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 REFERAT  STYREMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD  - FINNMARK 

Skype: 05.11.2015 

Til stede: Sissel Myhre, Frode Sollie, Arne Leikvoll, Bjørn Roald Mikkelsen, Ann-Synnøve Bendixen 
Meldt forfall: Siw Jensen 
 

 

Info  OPPFØLGING AV ARBEIDSOPPGAVER ETTER KULTURSKOLEFESTEN 2015 
  V/ Frode og Arne - Økonomi og evaluering 
   
Vedtak: Arne og Frode har et skypemøte mandag 9. november klokka 12.00 på Skype for å  
  Sluttføre den økonomiske oversikten. 
  Bjørn Roald sender ut et skriv til de kommunene som har deltatt på festivalen og  
  Ber om en evaluering. 
 
Sak 37-15 Gjøringskommuner fagplanene i rammeplanen 

  Fire kommuner har meldt sin interesse; Sør-Varanger, Alta, Hasvik og Hammerfest 
 
Vedtak:  Da det skal velges tre kommuner og Hasvik er en veldig liten kulturskole, har styret 
  valgt Alta, Sør-Varanger og Hammerfest. 
 
Sak 38-15 Ledersamling 
  
  I følge årshjulet for 2015 er det planlagt en ledersamling i Alta 21. november.  
 
Vedtak: Ledersamlinga flyttes til 14. - 15. januar 2016 i Kirkenes på grunn av kort  
  forberedelsestid og dårlig økonomi i kommunene på slutten av året. 
  Styret ønsker også å slå dette sammen med første møte for gjøringskommunene. 
 
  Torsdag 14.01:   Lunsj:  12.30 – 13.30 
     Ledersamling: 13.30 – 19.00 
       Middag: 19.30 (forsinket julebord) 
  Fredag 15.01:      09.00- 12.00 
 
  Norsk kulturskoleråd Finnmark dekker: kursholdere, kurslokale, lunsj og middag.  

Hver enkelt kulturskole dekker: reise og overnatting  
  Rådgiver sender skriv om dette til alle kulturskolene. 
  Påmeldingsfrist er 19. november. 
  Arbeidsgruppa (styreleder, nestleder og rådgiver) jobber videre med ledersamlinga.
   



Sak 39-15 Kontakt med KS Finnmark 
   
  Vi ønsker å få kontakt med KS Finnmark spesielt med tanke på å få 
  kommunene til å vedta Rammeplanen. Rådgiver har vært i kontakt med KS- 
  Finnmark og de ønsker å vite hva de kan bidra med. 
 
Vedtak: Styret ønsker at KS nevner Norsk kulturskoleråd i sin kontakt med kommunene. 
  Styret ønsker at KS oppfordrer kommunene til å vedta Rammeplanen. 
  Styret ønsker å få 5-10 minutt på et møte med KS og rådmenn i Finnmark.   
   
 
Sak 40-15 Kommunebesøk 2016 
 
  Skal vi prioritere kommunebesøk i 2016 og har vi satt av midler til dette? 
 
Vedtak: Styret ønsker å prioritere kommunebesøk også i 2016. 
  Vi jobber for å få til 2-3 kommunebesøk i 2016, da helst på vårparten eller høsten. 
  Styret ser også på besøkene til de tre gjøringskommunene i forbindelse med  
  utprøving av fagplanene, som kommunebesøk. 
   
Sak 41-15 Virksomhetsplanen - tiltak og årshjul 
  Saken utsettes til neste styremøte onsdag 16.desember klokka 09.00 
   
   
 
    
   

 

Referent 
Ann-Synnøve Bendixen 
   
   
 


