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Sakliste – styremøte 2018 - 05  
Saker: 
-

__________________________________________________________________________________

Sak 2018/29  Godkjenning av innkalling med sakskart 

Sak 2018/30  Godkjenning av referat styremøte 8. juni 

Sak 2018/31  Rådgivers rapport 

Sak 2018/32  Økonomirapport 

Sak 2018/33  Satsningsområder/ Utviklingsområder 

Sak 2018/ 34  Lederdag i Tana 11. oktober 

Sak 2018/35  Årsmøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark 2019 

Sak 2018/36  Eventuelt 

INFO 

• Rådgiver har i utgangspunktet fredag som fast arbeidsdag for NKR 

– Finnmark 

• Arbeid med virksomhetsplanen:  Alta torsdag 24. januar 2019,  

10.00 – 16.00 

 

 

SAKSKART 

Sak 2018/29 Godkjenning av innkalling med sakskart  

  Vedtak: Innkalling med sakskart godkjennes 
 
Sak 2018/30 Godkjenning av referat styremøte 8. juni 

  Vedtak: Referatet godkjennes 
 
Sak 2018/31 Rådgivers rapport         
 Vedtak: Rådgivers rapport tas til orientering 
 
Sak 2018/32 Økonomirapport 

  Vedtak:  Økonomirapporten  tas til orientering 
 
Sak 2018/33 Satsningsområder / Utviklingsområder                                                                                                                                              

Vedtak: Styret syr sammen de ulike fagdagene. Deltakerne får sine reiseutgifter 
dekket av Norsk kulturskoleråd – Finnmark. De hovedansvarlige jobber videre med 
dette og holder styret underrettet. Saken tas opp på neste styremøte i oktober. 
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Sak 2018/34  Lederdag i Tana 11. oktober      
 Vedtak: Rådgiver og nestleder ferdigstiller programmet og sender ut invitasjon til 
kulturskolene med påmeldingsfrist 21. september. 

 
Sak 2018/35 Årsmøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark 2019       

 Vedtak: Årsmøtet for Norsk kulturskoleråd - Finnmark berammes 21. mars i Vadsø     
med lederdag 22. mars. 

 
 
Sak 2018/36 Eventuelt        
  
 
 
 
 
 
Sak 2018/29 Godkjenning av innkalling med sakskart  

   
Vedtak: Innkalling med sakskart godkjennes 
 

Sak 2018/30 Godkjenning av referat fra styremøtet 8. juni 

Vedtak: Referatet fra styremøtet i Karasjok 24. april godkjennes 

 

Sak 2018/31     Rådgivers rapport         

Sist oppdatert er skrevet med rødt. 
Saksutredning: 
Med bakgrunn i sak 2017.53 Styreinstruks skal rådgiver rapportere til styret ut fra følgende oppsett: 
Styret skal forelegges rådgivers rapport på hvert styremøte med ulikt innhold: 
Hvert styremøte: 

• Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen. 
I tillegg kvartalsvis: 

• Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåkning 
 
Informasjon om hvor en er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen 
 

Virksomhetsplanen 2017-2018 og Strategi 
2020:, vedtatt på Årsmøtet 9.mars 2017 
 

Finnmark 

Tydelig profil som samfunnsaktør. 

• Initiere og gjennomføre møter med 
politisk ledelse og faglig 
utviklingsaktører, nasjonalt, regionalt 
og lokalt. 

• Videreutvikle samarbeidet med KS 
nasjonalt, regionalt og lokalt 

 
Ikke gjennomført 
 
 
 
KS-Konsulent var en av 2 foredragsholder på 
Lederdagene i Finnmark i oktober. 

• Bruke strategidokumentet som er lagt 
frem for landsstyret i 2017 som 
utgangspunkt for kulturskolerådets 

 Ikke jobbet med. 



        
 

Rådgiver, Norsk Kulturskoleråd Finnmark | Ann-Synnøve Bendixen: 414 35 984 

 

videre arbeid knyttet opp til 
fokusområde flyktninger, innvandrere 
og kulturskole. 

