Referat felles styremøte nr 4 - 2018
Møtetype
Dato/tid
Sted

Felles styremøte Nord- og Sør-Trøndelag
31.august 2018. 11.00- 14.00
«Tårnet» Fjordgata 1, Trondheim

Innkalt ST: Helge Rolstadås, Tonny Eliassen, Toril Antonsen Aae, Kristina Karlsen, Tormod Gjersvold, Kirsti J. Welander
Innkalt NT: Bjørn Skjelstad, Kari Annette Sivertsen, Mette Stene Ertsgaard, Ragna Straume, Svein Kåre Haugen
Deltakere; Alle fra ST, Ragna Straume og Svein Kåre Haugen meldte forfall og ingen av de 3 vararepresentantene hadde
anledning til å møte

Sak NT

Sak ST
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Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent
Godkjenning av referat felles styremøte 1.juni 2018 - vedlagt
Vedtak: Godkjent
Oppfølging landsstyremøtevedtak 2018
- Helge og Bjørn refererte fra landsstyremøtet 2018 og det at
Fylkesavdeling Trøndelag fikk markert seg positivt og fikk igjennom
fleire av sine synspunkt. Heretter skal valgte være med å lage
virksomhetsplan for NKR og også hvilke fagplaner som skal lages.
Når det gjelder demokratisk organisering er organisasjonen på
bedringens vei, men fortsatt ikkje i mål. (Mye formalistisk
«mikkmakk» frå ledelsen ift landsstyret). Det er viktig at
organisasjonen har en politisk plattform og at saksgangen blir riktig.
«Grasrota» må spørres for å få legitimitet.
Fremtidens kulturskole blir ei stor sak på neste landsstyremøte.
Ett av styremedlemmene etterlyste nettverksprosjekter for
kulturskolene (noe NKR i stor grad har lyktes med gjennom mange
år), men det tilhører TILTAK som administrasjonen kan sette i gang,
- og skal ikkje behandles politisk.
NKR skal i større grad enn tidligere samarbeide med H/U for faglig
utviklingsarbeid/ etterutdanning/kurs for kulturskolene.
Regioner i Nye Trøndelag; Hvor og hvem?
Datoer for regionbesøk høsten 2018 av rådgiver og styreleder
- NKR i ST har etablert regioner, men det er ikke gjort
tilsvarende i NT.
Rådgiver sjekker ut med Fylkeskommunen og KS hvordan de
regionaliserer i Trøndelag og så tilpasser NKR seg i størst mulig
grad de samme regionene. Dette må være gjort før ledersamlingen
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på Scandic Hell i slutten av september. Oversikten sendes til
dagens to styreledere.
Datoer for regionbesøk er ikke avklart.
Vi må imidlertid ha en klar begrunnelse for hvorfor vi ønsker å
besøke regionene.
Rektorsamling i regionene er de eneste fora der vi kan være rimelig
sikre på å møte alle. Det må være en «lytterunde», ikke primært
informasjon.
De spm vi stiller der må være tydelige. Gjerne få hjelp av styret til å
finne fram til gode/relevante spm. Og det er viktig at de får mulighet
til å fortelle om sine utfordringer i kulturskolen.
I utgangspunktet bruker vi en dag per region, dvs totalt ca 10 dager.
Aktivitetsplan for Trøndelag fylkesavdeling, neste styremøte
- Kort styremøte 27.september kl 10.00 i forkant av Ledersamlingen
på Hell?
-Styremøte tirsdag 16.oktober kl 11.00 – 14.00 på kulturskolen i
Stjørdal
-Styremøte fredag 7.desember kl 10.00 – 14.00 i Fjordgata1,
Trondheim
Se for øvrig oppdatert plan vedlagt
Stortingsmelding om styrket kulturskole – vedlegg
Orientering v/ Helge og ellers sak på neste styremøte
Viktig å huske på at vi er en SKOLE.
Hva tenker sentralstyret om saken?
Hilde sjekker med Morten Ch hvilken plan NKR har som
organisasjon
Samarbeidsavtalene som Nord-/Sør-Trøndelag fylkesavdeling har
med andre organisasjoner. Hva gjøres?
-Saken utsettes til neste møte. Eksisterende samarbeidsavtaler
legges da frem (Hilde sjekker)
Oppfølging Virksomhetsplan 2018 – vedlagt
Til orientering
Økonomi
Ikke noe nytt å orientere om siden Gunn O. for tiden er sykmeldt
Styrets involvering i Kulturskoledagene 2018
Styret v/ Mette S.E. tar ansvar for å få til et godt program/
innhold/struktur under festmiddagen torsdag kveld.
UMM Trøndelag arrangeres i Stjørdal 10.novembeer. Ønskelig med
flere deltakere fra regionen. Hilde tar kontakt med Brynjar på TKK
for å nå fram til lærerne. Inntrykket per dato er kanskje at UMM har
litt «høy snippfaktor»

39/18

Hilde sjekker om tidsfristen for påmelding (1.oktober) kan utsettes.
Invitere Karsten Landro til ledersamlingen i sept. for å
orientere/motivere lederne.
Hilde sjekker også opp samarbeidsavtalen vi har med UMM.
Utlysing av lokale utviklingsmidler for kulturskolene i (tidligere)
Nord-Trøndelag
Denne saken tok styremedlemmene i NT alene mens vi spiste lunsj.

Med hilsen

Hilde Roald Bern
Rådgiver Norsk kulturskoleråd Trøndelag
telefon: (+47) 999 90 524 / e-post: hilde.roald.bern@kulturskoleradet.no /
nettsted: kulturskoleradet.no

