Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 24. januar
2018
Sted: Statens Hus, Stavanger
Tid: 09:45-14:00
Til stede: Michelle Lindboe, Anders Berglund, Kjell Olav Henriksen, Ragnvald Wernøe,
Forfall: Kirsten Jæger Steffensen, Hans Widerøe

Saksliste:
01/18 Godkjenning av referat og innkalling
Innkalling godkjent med rettelse fra 08/17 til 08/18.
Referat godkjent.
02/18 Økonomi
Status for økonomien i følge regnskapsrapporten per 24.01.2018 er at Norsk kulturskoleråd
Rogaland ligger godt innenfor det som det ble budsjettert med i 2017. Rådgiver mangler
opplæring samt programvare for å videre jobbe med den nye ordningen og budsjettansvar.
03/18 Lokal virksomhetsplan Rogaland
Styret diskuterte den lokale virksomhetsplanen. Det er ønske om at kulturskolerådet sentralt skal
utarbeide en agenda for politisk arbeid som kan iverksettes lokalt.
 Forslag om å invitere en representant fra KS til et ledermøte våren eller høsten 2018.
Rådgiver undersøker muligheter i organisasjonen med tanke på ledermøtet 4. mai. Den nye
hovedtariffavtalen kan være et aktuelt tema.
 Rådgiver utarbeider en spørreundersøkelse om kommuner har laget tiltak om fokusområdet
flyktninger, innvandrere og kulturskole.
 Erfaringsdelingsdag med lokalt læreplanarbeid og implementering av rammeplan
- videreføres til neste ledermøte.
04/18 Studietur
På grunn av få påmeldte til den planlagte studieturen til New York ønsker styret å jobbe videre
med nye alternativer. Studieturen tas som egen sak ved ledermøtet 2. februar.
05/18 Saker til ledermøtet 2. februar
• Felles plandag august 2018

• Lokal virksomhetsplan
• Studietur
• Infosaker: Kulturskolerådets styreinstruks
Årets kulturskolekommune
Drømmestipendet
UMM
Landsstyremøte
• Lokalt læreplanarbeid/læreplaner - fagdiskjusjon/delingsøkt

Time kulturskule inviteres til å dele sitt arbeid med lokale læreplaner, samt å si noe om bruk av
metode, og om hvordan de har gått fram i arbeidet. Ledermøtet vil bli delt inn i grupper for
gruppearbeid.

Gruppeoppgave:
Hvordan jobbe med læreplanen i praksis
Hvordan bygge en kultur for bruk av læreplanen hos den enkelte lærer.
• Nedgang i elevtall i kulturskolene
• Nytt fra oven
• Rundebord

06/18 Kulturskolerådets styreinstruks
Styret gjennomgikk Norsk kulturskoleråds oppdaterte styreinstruks.
Styret består av 5 innvalgte i tillegg til 2 vararepresentanter.
Styret utarbeider en egen plan basert på styreinstruksen, og rådgiver får oversendt planen i wordformat fra kulturskolerådet sentralt. I dette dokumentet vil det bli lagt inn forslag til møteplan for
hele året.
I tillegg vil rådgiver undersøke «rådgivers rapport til styret» og hva som ligger i dette punktet,
samt det enkelte styremedlems ansvar. Styret diskuterte muligheter for forsikring av
styremedlemmene, f eks gjennom fri rettshjelp.
Styret vedtok den oppdaterte styreinstruksen.
07/18 Årets kulturskolekommune
Styret presenterer saken ved ledermøtet 2. februar, og oppfordrer kommuner fra Rogaland til å
gjennomgå retningslinjene for søknad.
08/18 Nytt fra oven
Ungdommens musikkmesterskap i Oslo 20.-21.01.18
Økonomi
Trekantsamtale med styreleder, administrerende direktør og rådgiver i desember 2017
Landsstyremøte
09/18 Eventuelt
«Nedgang i elevtall i kulturskolene» foreslått som eget punkt ved neste ledermøte.

Neste styremøte er 21. mars 2018
Stavanger, 24. januar 2018
Michelle Lindboe