Tilgjengelig og transparent utviklingsaktør  

• Utvikle arbeidsformer som til sammen 
involverer alle medlemskommunene 

Jobbet med på Ledersamlinger og lederdagene i 
Nord- Lakselv 26. og 27.10.2017 
Utviklingsarbeid/strategier for 
kulturskoledagene opp som egen sak på 
lederdag 12.april. 
Styret har, etter at disse utviklingstiltakene ble 
diskutert på ledermøtet, plukket ut disse 
samarbeidspartene som det skal jobbes videre 
med: 

• I løpet av høsten 2018 skal Norsk 

kulturskoleråd Finnmark lage en avtale 

med Scene Finnmark som skal ivareta 

de behov som de enkelte kulturskolene 

ønsker fra Scene Finnmark: 

• Workshops 

• Nyttårskonsert i samarbeid med 

kulturskolene 

• Kjøp av faste undervisningstjenester 

• Musikertjenester 

• Oppstryk Finnmark 

• I samarbeid med Arctic Culturlab, 

utgreier en om det er en mulighet for å 

lage en avtale om workshops innen 

visuell kunstfag for kulturskolene. 

• Finnmark fylkeskommune – 

Gjesteatelieet 

• Etterspørre om ansvarlig for Gigant kan 

sende informasjon til alle kulturskolene 

i Finnmark 

• Etterspørre om ansvarlig for Gigant kan 

sende informasjon til alle kulturskolene 

i Finnmark 

• Dansefestivalen Barents høsten 2018. 

Ledersamling høsten 2018: Torsdag 11.10 

klokka 12.00 til fredag 12.10. klokka 12.00  i 

Tana med disse temaene: 

- Presentasjon av Tana 

kulturskole/kommune 

- Kurs i Speedadmin 

- Ressursgruppe Speedadmin 

- Samarbeid institusjoner og på tvers av 

kommunene 

- Rammeplanarbeid 
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Initierende og koordinerende rolle 

• Bruke ulike metoder i arbeidet med å 
implementere rammeplanen som 
kommunens plandokument for 
kulturskole. 

• Initiere et arbeid knyttet til 
kvalitetsdimensjonen i rammeplanen. 

Tema på alle lederdager. 
Alta og Sør-Varanger er veiledningskommuner i 
Portefølje 1 og har bidratt med erfaringsdeling 
på alle lederdager. 
Arbeid med Rammeplanen er initiert i alle 
Nyhetsbrev. 
Jobbet med på lederdagen 12.april 
Kommunene er oppfordret til å søke om å være 
med i portefølje 2. 

Helhetlig syn på den norske kunst og 
kulturopplæringen 

• Bidra i forhold til utredninger, 
stortingsmeldinger, høringer og annet 
relevant arbeid 

• Ivareta og videreutvikle de sentrale 
ordningene for barn og unges 
opplæring og opplevelse av kultur. 

• Bidra til rammeplanforståelse bl.a. som 
grunnlag for utvikling av lokale 
læreplaner  

 
 
Ikke jobbet systematisk med dette, men alle 
kommunene er blitt oppfordret til å delta 
 
Daglig drift på den enkelte kulturskole 
 
 
Eget tema på alle ledersamlinger. 
Eget punk i Nyhetsbrev. 
Erfaringsdeling fra de som er 
veilederkommuner i portefølje 2 med de andre 
kommunene. 
Jobbet med på lederdag 12.april. 

Nyskapende, kunnskaps- og erfaringsdelende 

• Bidra til forskning og formidle 
forskningsarbeid 

• Bidra til lokal kompetanseheving innen 
FOU-arbeid 

Annemarie Kjeldsø var med på Kulturrådets 
konferanse «Samisk vrede». Dette ble dekket av 
Kulturskolerådet sentralt. 
Det er knyttet kontakt mellom Annemarie 
Kjeldsø som jobber med samisk 
kulturfag/Joikeprosjektet i Sør-Varanger og 
Anders  Rønning som er FOU ansvarlig i 
Kulturskolerådet. 
Anders reiser opp til Kirkenes i uke 3 for å 
veilede Annemarie i hennes videre arbeid. 

