Referat fra styremøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland 19. mars 2018
Sted: Statens Hus, Stavanger
Tid: 09:45-13:30
Til stede: Michelle Lindboe, Kjell Olav Henriksen, Hans Widerøe, Kirsten Jæger Steﬀensen, Anders Berglund,
Ragnvald Wernøe

Saksliste:
10/18 Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat er godkjent
11/18 Økonomi
Vedlegg: Regnskapsrapport 2018
Saldo per 1. mars er kr 140.414,Ønske fra styret om å ha Wlgang Wl saldo Wl enhver Wd.
12/18 Kulturskolerådets styreinstruks og styreplan for 2018
Vedlegg: Styreplan for Norsk kulturskoleråd Rogaland 2018
Styret fastsaYe datoer for ledermøter 2018/2019 og styremøter fram Wl årsmøtet 2019
Ledermøter 2018/2019
Fredag 21. september: Ledermøte
Torsdag 15. november: Ledermøte
Fredag 16. november skolemøtet
14. og 15. mars (2019): Ledermøte/årsmøtekonferanse
Fredag 3. mai: (2019): Ledermøte
Styremøter 2018/2019:

13. juni

12. september
31. oktober
5. desember
13. februar (2019)
13/18 Ledermøte 4. mai
Ann Evy Duun fra KS er invitert Wl ledermøtet 4. mai. I Wllegg kommer Helene Sinding-Larsen fra «Instrumenter i Fokus», som jobber med rekruYeringsWltak reYet mot obo, fagoY, kontrabass, harpe og kirkeorgel.
Det legges opp Wl en fagdiskusjon i eYerkant.
Øvrige saker Wl ledermøtet:
• Studieturen

• NyY fra oven
• Runde bord
• FagneYverk

14/18 Skolemøtet Rogaland november 2018
Styret i Norsk kulturskoleråd Rogaland har følgende innspill/forslag Wl Skolemøtet Rogaland:
KrisWn Helstad - læreren som regissør
Ingrid Fortun
Hanne Sørvaag - låtskriverkurs
Wolfgang Plagge - instrumentalundervisning, musikken, kunsten i sammenheng
Lage Thune Myrberget - bruk av digitale hjelpemidler i kulturskolen/i undervisningen
15/18 Studietur
Styret vurderte å legge studieturen Wl USA, men på grunn av for få påmeldte jobbes det nå videre med et
annet alternaWv:
Styret diskuterte muligheten for å reise Wl Malmø/Simrishamn/København 31. oktober-2. november 2018:
Det er ønskelig å legge reisen eYer arbeidsWd onsdag.
Reise onsdag-lørdag: 2 arbeidsdager med program torsdag og fredag.
Overnafng i Malmø.
Rådgiver sender ut en e-post Wl alle lederne med dato og mulighet for å melde sin interesse uten en bindende påmelding. Lederne bør melde Wlbake om de ønsker å reise Wlbake fredag eller lørdag.
Målgruppe er ledere/administrasjon.
Det vil bli laget et opplegg torsdags kveld for alle deltakere, med et alternaWvt opplegg på fredagen, slik at
noen kan reise Wlbake på fredag eller lørdag.
16/18 Spørreundersøkelse om fokusområdet ﬂyktninger, innvandrere og kulturskole
Rådgiver skal jobbe videre med utarbeidelsen av en spørreundersøkelse om fokusområdet ﬂyktninger, innvandrere og kulturskole.
Undersøkelsen skal åpnes med en tekst om hvorfor spørreundersøkelsen sendes ut.
Øvrige spørsmål:
1. Har din kulturskole akWvitet målreYet mot ﬂyktninger og innvandrere?
Hvis ja: utdyp
2. Planlegger kulturskolen å reYe Wltak mot ﬂyktninger og innvandrere?
(ikke aktuelt)
3. Har din kulturskole målreYet Wltak for å rekruYere elever fra innvandrer/ﬂyktningemiljøet?
Hvis ja: utdyp
4. Har kulturskolen poliWsk vedtaYe strategier for akWvitet reYet mot ﬂyktninger og innvandrere?
5. Hvilke eventuelle erfaringer har du med tanke på disse målreYede Wltakene?
6. Er du villig Wl å dele denne kunnskapen f. eks i et ledermøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland?
7. Eventuelle kommentarer:

17/18 Rådgivers rapport Nl styret
OmsNllingsprosessen:
I tråd med Røeutvalgets anbefalinger og landsstyrevedtak fra 2017* foregår det en omsWllingsprosess i
Norsk kulturskoleråd, som blant annet innbefaYer en oppjustering av regionale sWllingsressurser.
*) «Landsstyret anerkjenner det omfa<ende arbeidet som ligger i rapporten (Røe-utvalgets rapport,
red.anm.), og ber om at de<e legges Dl grunn for videre utvikling av Norsk kulturskoleråd.»
OmsWllingsprosessen omtales i direktørs rapport Wl styret i saksdokumentene fra siste sentralstyremøte,
og alle sentralstyrets møtedokument ﬁns på neYstedet kulturskoleradet.no (Meny à Om
oss à Sentralstyret à Sentralstyredokument).
Fylkeslederne informeres om omsWllingsprosessen status i Oslo 4. april
Landsstyremøtet:
Landsmøtet avholdes 14.-15. Juni. Frist for innmelding av saker er 6. april.
=VI konferanse i Larvik
=VI konferansen i Larvik er et Wltak i LT-vedtak 5.1 Kulturskolen og Inkludering.
LT-vedtak 5.1 Kulturskoleundervising i skoleWda; Berit Grapås har fåY en 20% ressurs i jan, februar og mars
for å jobbe mer intensivt med deYe vedtaket. Begge disse skal leveres Wl LandsWnget 2020, men kulturskolerådet får en rapport om framdripen på Landsstyremøtet i juni i år.
Samarbeid med KS:
Samarbeidet med KS som vi har haY i snart 2 år nå avsluYes 1/8-18. Siste møte i styringsgruppa er 5. juli på
Kongsberg. Ann-Evy Duun arbeider med å oppsummere medlemsdialogen og denne vil bli avgjørende for
hva KS går inn for i det videre arbeidet og engasjementet omkring kultur i KS.
Lederkonferansen:
Påmeldingsfrist Wl Lederkonferansen som arrangeres i Oslo 5.-6. april er 22. Mars.
Nordisk konferanse i Stockholm:
Rådgiver og Kirsten Jæger Steﬀensen representerer Rogaland.
18/18 Felles plandag
Arrangering av felles plandag for de kulturskolene som ønsker det Wl onsdag 15. august.
Avholdes i Vågen-salen ved Sandnes kulturskole.
Flere forslag om foredragsholdere ble diskutert, og styret jobber med å få Wl en 2-delt dag.
Rådgiver jobber videre med forslagene som kom inn:
Mia Børjesson - den vikWge rollen lærere i kulturskolen har og om å være seg deYe bevisst.
Adil Khan - avholdt foredrag ved =VI i Larvik.
Bjørn Sortland - aktuell foredragsholder. Barn og kunst. Kirsten J. Steﬀensen kontakter ham.
Per Inge Torkildsen
Arnt Olav Klippenberg - (reserve)
Ingvar Hovland
KrisWan Arntsen

KrisWan Eriksen
19/18 Landsstyremøte
Frist for innlevering av saker er 6. april.
20/18 Eventuelt
Føring av repertoarlister og lekser i speedadmin.
Oppdateringer i Speedadmin.

