Nord–Trøndelag
___________________________________________________________________

Referat
Til stede: Bjørn Skjelstad, Kari Anette Sivertsen, Svein Kåre Haugen, Mette Stene Ertsgaard,
Ann Evy Duun (rådgiver)
Forfall: Ragna Straume (vara ikke innkalt grunnet varsel samme dag)

Møtetype
Dato/tid
Sted

Styremøte
27.09.16 14.00-16.00
Møterom Einar, KS Regionkontor NT, Fylkets Hus, Steinkjer

Sak

Tema

32/16

Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

33/16

Godkjenning av referat fra styremøte 24.05.16
Vedtak: Godkjent

34/16

Felles Kultursatsing
 Informasjon om oppstart, første styringsgruppemøte
Har hatt første styringsgruppemøte. NOKU vil ha en observatørrolle i gruppa.
Målsetting om at kulturskole (og kultur generelt) skal komme mer på dagsorden
blant skoleeierne. Spennende for Nord-Trøndelag å kunne være pilotfylke i
denne satsingen! Allerede etablert gode samarbeid mellom flere aktører her i
fylket.
Holder på å utarbeide prosjektplan, styret vil få kommentere denne (spesielt
tiltakene) før den ferdigstilles.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Kommentar: Styret presiserer at det er viktig at oppgavene tilpasses
stillingsstørrelse -i alle delene av stillingen.
Fast post på styremøtene; informasjon fra styringsgruppemøtene og
gjennomgang/drøfting om innspill til disse møtene.

35/16

Medlemsoppfølging
 Forventninger fra styret til ny rådgiver
Ønsker å ta oss av medlemskommunene på en god måte, være synlige, og tilby
besøk/veiledning ved behov. Det har vært planlagt kommunebesøk på Frosta i
en tid, dette foreslås nå til 1. november.

Noen kulturskoler har få ansatte og det er mer utfordrende å delta på
arrangement/nettverk i Kulturskolerådet. Kommunebesøk regionvis er
erfaringsmessig en god måte å møte disse kulturskolene på.
E-post til medlemmene: Referater, innkallinger til styremøte m.m. legges på
Nord-Trøndelagsida på kulturskoleradet.no. Lenke legges i e-postene.
Medlemmene oppfordres til å komme med eventuelt-saker til styremøtene.
Vedtak:
Styret ønsker å følge opp medlemskommunene på en god måte. Tiltak for å
oppnå dette er:
- Oppfølging pr. telefon/tilgjengelig for medlemskommunene
- Besøk/veiledning
- Regionvis kommunebesøk
- E-post
- Mer aktiv bruk av regionsida på www.kulturskoleradet.no
26/16

Landsmøte
 Sak fra Nord-Trøndelag om kulturskoleundervisning i skoletiden.
Sentralstyret innstiller med bakgrunn i Nord-Trøndelags forslag om
økt fokus knyttet til denne tematikken (se vedtak under)
 Delegater, styret stiller som delegater på Landsmøtet.
 Forestilling; Elever fra Stjørdal, Steinkjer, Inderøy og Namsos
 Utstilling: elever fra Stjørdal (Kimen), flere kulturskoler (Scandic)
 Reise/påmelding: Ok
Vedtak:
Fylkesstyret stiller som delegater på Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd.
Fylkesstyret er positive til Sentralstyrets forslag til vedtak: Norsk kulturskoleråd
skal i landsmøteperioden jobbe aktivt opp mot aktuelle aktører for å drøfte og
eventuelt avklare mulighetene for en tettere integrering av kulturskolens
undervisning i ordinær undervisningstid.

36/16

Rammeplan, veilederkorps
 Rammeplan ferdigstilt
Styret opplever den reviderte versjonen som forbedret, og ser at innspill er
hensyntatt. Endring av navn på grunnprogram til breddeprogram oppleves
positivt.


Informasjon fra første møte veilederkorpssatsningen v/Ann Evy og
Svein Kåre
Ser sammenheng med Udir’s veilederkorpssamling. Gode fellesforedrag. Viktig
å ta seg god tid til endring.
Veilederkorps:
3 kommuner er med, Vikna, Steinkjer og Namsos, disse vil også dele erfaringer
fra arbeidet slik at alle kommuner får innblikk i satsingen.
Vedtak: Styret legger opp til at kulturskoler som er med i veilederprogrammet

samt rådgivere i kulturskolerådet deler erfaringer på ledersamlinger. På denne
måten vil alle kulturskolene i Nord-Trøndelag få nytte av satsingen.
28/16

Årshjul
Aktiviteter:
o Møteplan styre
Delegatene møtes på Stjørdal 19.10 kl. 17.00. Mette ordner rom.
7.12 kl 13.30 (se kalender) på Steinkjer
o

Kulturkonferanse Namsos 27.10.16.

o

Kulturskoledagene 24.-25.11.
 Program
 Fylkeslagets økonomiske andel

Vedtak:
Rådgiver lager årsplan som legges på fylkessida og lenke sendes ut (merkes
med versjonsnummer)
Vedr årsmøte: Rådgiver avklarer med Bibliotekforeninga og NOKU ang
årsmøtekonferanse mars 2017.
Informasjon om Kulturskoledagene tas til orientering
Styret bevilger 20 000,- til Kulturskoledagene Midt (ved behov)
37/16

Økonomi
 Studietur, forslag fra lederne på samling i mai
Vedtak:
Styret stiller seg positive til studietur med kulturskolefaglig innhold. Eksempel på
dette kan være for eksempel samhandling kulturskole - grunnskole
Saken følges opp videre på neste styremøte.

23/16

UKT – Utvida kulturskoletilbud
 Evalueringsrapport
Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
Tilrådingene peker på flere mulige retninger for tilbudet. Rapporten sendes ut til
kommunene hvor vi ber kommunene komme med innspill på spørsmålene som
stilles i tilrådingene.
Styret vil deretter arbeide videre med innspillene og sette av ressurs for å
sluttføre arbeidet.
Rådgiver sjekker litt status på andre regionale talentutviklingstilbud.

38/16

Eventuelt

