
 

 

Postadresse Besøksadresse   Foretaksregisteret 
KONGENSGT. 54 
4608 Kristiansand 

Musikkens Hus, Kongensgt. 54   894 961 392 

 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 
 

 
Lillesand, 02.02.2019 

 

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd – Agder 
 
Dato/tid: fredag 01.02.2019, 10.00 -15.30  

Leder for valgkomiteen, Unn Turid Olsen, la fram valgkomiteens innstilling til årsmøtet kl 14.00. 

Sted: Kristiansand kulturskole 

Innkalt: Jon Terje Johnsen (leder, Kristiansand), Tonje Ramse Trædal (Åmli), Kaare Lauridsen 
(Sirdal), Roar Borøy (4. vara, Søgne) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

Neste styremøte: 1. mars 2019, 10.00 – 15:30 

 

Saker: 
1/19 Godkjenning innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Godkjent 
 

2/19 Årsmøte med årsmøtekonferanse, Norsk kulturskoleråd – Agder,  
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 

• Vedlegg 1. og utkast, Dagsorden Årsmøte Norsk kulturskoleråd – Agder 2019. 
 
Vedtak: Oppsatte og gjennomgåtte dagsorden og program tas til etterretning. 
 

3/19 Avtale koordinatorstilling, Stryk på Sørlandet 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 
 
Vedlegg 2: «Ordning refusjon av utgifter, koordinator Stryk på Sørlandet», fra 26.04.16 
 
Avtalen revideres, og formell kontrakt utarbeides, pga av kommunereform og for å få en tydelig 
forankring. Slik det er nå foreligger det ikke underskrevne avtaler med de deltagende kommunene i 
samarbeidet.  
 
Vedtak: Ordningen revideres i samsvar med ny kommuneinndeling, og det utarbeides forslag til kontrakt 
for deltagelse i samarbeidet.  
Saken legges fram som sak på årsmøtet under Sak 4: Saker som fremlegges av styret.  
 

4/19 Plan, innhold og struktur, ledersamlinger 2019/2020 
Vedlegg 3 
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 
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Veiledningstematikk skal stå sentralt på noen av samlingene. (Bl.a. med erfaringsdeling fra deltagere i 
«Veilederkorps 2») 
 
Vedtak: Forslag til plan (vedlegg 3) sendes kulturskoleledere så snart som mulig, med ønske om innspill. 
Endelig plan settes på styremøte 1. mars. 
 
 

5/19 Fagdag Agder 
 
Saksansvarlig: Rådgiver/Arbeidsutvalg 
 
Tema/fokus og innspill:  

- Beholde fokus fra fagdag høst 2018: Faglig fokus med kursholdere hovedsakelig fra egne rekker   
- Gjenta kurs fra høst 2018: 

o F.eks. Nytt «Trygg på scenen» kurs med Cecilie Halvorsen? Andre? 
- Kommunikasjon/formidling i en hektisk digital hverdag:  

o Eks. Karoline Rise Nøstdal 
- Sesjon for merkantilt (administrativt?) ansatte: 

- Dette har vært ønsket, og er et viktig tiltak for å bygge nettverk og å inkludere de 
merkantilt/administrativt nærmere kulturskolemiljøet. 

- Få innspill fra gruppa til tema/innretning 
-  

Vedtak:  
Dato: Fredag 23. august 
Sted: Søgne gamle prestegård. Roar reserverer lokaler. Rådgiver har kontakt videre. 
 
Det sendes en henvendelse til kulturskolene, for å få innspill med navn og tema. Alle fagområder.  
 

6/19 Orientering, Regnskap 2018 
Saksansvarlig: Rådgiver 
Vedlegg: Utkast, Dagsorden Årsmøte Norsk kulturskoleråd – Agder 2019, ettersendes 
 
Regnskap 2018 legges fram for årsmøtet, med kr 34 654,- i underskudd. 
 
Vedtak: Framlagte regnskap tas til etterretning.  
Kommentar: For å opprettholde fagdagene, budsjettere med høyere deltageravgift dersom den 
økonomiske situasjonen framover tilsier det. 
 

7/19 Orientering, Arendalsuka 2019 
Saksansvarlige: Rådgiver 
 
Orientering fra møte i sentralt arbeidsutvalg. 
Arbeidsoppgaver, Agder 
 
Møte med Arendalsuka – Ung: 
Arrangementer onsdag:  
Innspill: Bruke drømmestipendvinnere.  
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8/19 Evaluering, nyttårssamling 10. – 11. januar 2019 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Utsettes til rådgiver har fått ut data fra evalueringsskjema. 
 