Internasjonal samarbeidsaktør 

• Delta i EMUs arbeid 

• Gjennomføre Nordisk 
kulturskolekonferanse 

• Innhente og dele erfaringer knyttet til 
utvikling og formidling av rammeplanen 

Styreleder har deltatt på Nordisk konferanse 
både i 2016 i Helsinki og i 2017 i Oslo på 
Voksenåsen. I 2016 ble reise og 
overnattingsutgiftene dekket av Norsk 
kulturskoleråd, sentralleddet. 
I 2017 tildelte styret i Kulturskolerådet i 
Finnmark henne et reisestipend på 10.000.-.  
Rådgiver var også tilstede på konferansen i 
2017. 
Andreas Hoffmann deltok på Nordisk 
konferanse i København i 2018. Reisen ble 
dekket av Norsk kulturskoleråd, sentralleddet. 

Enhetlig organisasjon 

• Det utarbeides en organisasjonsplan 
med en plan for hvilke kompetanser 
organisasjonen ønsker frem mot 2030 

• Det utvikles en mal for tilstandsrapport 
for de ulike avdelingene i NKR. 

 
NKR- Finnmark jobber med å følge opp de tiltak 
Sentralleddet bestemmer. 
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• Tydliggjøre, og ved behov, fornye Norsk 
NKR`s kommunikasjonsplan 

Nasjonalt, regionalt, lokalt samhandlende 

• Gjennomføre kartlegging av 
kompetanse knyttet til fremtidig behov 
i NKR 

 

Høg kvalitet i utviklingsarbeidet 

• De regionale rådgivernes ansvar og 
omfanget av deltakelse i større 
nasjonale satsinger og prosjekter 
klargjøres og nedfelles i 
organisasjonens styringsdokumenter 

• NKR utvikler eventuelt går til innkjøp av 
et helhetlig system for hele 
organisasjonen for kvalitet, 
sakshåndtering og evaluering 
 
 

 

Styremøter 
 

Gjennomfører 4-6 styremøter årlig 
Gjennomfører 1-2 ledersamlinger årlig 

Sak 2018- 23 
Landsstyremøtet 14.-15. juni 
Vedtak: Sakskartet til Landsmøtet tas til 
orientering 
 
Sak 2018 – 24 
Styrets egenevaluering 
Vedtak: Saken tas til orientering og styret 
jobber videre med dette. 
 
Sak 2018 – 25 
Kulturskoledagene i Tromsø 21.-22. august 
Vedtak: Rådgiver sender e-post til alle 
kulturskolene med programmet og  
påmeldingsfrist samt tar dette med i 
«Sommerprat-ringerunde». 
 
Sak 2018 – 26 
Rapport Utviklingsmidler 2017 
Vedtak: Rapporten godkjennes til innsending 
 
 

Sissel Myhre deltar på Landsmøtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 208 – 27 
Ledersamling høst 2018 
Det er planlagt Ledersamling i Tana 11. oktober. 
AU foreslår dagen fordelt slik: 

• Oppstart med lunsj klokka 11.00 – 
12.00 

• 12.00 – 16.30:   Kurs i Speedadmin med 
innlagt økt for erfaringsdeling for 
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kontorpersonale, ressurslærere, 
økonomiansvarlig og rektor 

• 16.30 – 18.00:  Besøk på Tana 
kulturskole 

Vedtak: Rådgiver sender neste uke ut årshjulet 
og program for lederdagen 
 
Sak 2018 – 28 
Eventuelt 

• Kulturskoledagene i Tromsø trenger 
noen til faget Visuell kunst til 
erfaringsdelingsbiten på 22. august. Vet 
dere om noen kulturskoler i Finnmark 
som vi kan spørre? 
 

