Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 23.10.17
Sted: Statens hus, Stavanger, møterom 1, kl. 09.45-13.00
Til stede: Kjell Olav, Anders Berglund, Hans Widerøe, Ragnvald Wernøe, Michelle Lindboe
Referent: Michelle Lindboe

Saksliste:
41/17 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat godkjennes med tilføyelse av sak 42/17: Økonomi.
42/17 Økonomi
Reiseregninger oversendes kulturskolerådet sentralt, med kopi til rådgiver.
Alle andre fakturaer oversendes invoice.116012@vismabpo.no.
43/17 Virksomhetsplanen fra kulturskolerådet sentralt
Rådgiver jobber videre med arbeidet med å utarbeide en lokal plan som tar utgangspunkt i
den sentrale virksomhetsplanen. Det er ønske om å benytte den sentrale
virksomhetsplanen som utgangspunkt der man legger til en rubrikk i hjørnet av det
sentrale dokumentet.
Styret har fått tilsendt gruppearbeid fra forrige ledermøte. Dette arbeidet, sammen med
styrets egne forslag fra forrige styremøte, blir utgangspunktet for den lokale planen:
1.1.
Styret må fortsette med møter med nettverkene. Her må skoleier/politikere/ledere og
Norsk kulturskoleråd være representert.
1.2
Viktig å støtte opp og samarbeide om UMM/UTB/UIB/UKM som viktige aktører. Jobbe med
regionale fordypningstilbud på et mellomnivå mellom kjernefagselever og talenttilbud.
1.3
Ved rammeplanarbeid kan styret bistå ved rådgiver.
2.1
Rådgiver og styret har en informasjonsrolle og formidler relevant arbeid fra sentralt hold.
Ledermøtene, rådgivning og informasjon retter fokus mot rammeplanen.
2.2
Fylkesleddet kan koordinere og videreformidle lokalt utdanningsarbeid/FOU-arbeid til
kulturskolerådet sentralt.

2.3
Det arrangeres studietur annethvert år.
3.1
Sentralleddet utarbeider organisasjonsplanen. Fylkesleddene bør ha høringsrett i
organisasjonen.
3.2
Styret vil signalisere behovet til Norsk kulturskoleråd sentralt via høringer, arbeidsgrupper
eller annen deltakelse.
44/17 Kulturskoledagene
Det er 174 påmeldte til kulturskoledagene per dags dato. Norsk kulturskoleråd Rogaland
er blitt forespurt om å komme med forslag til allsanger i forbindelse med middagen
torsdag 16. november. Rådgiver i samarbeid med Anders Berglund kontakter
kulturskolerådet for videre arbeid med dette.
Kulturskolene i Sola, Sandnes og Stavanger stiller med kunstneriske innslag ved elever ved
åpningen og middagen på kvelden.
45/17 Studietur
Anders Berglund presenterte justeringer i den planlagte studieturen.
Styret diskuterte om man tar miljømessige, økonomiske og politiske hensyn ved
planlegging av studietur, denne gang med tanke på at turen går til New York.
Saken blir drøftet ved neste ledermøte. I tillegg krever organiseringen og fremdriften i
planleggingen at hver enkelt kulturskole bør se på hvor reell studieturen er for antall
påmeldte.
46/17 Kompetanseheving for ledere i kulturskoler
Kulturskolerådet i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har hatt et vellykket opplegg for
kulturskoleledere i samarbeid med høgskolen i Lillehammer. Styret er interessert i å få
oversendt mer informasjon for videre diskusjon.
47/17 Ledermøter
Styret diskuterte hvordan man løser ledermøtene. Styreleder har mottatt forslag om å
sette et helt ledermøte til innføring av lokale læreplaner og rammeplanen. Her kan man
jobbe med kvalitet i kulturskolen, samarbeid om elevenes læring, kvalitet i kulturskolen,
mal for kvalitetssikring, fag/læreplaner, om rammeplanen er vedtatt i kommunen, osv.
Rådgiver spør Hans W. Bræin om han kan presentere kvalitetsarbeid i kulturskolen. I
tillegg vil Kirsten Jæger Steffensen bli forespurt om hun ønsker å presentere «samarbeid
om elevens læring» ved neste møte. Det vil bli lagt opp til gruppearbeid i etterkant.
Neste ledermøte er 8. desember.
Ved ledermøtene i 2018 vil det videre jobbers med med lokalt læreplanarbeid, samt
kulturskolen som lokalt ressurssenter.
Forslag til eget møte om gode modeller for lokale måter å løse fordypning og
talentutvikling.
48/17 Nytt fra oven
• UMM arrangeres 19. november ved Stavanger kulturskole. 41 påmeldte deltakere.

• Dialogkonferanse for kommunene som har deltatt i veiledningsrunde/portefølje 1 i regi
av Norsk kulturskoleråd gikk av stabelen i Bergen 5.-6. oktober.
• Rådgiver skal sitte i arbeidsgruppa for en nasjonal konferanse for talentutvikling for
blåsere i Stavanger i juni 2018.
49/17 Eventuelt
Møteplan for våren 2018:
Styremøter: 24. januar, 21. mars, 23. april, 13. juni
Ledermøter: 2. februar, 4. mai
Rådgiver sender ut møteplanen til styret og lederne.