8/19 Rapport rådgiver 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Generell arbeidssituasjon 
Litt om: Kulturskoledagene Gardermoen, UMM på NMH, Stryk på Sørlandet, vår 2019, Utforming 
talenttilbud i musikk i Agder/talentkoordinator 
 

9/19 Årets kulturskolekommune 2019 (oppfølging sak 53/18) 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Det er ingen innkomne forslag. Forslag fra Kristiansand på forrige møte var oppe til diskusjon men falt. 
Det ble sagt muntlig på møtet at Kristiansands kandidatur skulle tas med videre i prosessen. 
 
Vedtak:  
Det nomineres ikke kandidater fra Agder. 
Styret mener at det blir lettere å nominere når prosesser rundt bl.a. rammeplan og 
kommunesammenslåinger har landet, og oppfordrer kommende styre til å jobbe for nominasjon av 
Agderkommune kommende år.  
 

10/19 Orientering, LAP; Ledelse av prosesser, Høgskolen i innlandet. 
Saksansvarlig: Rådgiver 
Vedlegg 4  
 
Vedtak: Rådgiver sender ut informasjon om LAP til kulturskolene i Agder, med ønske om tilbakemelding 
for å kartlegge interesse. 
Det vurderes ikke som realistisk å rekruttere nok deltagere (minimum 15), siden det er mange 
ledere/mellomledere som er inne i tilsvarende lederprogrammer.  
 

Oppfølgingssaker: 

56/18 Grunnlagsdokument samordnet talent-/fordypningsprogram i 
musikk i Agder 

Saksansvarlig: Rådgiver  
 
Rådgiver er representant fra kulturskolerådet i styringsgruppa og tar imot innspill i prosessen med 
utforming av grunnlagsdokument for samordnet talenttilbud i musikk. 
(Ferdigstilles innen mars 2019) 

 
 
 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Jon Terje Johnsen (Leder) 
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Vedlegg 1, Styremøte Agder 01.02.19 

2/19 Årsmøte med årsmøtekonferanse, Norsk kulturskoleråd – Agder  
 

Gjennomgang utkast, dagsorden: Se utkast dagsorden. 
 

Program, Årsmøte og årsmøtekonferanse: 
- Se innkalling, Årsmøte: 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/6163/orig/2019%20%C3%85rsmote%20innk
alling.pdf  

- Innspill navn torsdag ettermiddag. Kjell Olav Henriksen (tidligere rektor Sandnes kulturskole) 

 

Valg, årsmøte, sak 10: 
Valgkomiteens forslag, v/Unn Turid Olsen:  
 
Leder: Astrid Hilde, Arbeiderpartiordfører i Søgne, jurist 
 
Nestleder: Sjur Høgberg, kulturskolerektor Kristiansand 
 
Styremedlemmer: 

• Torunn Charlotte Nyberg, leiar Kultur og fritid, Valle kommune, fylkestingspolitiker AA for Høyre 

• Kari Matti Tamper, kulturskolelærer/komponist, Hægebostad, Åseral, Audnedal og Marnardal 
kommune  

• Anita Skogen, universitetslektor, institutt for visuelle og sceniske fag, UiA 
 
Varamedlemmer: 
1. Martha Marita Hansen, kulturskolerektor, Arendal kommune 
2. Mark Candasamy, kulturskolerektor, Songdalen kommune 
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Vedlegg 2: Styremøte Agder 01.02.19 
 

3/19 Avtale koordinatorstilling, Stryk på Sørlandet 
 
 

Ordning refusjon av utgifter, koordinator Stryk på Sørlandet (SPS) 
 

Bakgrunn: 
Utgiftene til koordinator for Stryk på Sørlandet dekkes nå av Norsk kulturskoleråd, ved at jobben som 
koordinator gjøres innenfor stillingen som rådgiver i ca 10 % stilling.  
Stillingen ble opprinnelig dekket av prosjektmidler. Disse har nå falt bort og Stryk på Sørlandet må nå 
ansees som fast tiltak, ikke prosjekt (fra 2017). Tidligere vedtak i kulturskolerådene i Aust- og Vest-Agder 
sier at kulturskolene i Agder skal ta over ansvaret for koordinatorstillingen i SPS når det ikke lenger gis 
prosjektmidler. 
Styret i Norsk kulturskoleråd – Agder oppfatter det slik at Stryk på Sørlandet er et godt tiltak som bør 
videreføres. 
 