Vedtak: Rådgiver tar kontakt med visuell 
kunstfag lærer i Nordkapp 
 
INFO:  
Fra 1. august 2018  blir rådgiverressursen på 40 
% delt mellom Finnmark og Troms. 
Dette medfører at Finnmark har sin rådgiver i 
20 % stilling 

Aktiviteter  

Ungdommens musikkmesterskap 2017 Alta kulturskoles planlagte regionale 
mesterskap i UMM ble avlyst pga få påmeldte. 
Rådgiver har informert og initiert i både flere 
skriv og Nyhetsbrev om deltakelse fra 
kommunene på regional UMM. 
Dessverre var det kun 1 påmeldt fra Alta. 
Kandidaten fikk delta i Tromsø og Alta 
kulturskole betale utgiftene i forbindelse med 
dette. 
Nestleder og rådgiver var i møte med Rut 
Jorunn- ansvarlig UMM – i Alta 9.mars.  
Linjer som ble trukket opp: 

• UMM 2018 blir ikke arrangert i 
Finnmark da vi ikke har klart å få mange 
nok deltakere de to siste årene. De 
elevene fra Finnmark som ønsker å 
delta, deltar i Tromsø. 

• Det blir gitt en reisestøtte til hver 
deltaker med inntil 3000.- kroner. 
Forslag til fordelingsnøkkel: 
- 1000.- fra elevens kulturskole 
- 1000.- fra Norsk kulturskoleråd 

Finnmark 
- 1000.- fra UMM 

• Veien videre: 
- Opp som en del av samarbeid med 

andre lag/organisasjoner i Finnmark 
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og videre drift og utvikling på 
lederdag 12. april og på styremøtet 
samme dato. 

- Det etableres en egen gruppe som 
jobber med UMM på lengre sikt. I 
denne gruppa skal det sitte en fra 
styret. 
 

Veilderkorps Alta kommune og Sær-Varanger kommune er 
med i veiledningsarbeidet i portefølje 1 som 
startet høsten 2016. 
Desember 2017 møttes alle 
veilederkommunene fra Nord-Norge på 
Gardermoen til Dialogkonferanse over 2 dager. 
Det gjenstår ennå 2 besøk i hver av kommunene 
og en felles samling for alle 
Veilederkommunene på Gardermoen 3. mai.  
 
Veiledning portefølje 2 starter 16. januar 2019.  
Utlysningen for portefølje 2 kommer 15. juni. 
Et av kravene for å få plass er at Rammeplanen 
er politisk vedtatt. 
Søknadsfristen er 1. oktober og kommunene får 
svar 30. november 
 
Alta og Sør-Varanger var sammen med alle 
kommunene i portefølje 1, på dialogsamling på 
Gardermoen 3. mai. 

Samarbeid DKS/UKM/Kulturskolerådet Det er kun Alta som er en 100% DKS-kommune. 
DKS ansvarlig har sitt kontor og virke på 
kulturskolen.  
Alle andre kommuner er organisert under 
fylket. Mange av rektorene har også DKS i sitt 
arbeid. 
Det har ikke vært samtaler/møter med 
Kulturskolerådet og DKS i Finnmark 
 
I 2017 var det ikke noe fortsettelse av det 
tidligere samarbeidet med UKM og 
Kulturskolerådet. 
 
 
 

Rammeplanen på samisk November 2017 var Rammeplanen ferdig 
oversatt på samisk. 
Rådgiver forespurte tid for overlevering av 
rammeplanen til Sametinget, men dessverre 
hadde de ikke rom for dette i desember. 
Sentralstyret ved leder Nils R. Sandal , direktør i 
Kulturskolerådet Morten Christiansen, 
assisterende direktør i Kulturskolerådet Merete 



        
 

Rådgiver, Norsk Kulturskoleråd Finnmark | Ann-Synnøve Bendixen: 414 35 984 

 

Wilhelmsen, rådgiver/sentralstyresekretær Lars 
Emil Johannessen og rådgiver Ann-Synnøve 
overleverte Rammeplanen til Tana kommune 5. 
desember til ordfører Frank Ingelæ og rektor 
Dag Broch ved Tana kulturskole 

Sentralstyremøte i Finnmark Onsdag 6. desember og torsdag 7. desember 
hadde sentralstyret lagt sitt styremøte i Alta. 
Rekto ved Alta kulturskole/nestleder i styret i 
Kulturskolerådet var invitert på styremøtet 
både onsdag og torsdag for å snakke om Alta 
kulturskole og styrearbeid og utfordringer i 
Finnmark. 

