
 

 
Postadresse Besøksadresse  
KONGENSGT. 54 
4608 Kristiansand 

Musikkens Hus, Kongensgt. 54  

 E-post: Telefon: 
Jon Terje Johnsen (leder): jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no   38 14 87 32/975 12 280  
Jo Eskild (rådgiver): jo.eskild@kulturskoleradet.no  99 37 20 12 

 

 
Kristiansand, 07.09.2018 

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd – Agder 
 

Dato/tid: Fredag 07-10.2018, kl 10.00 – 15.30 

Sted: Kristiansand kulturskole 

Tilstede: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Øystein Åmdal (Nestleder, Grimstad), 
Tonje Ramse Trædal (Åmli), Ingunn Abrahamsen (Vennesla),  
Forfall grunnet sykdom: Kaare Lauridsen (Sirdal) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Neste styremøte: Se sak 34 

 

Saker til eventuelt/etteranmeldte saker: 

47/18 Godkjennelse regnskap for 2017 
48/18 Veilederprosjektet til Agder? 
 

Sak Tema 

33/18 Godkjenning innkalling 

Vedtak: Godkjent 
 

34/18 Møteplan og aktiviteter 18/19 

Vedtak: Se vedlegg 1 
 

35/18 Evaluering deltagelse Arendalsuka 

Se vedlegg 2 
 
Styrets evaluering sendes kommunikasjonssjef, Egil Hofsli. 
 

36/18 Evaluering Fagdag Agder 

Vedlegg 3 + vedlegg 
Ansvarlig: Jo 
Presentasjon av resultater fra questalyse 
 

37/18 Ledersamling 19. oktober 

Se vedlegg 4 
Ansvarlige: Tonje og rådgiver 
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Side 2 
 
 
 

38/18 Nyttårssamling, 10. – 11. januar 

Ansvarlige videre oppfølging: Øystein og Ingunn. 
 
Tema: Følge opp dagen ledersamling i oktober? Hvem? 
Hvor:  
Tidsramme:  
Torsdag: Sosialt/fest ettermiddag/kveld 
Fredag: Konferansedag 
Hvem og hvordan:  
Arbeidsform:  
 

39/18 Orienteringssak: Studietur til Ålborg, 20. – 22. september 

Ansvarlig: Jon Terje  
Vedlegg 5.  
 
Orientering tatt til etteretning. 

40/18 Samordnet talent-/fordypningsprogram i musikk i Agder 

Saksansvarlig: Jon Terje Johnsen 
Velge representant til styringsgruppe. 
 
Vedtak: Rådgiver, Jo Eskild, velges som representant fra Norsk kuturskoleråd – Agder i 
styringsgruppa for samordnet talentprogram i Agder. 
 
Saken om talent-/fordypning tas opp som egen sak på neste styremøte. Resultatet av 
saken sendes som innspill til koordineringsgruppa for talenttilbudet i Agder.  

41/18 Underskuddsgaranti kulturskoledagene 

Vedtak: 
Norsk kulturskoleråd – Agder gir kr 10 000 pr fylke, dvs kr 20 000 i underskuddsgaranti til 
kulturskoledager framover, i regi av Team-øst området (Agder, Hedmark, Oppland, BTV 
og Region øst). 
Vedtaket forutsetter at det arbeides for at arrangementene planlegges og gjennomføres 
med tanke på balanse, slik at garantien kun benyttes dersom spesielle forhold tilsier at 
det er nødvendig. 

42/18 Landsstyremøte 2018 og landsstyremøter videre 

Orientering fra møtet ved Jon Terje/Øystein. 
Link til protokoll, Landsstyremøte, juni 2018: PROTOKOLL  
 
Benytte ledersamlingene til å orientere for å synliggjøre Landsstyremøtet for hele 
organisasjonen i Agder. (Nyttårssamling og Årsmøtekonferansen). 
 
Til årshjul: Jobbe med landsstyremøtet i forkant for å gi våre representanter et godt 
grunnlag: Mulig å bruke modell fra øst: Fordele landsstyresaker på styremedlemmer i 
forkant. Vedta eventuelle forslag til vedtak/eventuelle endringsforslag på styremøte før 
landsstyremøtet. 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf
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43/18 Innspill til tiltak i virksomhetsplan 

Frist vil bli gitt (oktober) 
Virksomhetsplan vil gjelde fra 1.1.19 
 
Ansvarlige: Rådgiver + styret. 
 
