10. juni: (Gruppeledere: se vedlegg) 

Sted: Scandic hotell Dyreparken ok. Ansvar: Jon Terje Jo: Sende rombehov og påmelding. 
Faglig leder for dagen: Inger Anne Westby. Rådgiver følger opp. 
Opplegg for dagen: Bestilling til Inger Anne: 

 Mål: Gi gode verktøy og starte prosessen i forhold til lokalt fagplanarbeid. 

 Få gode verktøy til å gjennomføre planleggingsdagen. 
o Mest mulig felles metode og struktur for alle gruppene. 

 Tidsplan 
 Hva gjør vi når? 

o Se på eksempler lærerplaner. Få gode maler.  
o Problemstilling: Når vi skal lage læreplan: Passer vi det vi allerede gjør inn i 

fagplanene, eller er fagplanene redskap for å skape endring? 
o Konsentrere oss om kjerneprogram/grunnprogram. Skille mellom programmene. 

Jobbe parallelt med programmene. Dette er nytt for for de fleste kulturskolelærere: 
Grunnprogrammet som redskap til å lage grupper av elever som ikke ønsker mye 
fordypning. Eks: Sette de pianoelevene som ikke øver/ikke ønsker å fordype seg i 
grupper. Åpner for å gi mer tid/tilbud til elever som ønsker å jobbe mer.  

o Mål for læreplanarbeidet: Ha en mal for en læreplan som er gjenkjennbar i 
kulturskolene i Agder (Norge). Konkret innhold utformes lokalt i ettertid. 

 Be Inger Anne komme med et opplegg som kan luftes i forkant. 
 
Happening/kulturelt innslag 16. august: Det har vært kontakt med Signe Domogalla. Avtale gjøres 
før sommeren. Ansvar avtale: Rådgiver 
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Side 2 
 

 
Info og påmelding:  

- Ansvar: Rådgiver 
- Påmeldingskjema på kulturskoleradet.no. Publiseres 20. mai. 

o Trenger ikke epost på hver enkelt lærer. Leder har ansvar for å informere. 
o Frist: 1. juni. Åpne for å utvide ved behov 

- Invitasjon/program sendt ut. Viktig at skoler med felles lærere gjør avtaler i forhold til 
hvordan planleggingsdager fordeles, slik at alle også får tid til planlegging i egen kulturskole. 

Sak 3/16: Saker til landsmøte, Norsk kulturskoleråd 2016 

Forslag til nye vedtekter er klart fra sentralstyret, med ny ordning: Landsmøte hvert 4. år. Det 
innføres et landsstyre bestående av fylkes-/regionledere med et fast årlig landsstyremøte.  
Veldig godt framlegg fra komiteen. 
 
Kommentarer/spørsmål til framlegget: 

- § 3.4.4: Følgende har forslag og talerett osv. Regionstyret har ikke talerett og stemmerett i 
årsberetning og regnskap. Spille inn at styret må ha tale og forlagsrett, men fortsatt ikke 
stemmerett. 

- § 3.4.1: Fylkes- og regionavdelingene er selvstendige juridiske enheter osv. Hva betyr 
merknaden: KS advokaten jobber med saken. 

- Godkjenning av årsregnskapene i 4 års perioden bør være landsstyrets ansvar.  
 
Kommentarene tas med til ledermøte og TeamØst møte 

Sak 12/16: Plan styremøter, Norsk kulturskoleråd – Agder, 2016-17 

 

Prinsipp: Det var 10 møter i 2015. Redusere til ca. 8 møter. (Ca hver 6. uke) Møtene skal vare fra 
09.30 til 15.00 

Plan (inkl. landsmøte, nyttårssamling og årsmøte): 

8 (7) ordinære styremøter 

 19. august: Oppstartmøte. Legge endelig møteplan. 