Drømmetreff Jovnna Levi Joks Vars fikk Drømmetreff- et møte 
med svenske samiske kunstneren Anders 
Sunna. Informasjonen om dette fikk han av 
Morten Christiansen på arrangementet 
angående overlevering av rammeplanen på 
samisk  i Tana 5. desember. 
 
Rådgiver har vært i kontakt med Jovna, men 
han klarer ikke pr.dags dato å finne tid til et 
treff med Andres Sunna 

Drømmestipendet 2018 Det er 7 nominerte fra Finnmark til 
Drømmestipendet 2018. 
1 fra Alta, 2 fra Tana og 3 fra Hammerfest. 
Fagjuryen jobber fra 19.-mars til 21. mars med å 
juryere.  
 
Sigyn Åsa Sætereng, Hammerfest kulturskole 
fikk Drømmestipend innen dans. Utdelingen er 
7. juni. 
Eila Ballovara Varsi, Tana kulturskole fikk 
Drømmestipend innen teater. Utdelingen er 7. 
juni. 

Nyhetsbrev Rådgiver sender ut Nyhetsbrev til alle 
kulturskolelederne månedlig. Høsten 2017 har 
det blitt kun 2 nyhetsbrev. Dette på grunn av 
stor arbeidsmengde og sykdom i nær familie. 
Nyhetsbrevet omhandler nytt fra styret, 
kommuner og organisasjonen som helhet 
Nyhetsbrev for februar er sendt ut. 
Nyhetsbrev for mai er sendt ut. 
Nyhetsbrev juni er sendt ut. 

Kommunesammenslåing / 
 
 
Fylkessammenslåing 

Det er kun to kommuner i Finnmark som skal 
slås sammen- Hammerfest og Kvalsund 
Det er ikke kommet noen signaler fra 
sentralleddet hvordan vi som region skal 
forholde oss til dette. 
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Det er vedtatt at Troms og Finnmark skal slås 
sammen til et fylke. Som et utslag av dette deler 
disse fylkene en 40 % stilling fra 1. august 2018. 
 

Statusrapport kommunene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådgiver har sendt ut skriv til alle kommunene 
og bedt om en statusrapport.  
Båtsfjord: 

• 200% stillingsressurs fordelt på 3 lærere 
med godkjent utdanning  

• Tilbyr undervisning i musikkfag og 
visuelle kunstfag 

• Tilbyr dirigenttjenester til 2 voksenkor 

• 80 elever, 14 på venteliste. 5 av disse er 
over grunnskolealder 

• Elever og lærere deltar på flere 
arrangementer i samarbeid med 
kulturmiljøet i Båtsfjord 

• Bruker Speedadmin som 
administrasjonsverktøy 

• Rektor på Nordskogen skole innehar 
funksjonen som rektor på kulturskolen 

• Nyinnmeldt i Norges kulturskoleråd 

• Har lærere med ønske og behov for 
faglig oppdatering og nettverk 

• Båtsfjord kommune prosjekterer nytt 
skolebygg 1.-10. kl, hvor det er 
meningen at kulturskolen skal være 
med 

• Vi er klar over rammeplanen, har tittet 
på den, men ikke jobbet systematisk 
med den. Dette er noe vi har behov for 
å jobbe med. 

• Flere av elevene på kulturskolen hos oss 
har utenlandsk bakgrunn, uten at det er 
gjort noe poeng av. De deltar på lik linje 
med alle andre. 

•  
Kort oppsummert en velfungerende kulturskole 
med et godt rykte blant befolkningen. 
 