Vedtak: Virksomhetsplanen sendes til alle medlemskommuner med oppfordring om å 
komme med innspill til konkrete tiltak (Virksomhetsplanen ligger fast). 
Tiltaksliste fra Agder vedtas på neste styremøte. Mulig dette er sent i forhold til frister. 
Rådgiver undersøker med politisk sekretariat. 
 

44/18 Rådgivers rapport til styret 

• Rådgiverressurs etter omstilling 
o 40% knyttet til region Agder (likt i hver region). Tidl 70%. Ifølge 

fordelingsnøkkelen har Agder tilgang på 50% ressurs i tillegg (inkluderer «alt»: 
Kulturskoledager, veilederkorps osv). Slik jeg forstår det er det opp til region 
Agder og melde inn behov utover regional rådgiverressurs.  

• Møte med Ung klassisk, 13. september. 

• UMM: Status Agder. Min rolle nasjonalt. 

• UKM: Deltagelse i debattpanel på storbykonferanse, 15. september. 
  

45/18 Stortingsmelding  

Vedlegg 6 
Orientering om kulturskolerådets offisielle syn. 
Les mer om saken på kulturskoleradet.no: 
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-
kulturskolemelding  
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-
ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding 
 
Orientering tatt til etterretning. 

46/18 Saker til Fylkes-/regionsledersamling ti.6. og on.7.11. i Trondheim 

Frist den 12.9. for å spele inn saker til samlinga utover det fylkesleiarane har spelt inn på 
Landsstyremøtet i juni: sjå protokoll . 
 
Leder undersøker om Aust-Agder skal være representert på same måte som på 
landsstyremøtene..  
 
Tatt til etterretning. 
 

47/18 Godkjennelse regnskap for 2017 

Henviser til protokoll fra Landsstyremøtet 2018:  
«Sak 2018.02 Regnskap 2017 Vedtak: Landsstyret godkjenner regnskap for 2017.» 
 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/dropper-a-lage-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/august/sanner-begrunner-hvorfor-det-ikke-blir-en-egen-kulturskolemelding
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5614/orig/2018%20Protokoll.pdf
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Vedtak:  
Norsk kulturskoleråd – Agder godkjenner regnskap for 2017, slik det ble vedtatt i 
Landsstyret i juni. 
 
Merknad: Oppfordre til at regnskapet legges fram for fylker og regioner før fylker-
/regioner i forkant av neste landsstyremøte. 

48/18 Veilederprosjektet til Agder? 

Aktualisering av søknad om deltagelse (sendt sentralleddet 14.11.17) 
Se vedlegg 7 
 

 

Eventuelt: 
Invitasjon til 20 års jubileum, Vennesla kulturskole: 

Leder representerer kulturskolerådet og overrekker blomst og hilser. 
 

Sak til neste styremøte: 

Reisestøtte, kulturskoledagene på Gardermoen. 
- Utlyse midler til dette? Sum? 
- Ordning legges fram på møtet 

Sees i sammenheng med regnskapsrapport som legges fram på neste styremøte. 
 
 
 
 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Jon Terje Johnsen (Leder)  
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Vedlegg 1 

34/18 Møteplan og aktiviteter 18/19 

 

Endringer 7. september: 
• Novembermøte flyttet en uke fram til 9. november 

• Møte 25. januar flyttet til 1. februar. 
Rådgiver sender outlookinnkalling. 
 

2018 Hva Uke 

Fredag 7. september: Styremøte 1 36 

13. – 17. august Arendalsuka  

24. aug. Fagdag Søgne  

20. – 22. sept.  Studietur ledere Agder  

Torsdag 18. oktober Styremøte 2, kveldstid 16.30 – 19.30 42 

Fredag 19. oktober Ledersamling: Arbeidstidsavtalen som styringsverktøy 

• Jobbe mot felles holdning/bruk i Agder! 

