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Arrangement Dato og tid Gjelder Sted 
Styremøte 
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Kl. 09 - 13 

Styret  Møterom 4. etg,  
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Styremøte Dato Sted Saker 
2017 - 03 13.09.17 Oppland fylkeskommune, 

Lillehammer,  
 

 Økonomi 
 Bremen (økonomi) 
 Kulturskoledagene 
 Virksomhetsplan med regionale tiltak 
 Rektorsamling 23. – 24.11.17  
 Lokale utviklingsmidler 
 Politisk enkét 
 Informasjonssaker:  

o Status kulturskolene i Oppland 
o Veilederkorps 
o UMM 
o Strykeseminar 
o Overgang til NKR økonomisk 

 
       

    
 
Vel møtt til møte! 
 
Vennlig hilsen  
Elin Kvernmoen                                
Rådgiver   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk kulturskoleråd Oppland 
Kontor: Just Brochs gt. 13, 
             2321 Hamar 

Tlf.  +4790555827 
elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no 
 



PROTOKOLL – styremøte 2017 - 03 
 
SAKER: 
 
SAK 2017 - 15  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. Protokoll for styremøte 2017 - 02 ble ikke signert grunnet frafall i styret. 
Dette gjøres neste møte.  

        
SAK 2017 - 16  Økonomi – status 
   Den økonomiske statusen ser bra ut. 
        
SAK 2017 - 17  IOSY Bremen 2017 

 Informasjon: Deltakere og reiseledere, status for planleggingen 
Alt er i rute mht. deltakere og booking av reise. I år er det 7 unge musikere som reiser, og 2 
reiseledere: Eivind og Kari R. Nåvik 

 
 Økonomi – status 

I og med at det er så mange som 7 ungdommer som reiser i tillegg til 2 reiseledere, er dette såpass 
kostbart, at det blir et underskudd på ca. 35 000,- .  
Dette tas opp som egen sak på neste styremøte – en evaluering. 
Det er også mulig vi ber om et møte med Oppland fylkeskommune for å forhandle om høyere støtte. 

 
SAK 2017 – 18  Kulturskoledagene Øst, Hamar 3. – 4. januar 2018 

Programmet for kulturskoledagene er klart, og påmeldingen åpnet. Vi er veldig 
fornøyd med årets innhold, og har fått avtaler med gode foredrags- og kursholdere. 
- Gjennomgang program 

Det etterlyses et tilbud til lederne i workshopdelen. Team Øst er klar over etterspørselen, og jobber 
med saken. 

- Budsjett 
Ved gjennomgang av budsjettet, ser styret summer som må undersøkes nærmere. Rådgiver kontakter 
Gunn Otnes for å få klarhet i tallene, samt koble på styreleder for å ha en oversikt. 

 
 Deltakelse fra styret: 

- Finn Helge Lyster  begge dager 
- Espen Granberg Johnsen dag 1 
- Knut Andre Bjerke  begge dager 
 
Rådgiver ordner påmelding for disse. 

 
SAK 2017 – 19  Virksomhetsplan 2017 – 19 med regionale tiltak.  
  
 Saksutredning fra sentralstyremøte SAK 2017 - 03 

Å lage en felles virksomhetsplan for hele organisasjonen Norsk kulturskoleråd innebærer en høy grad 
av kompleksitet. Den forrige virksomhetsplanen ble så omfattende at den tildes ga utydelige styrings- 
og utviklingssignaler.  
 
Styrken i planen var imidlertid befestningen av Strategi 2020 som Norsk kulturskoleråds sentrale 
styringsdokument. I forslaget som legges frem her gjøres et forsøk på å utfordre organisasjonen på et 
enda tydeligere fokus på utvikling. Dette innebærer at man også må foreta en avveiing mellom hva 
som er driftsoppgaver og hva som er oppgaver som kan defineres innenfor et utviklingsperspektiv. I 
saken er det også gjort et forsøk på å fremholde den enkelte region og det enkelte fylkes egen 
kontekst, og at de i tillegg til å forholde seg til den sentrale virksomhetsplanen må utvikle sin egen 
virksomhetsplan med bakgrunn i dette. Dog med et klart ansvar for å relatere planen til Strategi 2020. 
Det løftes i tillegg frem tre overordnede utviklingsområder, som skal ha et særskilt fokus i 2017/2018. 
(utheving rådgiver) 
 



o Gjennomgang regionale tiltak som er utarbeidet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd 
Hedmark 

 
Saksdokument 1: Sak 2017.03 Landsstyremøte 
 
Forslag til vedtak: Styret godkjenner de regionale tiltakene som er utarbeidet i samarbeid med Norsk 
kulturskoleråd Hedmark, og har dette som sitt styringsdokument i den gjeldende perioden. 
 
Vedtak: Styret godkjenner de regionale tiltakene som er utarbeidet i samarbeid med Norsk 
kulturskoleråd Hedmark, og har dette som sitt styringsdokument i den gjeldende perioden. 