Ny rektor i Hammerfest: Tom Løkken Antonsen 

Kommunebesøk Båtsfjord og Berlevåg 31.10 sammen med 
ass.direktør Merete Wilhelmsen 
Kommunebesøk Lebesby er planlagt 20.april. 
 
Lebesby  20. april sammen med ass.direktør 
Merete Wilhelmsen. 

Landsstyremøte Styreleder Sissel Myhre deltok på 
Landsstyremøtet på Gardermoen 14. – 15. juni 
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Vedtak: Rådgivers rapport tas til orientering 
 
 

Sak 2018/32 Økonomirapport 

SE VEDLEGG 1 og 2 
 
Norsk kulturskoleråd Finnmark har god likviditet og har økonomi til å drive aktivitetene som er 
bestemt. 
Landsmøtet har bestemt at alle styremedlemmer skal ha honorar for hvert styremøte. 
Styremedlemmene i Finnmark sender inn kontonummer og fødselsdata til rådgiver innen 1. 
november. 
 
 Vedtak:  Økonomirapporten tas til orientering 
 
                                           
Sak 2018/33     Satsningsområder / Utviklingsområder       

Norsk kulturskoleråd – Finnmark ønsker å arrangere egne fagnettverksdager i Finnmark for lærere i 
disse fagene: Visuell kunstfag, Teater og Dans.  
Rådgiver starter med karlegging av lærere i de overnevnte fagene og det sendes ut en invitasjon til 
rektorene og lærerne til tre ulike fagnettverksdager i løpet av august. 
Sted og dato for fagnettverksdager:  

• Visuell kunstfag – Karasjok 23. november  
Hovedansvarlig: Sissel  og Camilla  

• Teater – Kirkenes i forbindelse med Barents Spetakkel 2019  
Hovedansvarlig:  Ann-Synnøve og Bjørn Roald 

• Dans – 9.november i forbindelse med Dansefestivalen i Hammerfest   
Hovedansvarlig:  Trine Fjellstad 
 

Vedtak: Styret syr sammen de ulike fagdagene. Deltakerne får sine reiseutgifter dekket av Norsk 
kulturskoleråd – Finnmark. De hovedansvarlige jobber videre med dette og holder styret underrettet. 
Saken tas opp på neste styremøte i oktober. 
 
 
Sak 2018/34 Lederdag i Tana      
På styremøtet i juni ble denne skissen vedtatt: 

• 11.00 – 12.00  Lunsj 

• 12.30 – 16.30  Kurs i Speedadmin med innlagt økt for erfaringsdeling for kontorpersonale, 
ressurslærere, økonomiansvarlig og rektor.  

• 16.30 – 18.00:  Besøk på Tana kulturskole 
Videre arbeidsoppgaver: 

• Ferdigstille programmet for dagen 

• Utsending av programmet til kulturskolene med påmeldingsfrist 21.september 

• Ansvarsfordeling av de ulike oppgavene 

• Dekning av deler av  reiseutgifter. 
 
Vedtak:  Rådgiver og nestleder ferdigstiller programmet og sender ut invitasjon til kulturskolene med 
påmeldingsfrist 21. september. 
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Sak 2018/35 Årsmøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark 2019        
Årsmøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark foreslås 21. mars med lederdag 22. mars  
 
Vedtak:  Årsmøtet for Norsk kulturskoleråd - Finnmark berammes 21. mars i Vadsø med lederdag 22. 
mars. 
 
 
 
Sak 2018/36 Eventuelt        
 
 
 
INFO:  

• Fra 1. august 2018  ble rådgiverressursen på 40 % delt mellom Finnmark og Troms. 
Dette medfører at Finnmark har sin rådgiver i 20 % stilling. Rådgiver har fredagene som sin 

faste arbeidsdag for oppgaver i Finnmark. 

• Fysisk styremøte fredag 25.januar 2019 i Alta, 11.00-17.00. Tema for dagen : 

«Virksomhetsplanen med spesielle tiltak for Finnmark» 

 
 

 
 