• MFO/ tilstede på en eller annen måte?: Få de med i 

dialogen 

 

6. – 7. november Fylkes- og regionledersamling, Trondheim 45 

Fredag 9. november Styremøte 3 (flyttet) 

• Kunngjøre årsmøte (3 mnd). Innkalling gjøres klar 

(2.mnd) 

45 

17. november Regional UMM  

Okt./Nov. Fagnettverk lærere  

2019 Hva Uke 

3. – 4. jan. Kulturskoledagene Gardermoen  

10. – 11. januar Nyttårssamling 2 

Fredag 1.februar Styremøte 4 (flyttet) 5 

Feb./mar. Fagnettverk lærere  

Fredag 1. mars* Styremøte 5 (6) 

• Gjøre klart årsmøtepapirer til utsendelse (14 dager) 

9 

8 – 10. mars Stryk på Sørlandet  

23. mars Konsert SPS og KSO  

28. mar.* Årsmøte Norsk kulturskoleråd – Agder  

29. mar* Ledersamling (Årsmøtekonferanse) 

• Invitere bredere? Kommunalt eierskap/KS osv? 

Gjøre det aktuelt for adm./pol. i kommunene. 

 

25. – 26. april (?) Lederkonferanse NMH  

24. mai? Konstituerende møte, Norsk kulturskoleråd – Agder 

(innkalling sendt nåværende styre) 

 

 
  



 
Side 6 
 
 
 

Vedlegg 2: 

35/18 Evaluering deltagelse Arendalsuka 

 
Ansvarlig: Rådgiver 
 
Enighet om at Arendalsuka skal være arena for Norsk kulturskoleråd framover. Agder får mye «cred». 
Bidrar til Vi-kultur i organisasjonen.   
Enighet om at organisasjonen vil delta bredt, dvs: Politisk/administrativ ledelse og ansatte. 
 

Arendalsuka 2019 (kommune og fylkestingsvalg): 
Sentralleddet tar hovedansvar for politisk arbeid nasjonalt under uka. 
Agders rolle/bidrag/fokus: 

• Regionalt politisk arbeid 
o Invitere fylkespolitikere fra begge fylker til standen. Forberede saker vi ønsker å 

fokusere på. 
o Invitere stortingspolitikere fra Agderbenken 
o Også mulig jobbe noe lokalt, men dette må være opp til hver enkelt 

kommune/kulturskole.  

• Stand: 
o I hovedsak Agder bemanner stand. 
o Jobbe for samme plassering av stand neste år.  
o Vurdere større stand: Dobbel?? 
o Avtale tydeligere hva det vil si å stå på stand er, hvordan en forholder seg til 

publikum, hvilket mandat man har (hvilket budskap som skal ut) 
o Innhold og rigging av stand: 

▪ Mulig å ha et regionalt/lokalt «hjørne» med egen info? (egen folder fra Norsk 
kulturskoleråd – Agder, kulturskolebrosjyrer fra flere enn Arendal osv) 

▪ Be om ekstra forpliktelse fra Arendal og nabokommunene om å bemanne 
denne delen av standen. 

o Andre arrangement/aktiviteter. Ønske fra Agder om å utvide dette 
▪ Bruke scenen i større grad. Lite aktivitet i lange perioder i år. Avklare med 

Arendalsuka ung om det er mulig å ha mer aktivitet. (Aktivitet på scenen 
fører til stort besøk på standen) 

▪ Oppfordre kulturskolene til å delta med elever. Avtales før sommeren (Mye 
aktivitet i kulturskolene da, som vil være flott å vise fram) 

▪ Bredt arrangement (arrangementer) med bred deltagelse fra kulturskoler. 
▪ Ikke overlate alt til Arendal. Avklare hva Arendalsuka kan tillate. 

• OBS: 
o Vanskelig tidspunkt: Rundt skolestart! Men: Kulturskolene 

har mye aktivitet rett før sommeren: Avtale deltagelse da 
o Hvordan løser vi transport, mat, osv??? Økonomi? 

• Legge opp til debattarrangement også neste år. Debatt i kulturskoleregi. (Jobbe for at det er 
sammen med Arendalsuka/del av hovedprogram) 

o Nasjonale og regionale politikere/andre sammen med folk fra kulturskolesystemet 
o Bør komme tidligere i uka: Mandag eller tirsdag. Fredag var en dårlig dag. Samme 

tidspunkt som nedrigg av stand! 