 
 

SAK 2017 – 20  Rektorsamling for Hedmark og Oppland i Oslo, 23. – 24. november. 
 Hvert år arrangerer Norsk kulturskoleråd Oppland og Hedmark en samling for kulturskolerektorene i 
begge fylker. Samlingen holdes i november, og har tidligere vært holdt i Oslo, med unntak av i 2016 på Øyer. På 
samlingen har vi hatt fokus på ett av kulturskolens fagområder, og laget et helhetlig tilbud ut ifra dette.  
2013 Visuell kunst    Oslo 
2014 Skapende skriving   Oslo 
2015 Kunstarter i samspill   Oslo 
2016 Implementering av rammeplan  Hafjell, Øyer 
 
Forslag til tema for samlingen i 2017; 

Tema: Landstingsvedtak 5.2 

Landstinget vedtar at Norsk kulturskoleråd i landstingsperioden skal jobbe aktivt opp mot 
aktuelle aktører for å drøfte og eventuelt avklare mulighetene for en tettere integrering av 

kulturskolens undervisning i ordinær skoletid. 

Vi inviterer «aktuelle aktører» til innlegg og debatt: 
 
Dersom samlingen holdes i Oslo, kan det også aktuelt å invitere politikere fra Stortinget. 
  
 Vedtak: 
Rådgiver kontakter direktør Morten Christiansen for å klarere at vi kan ha dette som tema på samlingen.  
 
Dersom vi får klarsignal, foreslår styret to tema: 
Dag 1: Lokalt læreplanarbeid – avstanden mellom lærers dagsplan og rammeplanen «Mangfold og fordypning» 
Dag 2: Skole og kulturskole – kulturskolens undervisning i ordinær skoletid 
Felles AU jobber videre med arrangementet. 
 
 
SAK 2017 – 21  Lokale utviklingsmidler 
 Styret tar stilling til hvor vidt det skal deles ut lokale utviklingsmidler for 2018. 
Utsettes til et senere styremøte. 

 Fylkesmann i Hedmark, utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth  
 Fylkesmann i Oppland, utdanningsdirektør Ingrid Bøe 
 Norsk kulturskoleråd, Direktør Morten Christiansen 
 KS Hedmark og Oppland, Jane Camilla Bjerke Bergh og/eller Ann Evy Duun 
 Berit Konstad Graftås, sentralstyremedlem 
 + evt. politikere som representerer skoleeierne? 



 
SAK 2017 – 22  Politisk enkét 
Fra Egil Hofsli, kommunikasjonssjef NKR: 
Det er snart valg – og i den anledning er det er laget et sett med spørsmål (se saksdokument) som er sendt 
utvalgte representanter for de ni ledende politiske partiene i Norge. Deres svar vil bli presentert i en nyhetssak 
i alle våre kanaler i siste uke av august.  
Spørsmålssettet kan også være nyttig for deg som ansatt eller politisk valg i ukene framover. Du må gjerne 
bruke noen av spørsmålene når du støter på politikere på stand og i møtesituasjoner. Likeså er det supert om 
du bruker dem som grunnlag for leserinnlegg, kronikker o.l. i lokal sammenheng.  
  
Vedtak: ingen vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
SAK 2017 – 23  Informasjonssaker 

1. Status kulturskolene i Oppland 
 Nye rektorer:  

o Nord-Aurdal kulturskole   Inge Dahl 
o Sør-Aurdal kulturskole  Ole Kristian Nyhagen 
o Søndre Land kulturskole  Sander Willassen  
o Skjåk kulturskule (fram til jul)  Stian Bøhle 
o Gjøvik kunst- og kulturskole Helge Øie  

 
Sammenslåing av kulturskoler:  Skjåk og Lom kulturskoler vurderes sammenslåing. 
Det er en arbeidsgruppe i sving som skal vurdere om det er grunnlag for å slå de to kulturskolene 
sammen eller ikke. Gruppa har 3 medlemmer fra kvar kommune. Det er planen å få ei sak til politisk 
handsaming i løpet av våren, slik at det er klart om det blir en eller to kulturskolar fra skolestart i 
august 2018. 
 

2. Veilederkorps 
I Oppland fortsetter Øystre Slidre (korrigering fra innkalling), Vågå og Skjåk som veisøkerkommuner. I 
og med at Skjåk vurderes sammenslåing med Lom, har de også blitt med i veiledningen. 
Fokusområdene til Skjåk kulturskole har med dette endret seg, og det er en liten utfordring. 
Ny veileder: Lisbeth Wathne Svinø går inn i stedet for Torkel Øien. 
 

3. UMM holdes også i år på Lillehammer kulturskole, 19.11.17. Årets instrumentgrupper er treblås, 
messingblås, slagverk, piano og kammermusikk. Påmeldingsfrist 1. oktober. 
 

4. Strykeseminar 2017. Det er også Lillehammer kulturskole som stiller som vertskap. Seminaret holdes 
på Røyslimoen skole 22. – 24.09.  
 

5. Økonomisk overgang til Azets.  
 
SAK 2017 – 24   Eventuelt 
 Ingen saker på eventuelt.    NESTE STYREMØTE: 11. oktober 2017 

 
 

Signaturer:  
 
   
 
 
Finn Helge Lyster    Jertru Stallvik   Knut Andre Bjerke  
 
 
 
 
Espen Granberg Johnsen   Benedikte Narum Jenssen 


