REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND
Tid: Onsdag 5. desember 2018, kl. 09.45
Sted: Statens hus, Stavanger, møterom 3
Til stede: Michelle Lindboe, Kjell Olav Henriksen, Kirsten Jæger Steffensen, Ragnvald Wernøe,
Anders Berglund, Hans Widerøe.
Forfall: Trude Høyland
Saksliste:
57/18 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat ble godkjent med rettelser i saksnummer i innkallingen.
58/18 Økonomi
Gjennomgang av utsendt prosjektrapport. Rapporten synes uklar, men rådgiver skal i møte med
økonomiansvarlig mandag 10. desember for å gå gjennom tallene.
Saldo per dags dato er kr. 144325,-.
59/18 Oppstart av nytt Nordea-prosjekt
Norsk kulturskoleråd ønsker å sette i gang et nytt Nordea-prosjekt. Tilbudet vil gis til alle
kulturskoler i Rogaland, og styret stiller seg positive til prosjektet. Rådgiver jobber videre med
kulturskolerådet sentralt.
60/18 Årsmøte og konferanse 14.-15. mars 2019
Konferansens tema blir «Kulturskole for alle».
Aktuelle hovedforedragsholdere: Sylvia Carlsdotter fra Simrishamn kulturskole i Sverige og
Ragnhild Skille fra Norsk kulturskoleråd sentralt. Rådgiver sender en forespørsel til disse.
Foreløpig forslag til program for konferansen:
Torsdag 14. mars:
Kl. 10-12: Sylvia Carlsdotter
Kl. 13-14: Ragnhild Skille
Kl. 14-15: Kulturskole for alle sett fra ulike perspektiver, og hva må kommunene legge til rette for
hvis vi skal ha kulturskole for alle. Politikere, skoleeier, osv.
Rådgiver hører om en politisk representant fra Stavanger, via Hans W. Bræin, kan stille på dette.

Ragnvald Wernøe undersøker om Sirwan Saadun Mohammed og Johanne Erfjord fra Hå kommune
kan fortelle om inkludering i deres kommune.
Klokkeslett:
Konferanse på torsdagen oppstart kl. 10.00-15.00. Middag kl. 18.00.
Årsmøte på fredagen oppstart kl. 09.30-14.00
Rådgiver bruker tidligere tekster om påmelding og kunngjøringer til årets innkallinger.
Styreleder hører om hvem som kan være ordstyrer til selve årsmøtet.
61/18 Felles plandag 2019
Det er ønske fra forrige ledermøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland om å arrangere en felles
plandag for kulturskolene i Rogaland i august. Det vil bli avholdt en plandag i sør-fylket, og en i
nord-fylket, begge med likt program/samme foredragsholdere:
13. august i Randaberg og 14. august på Åkra.
Forslag til tema:
Bård Hestnes (digitalisering), Lars Emil Johannessen (Nordea-prosjektet og drømmestipendet),
Ragnhild Skille (inkludering og kulturskole for alle), Erik Lerdahl (kreativitet).
Rådgiver hører med kulturskolerådet sentralt om de har anledning til å stille ved disse plandagene.
62/18 Rådgivers rapport til styret
• UMM
• Opplæring i azets
63/18 Eventuelt
• Sak om at KFUM/KFUK har startet opp med kulturskoler i landet, der www.kulturforalle.no er
nettstedet.
• Sak om en felles forestilling for kulturskolene i Rogaland tas som sak ved neste styremøte.