• Søke deltagelse på andre debatter (arrangementer) der det er naturlig. 
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Vedlegg 3: 

36/18 Evaluering Fagdag Agder 

 

Evaluering deltagere: Questalyse. Svarprosent 57% 
Se vedlegg. Overveiende positive tilbakemeldinger. 
 

Styrets evaluering fagdag 24. aug 18 

Planlegging/tilrettelegging: 
• Avtalene med workshopholdere ble gjort i god tid, før sommerferien (undertegnet kontrakt 

osv) 

• Tekniske behov ble innmeldt og avklart i relativt god tid. 

Planen: 
Vi holdt tidsplanen! 

• Forvirrende at det stod oppsummering evaluering kl 15.00! Skulle bare stått workshop på 
siste økta! 

• Storgruppeundervisning: Ble ikke signalisert tydelig nok at dette handlet om musikk/samspill! 

• Kulturelt innslag: Må avtales tidligere……… For sen avtale og misforståelse gjorde at dette 
gikk vekk. 

• Noen tilbakemeldinger på at lunsjen var for lang. 

• Litt lange økter?: Legge tydeligere pauser i planen. 

Worshopholdere: 
• Alle leverte bra faglig, og gjennomførte med stil. 

• Svært positivt at de fleste er rekruttert fra egne rekker. 

• Alle kurs får god tilbakemelding fra deltagerne (4,3 i snitt. Maks 5) 

• Utbetaling honoararer: Litt fram og tilbake i forhold til hvordan, men nå avklart at honorar 
kan skrives på reiseregning. Selvstendig næringsdrivende leverer regning/faktura. 

Rigging/klargjøring: 
Vi er helt avhengige av at Roar kan sette av en dag i forkant. Det er greit for han, men vurdere om 
det er noe vi kan gjøre… Kompensere? 
Denne typen workshop er relativt utstyrskrevende: 5 prosjektører (1 var stor tv), lydutstyr osv… 

Mat/servering: 
• Fungerte fint med baguetter. Gode! 

• Godt tilrettelagt i forhold til spesielle behov. 

Evalueringsskjema: 
Fungerer for dårlig med questalyse siden mange ikke fikk dette pga mailadresseproblematikk.  
Håper nytt verktøy er på plass til neste fagdag. 
Neste gang: Ikke sende skjemaet til styremedlemmer. 

Innspill til neste fagdag: 
• Jobbe for å få kurs/workhop for andre adm.ansatte. Rette inn mot en gruppe: Merkantilt! 

• Beholde modell uten eget kurs/sesjon for ledere 
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Vedlegg 4 

37/18 Ledersamling 19. oktober 

 

 

Ansvarlige: Tonje og rådgiver 
 
Tema: Arbeidstidsavtalen som styringsverktøy. 

• Hva er holdningen til arbeidstidsavtalen fra ansatte og ledelse? 

• Bør de harmoniseres i Agder? Er det mulig å ha lik utforming? 

• M.m. 
Hvor: Dyreparken. Sjekke begge hotel. 
Tidsramme:  
Hvem og hvordan: Innspill til foredragsholdere (fra egne rekker?) 
Arbeidsform: Workshop/erfaringsutveksling? 

• Forarbeid: Få innsendt eksisterende arbeidstidsavtaler? 

• Speedamin som verktøy i forhold til tidsbruk? 
 
Hvem: 

• Fortrinnsvis noen utenfra, men fra kulturskole. (eks en rektor fra Telemark, Vestfold, 
Rogaland) Noen som forstår utfordringene i kulturskolen (situasjonen med at lokalitetene 
styrer tilstedeværelse, flere arbeidssteder osv). Komme med konkrete eksempler.  
Viktig at vedkommende har juridisk oversikt. 

• KS: Høre med Ann Evy Duun. Enten henne eller om hun kan anbefale noen 
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Vedlegg 5 

39/18 Orienteringssak: Studietur til Ålborg, 20. – 22. september 

Ansvarlig: Jon Terje 

Studietur 2018 til Nord-Jylland 
Foreløpig Program.  
 