 14. oktober 

 Landsmøte (19. –) 20. oktober 

 25. November (årsmøte kunngjøres innen utgangen av desember. Beslutte eventuell 
Årsmøtekonferanse) 

 5. – 6. januar: Nyttårssamling 

 27. januar: Styremøte. (bl.a. Ferdigstille innkalling til årsmøte) 

 3. mars: Styremøte (bl.a. Ferdigstille årsmøtepapirer) 

 17. mars: Styremøte (mulig møte) 

 Årsmøte: 
o 30. mars: Årsmøtekonferanse? 
o 31. mars: Årsmøte.  

 28. april: Konstituerende styremøte 

 2. juni: Styremøte nytt styre? 
 
Andre aktiviteter: 

- Rektorsamlinger: Sees i sammenheng med rammeplanimplementering (jf veilederkorps) 
- Studietur høst 2017? Århus er Europeisk kulturby i 2017. Kan være en mulighet selv om det 

har vært tur dit tidligere. Praktisk, økonomisk og relevant å se på reisemål i Danmark. 
Leder sonderer videre. 



Side 3 
 

Eventuelt: 

Sak 09/16: Utlysning, Veilederkorps:  

Se utsendt utlysning med plan. Svært få har meldt seg fra Agder.  
 
Rammeplanarbeidet i Agder er godt i gang, og det er stor interesse for videre arbeid med lokale 
læreplaner. Men Agder ønsker annen innretning enn et sentralt styrt prosjekt som går over 2 år. 
Dette blir for bundet. Ønske om å jobbe lokalt med større grad av fleksibilitet og selvstyring. Følge 
eget tempo. Få veiledning fra kulturskolerådet i forhold til konkrete problemstillinger når disse 
oppstår i det lokale rammeplanarbeidet.  
Fagdagen: Vi har opplegg i forhold til denne som går på utarbeidelse av lokale læreplaner. Bruke 
etablerte nettverk og utvikle/bruke disse i forhold til lokalt læreplanarbeid også videre. 
Rådgiver tar med signalene videre. 

Orienteringer/oppfølginger:  

 Trussel om kutt i Åmli: Henvendelse fra Tonje Ramse Trædal. Ble truet med å trekke tilbake 40% 
stilling og ba kulturskolerådet om uttalelse. Har nå fått kontra, og har lyst ut stillingen.  

 Utdeling, Drømmestipend: Offentliggjort 12. mai. Representanter fra kulturskolerådet: 
Kristiansand. Jo/(Jon Terje), Flekkefjord: Øystein, Birkenes: Jo 

o Søgne mandag 13. juni kl 18.00: Ingunn Abrahamsen stiller fra Norsk kulturskoleråd. 

 Siste runde dialogmøter: Bykle og Valle: Onsdag 27. april. Evje/Hornnes/Bygland: 11. mai. 
o Bykle/Valle: Positive møter. Rådgiver gjennomførte. Gunnar sykemeldt 
o Evje/Hornes og Bygland: Gunnar og Jon Terje. Positivt møte. God representasjon på 

møtet bortsett fra Bygland.  

 Sak 10/16: Refusjonsordning, koordinator Stryk på Sørlandet: Frist tilbakemelding 1. juni. 
Lindesnes og Froland har svart positivt.  

o Rådgiver sender påminnelse for å få flere tilbakemeldinger. Uformelle signaler viser at 
kulturskolene er positive til ordningen. 

 UMM: Påmeldingen er lagt ut. Regionalt mesterskap 19. november. Frist påmeldingsfrist 1. 
oktober. Rådgiver og leder følger opp videre. 

 Lørdagsskolen: 40 på opptaksprøver. Fra høsten: 50 (53) elever. Aust-Agder: 21 (22), Vest-Agder 
29 (30). Det var 35 elever 15/16. 9 Aust-Agder, 26 Vest-Agder. Av disse fortsetter 20 (22) elever. 
Stor strykegruppe: 29 (31) elever! Bygge miljø. 

 
Neste styremøte: 10. juni (rektorsamling, fagdag) 

 

Jo Eskild (Rådgiver/referent) 

Jon Terje Johnsen (Leder) 