Torsdag 20.09.18  07.00   Seneste fremmøte Colorline, havneterminalen 

De som møter på Colorline-terminalen, møter ved det gule administrasjonsbygget nedenfor rutebilstasjonen. Siste 

fremmøte der er kl. 07.00. Bussen vil være på plass fra kl. 06.50.(Se etter minibuss fra Sixt bilutleie) 

08.00   Avreise med M/F Superspeed1.  

          Frokostbuffet i «Catch me if you can» dekk 8 

11.15   Ankomst Hirtshals  

 11.30   Vi kjører til Aalborg. Innsjekk First hotel Aalborg  

13.00   (ca.) Lunsj  

15.00   Avreise fra hotellet for reise til Hobro 
16.00-18.0 Mariagerfjord Kulturskole i ord, tal og billeder ved souschef Ask              

Andreassen og Finn Svit. Bestyrelsesformand Anders Lillebæk Jakobsen 
blir med. 
Rundvisning i Kulturskolehuset  
Besøg ved korprøve med Mariagerfjord Juniorkor 

19.30   Middag     

Resten av kvelden: Det er dejlig å være oss i Danmark!!! 

Fredag 21.09.18    08.00-09.30 Morgenmad 

10.00 Aalborg Kulturskole overordnet og talentklasser i musik og 

ballet  (Palle Vang, souschef)      - evt. inkl. en tur rundt i Nordkraft? 

11.30 Indskolingshold og skolesamarbejde (Eva Østergaard, afd.leder) 

12.30 Lunsj 

13.30 Drama, TGK og samarbejdet med Teater Nordkraft  

    (Anne Sofie Thomsen, dramakoordinator) 

14.15 Billedkunstundervisning og BGK (Tove Kobberå, afd.leder) 

15.00 KiN – Kulturskoler i Nordjylland – organisering og fælles aktiviteter   

(Thomas Albæk Jakobsen, leder af Musikskolen i Frederikshavn)  

16.00 Dagens offisielle program avsluttes. Ettermiddag til egen fornøyelse 

          (PV:  Fri leg og det er også sjovt at være jer i Aalborg om fredagen) 

19.00 Middag på «Flammen» 

Lørdag 22.09.18:   08.00-09.30. Morgenmad 

 10.00 Avreise til Hirtshals 

  11.15 Seneste fremmøte Hirtshals 

  12.15 Avreise med M/F Superspeed 1  

          Lunsjbuffet i «Catch me if you can» 

  15.30 Ankomst Kristiansand 
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Vedlegg 6 
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Vedlegg 7 

48/18 Veilederprosjektet til Agder? 

 
Rådgiver har vært i møte med Åste Selnæs Domaas, Leder for veiledning og rammeplanutvikling. 
Det er ikke kommet formelt svar på søknaden om «Veilederprosjekt til Agder?», som ble sendt i 
november 2017. Kun uformelt negativt svar. Åste ser imidlertid positivt på søknaden og vil gi et svar 
tirsdag 11. september. 
 
På bakgrunn av signalene ønsker styret i Agder å jobbe videre fram mot en eventuell deltagelse i 
veilederprosjektet, og har følgende innspill til prosess videre: 
 
Søknadsprosess: 

1. Norsk kulturskoleråd – Agder sender søknad på vegne av kommunene i Agder (jf tidligere 
henvendelse angående deltagelse i veilederprosjektet, 14.11.2017). 

2. Dersom vi får positivt svar, utarbeides det et grunnlagsdokument for prosjektet med 
beskrivelse av omfang og forventninger til deltagerne. Dette er nødvendig siden rammene 
for prosjektet avviker fra forutsetningene som ligger til grunn for utlyst veilederordning. 

- Et slikt prosjekt har spesielle utfordringer i forhold til forpliktende deltagelse fra 
skoleeiersiden. Det er vanskelig å få til samme forpliktelse som er tenkt i 
veilederprosjektet slik det er utlyst, og for å sikre bred deltagelse fra kommunene i 
Agder er det viktig at forventningene til skoleeier er realistiske.  

3. Kommunene i Agder bes i ettertid om å forplikte seg til prosjektet slik det er beskrevet i 
grunnlagsdokumentet, ved at det utarbeides en avtale/kontrakt som underskrives av hver 
enkelt kommune, representert ved kulturskoleleder og adm.ledelse.  

 
OBS: De kommunene som søker individuelt, fortsetter sin søknadsprosess. Men henviser til eventuelt 
Agderprosjekt, dvs trekker sin søknad dersom det blir fellesprosjekt for Agder. 
 
Disse signalene er formidlet videre til Leder for veiledning og rammeplanutvikling.  
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