Ordningen slik den er nå (avtale fra 2017, utarbeidet 26.04.16): 
 
Kulturskolene som deltar i SPS dekker utgiftene til 10% stilling, koordinator for SPS. Pr 2016 beregnet til kr 
71 500. Fordelingen av utgiftene foreslås dekket ved at kulturskolene deles inn i 5 nivåer ut fra størrelse 
og betaler henholdsvis kr 3000, kr 4500, kr 6000, kr 9000 eller kr 16 000. Se oversikt s. 2. 
Totalsummen reguleres i forhold til faktiske lønnsutgifter til enhver tid (lønn 10% stilling + 25% sosiale 
utgifter) 
 
Norsk kulturskoleråd –Agder er ansvarlige og administrerer ordningen. Styringsgruppa for Stryk på 
Sørlandet står for drift/praktisk gjennomføring etter mandag gitt av Norsk kulturskoleråd - Agder 
 
Ordningen gjennomføres fra 01.01.2017. 
 
Kommuner som er med i ordningen, plikter å si opp avtalen innen 1. juli i kalenderåret. Oppsigelse er da 
gyldig fra kommende kalenderår. 
 
Ordningen med dekning av lærerressurs fra kulturskolene til seminarene gjelder som tidligere. 
Elever som ikke er elev i kulturskoler utenfor ordningen betaler egen deltakeravgift som fastsettes av 
styringsgruppa for SPS. 
 

Saksgang/frist tilbakemelding: 
Vi ber om at kulturskolene som omfattes av ordningen (Se liste side 2) gir tilbakemelding til Norsk 
kulturskoleråd – Agder, ved rådgiver, Jo Eskild, innen 1. juni 2016 på om de ønsker å gå inn i ordningen og 
slik sikre videre drift av Stryk på Sørlandet. 
 
 
Styret i Norsk kulturskoleråd – Agder  
Jon Terje Johnsen (leder) og Øystein Åmdal (nestleder og leder, Styringsgruppa Stryk på Sørlandet) 
Jo Eskild (rådgiver/saksbehandler) 
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Vedlegg 3, Styremøte Agder 01.02.19 

4/19 Plan, innhold og struktur, ledersamlinger 2019/2020 
 

Forslag, plan aktiviteter 2019/2020 
• 12. – 16. august: Arendalsuka 

• Fredag 23. august: Fagdag Agder 
o Se sak5/19 
o Ansvarlig: 

• ?12. oktober: Stryk på Sørlandet 

• Fredag 18. oktober: Ledersamling (samtidig som Sørlandske lærerstevne) 
o Tema: Veiledning? Invitere med politisk/administrativt nivå? 
o Ansvarlig:  

• Lørdag 16. november: Regional UMM 
o Ansvarlig: Rådgiver og arbeidsutvalg/Knuden-Kristiansand kulturskole 

• Nyttårsamling: 
o Ha samling fra lunsj til lunsj. Det «tunge» programmet etter lunsj på torsdag. 
o Alternativer: 

▪ Alternativ 1: 2. – 3. januar (torsdag/fredag) 
▪ Alternativ 2: 9. - 10. januar (torsdag/fredag) 

o Tema/innhold:  
o Ansvarlig:  

• Fredag 31. januar: Fagdag/nettverkssamling, kulturskolelærere 
o Sted: Avhengig av om det blir 1 eller 2 dager. Ved overnatting kan en vurdere annen 

lokasjon.  
o Nytt tiltak. Har vi kapasitet? Er det et behov??? 
o Eventuelt todagerssamling, m/hotell. 
o Avhenger av hvilke beslutninger som tas sentralt i forhold til kulturskoledagene. 

• ?13. – 15. mars: Stryk på Sørlandet 

• ?16. – 17 april: Lederdager, Oslo/NMH 

• 8. mai (alternativt 15. mai): Ledersamling 
o Tema/innhold:  
o Ansvarlig:  
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Vedlegg 4, Styremøte Agder 01.02.19 

10/19 Orientering, LAP; Ledelse av prosesser, Høgskolen i innlandet. 
 
Andre vedlegg:  

Brosjyre Ledelse av 

prosesser.pdf

Informasjonsbrev.p

df
 

 

 
Lenker:  

- http://www.lederskapas.no/index.php/3-dolor  
- http://www.lederskapas.no/index.php/2015-12-13-21-33-06 
- http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/ledelse/ou-midlene---

orientering-og-generelle-retningslinjer/ 
 

Ledelse av prosseser (fra brosjyren): 

• er et lederutviklingsprogram men som også gir 30 sp på masternivå  

• tilbys i to varianter, både på oppdrag og som åpent studietilbud  

• i organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette 

gjennom hele studieløpet  

• vektlegger at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt 

i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen  

• vektlegger varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer  

• gir deltakerne muligheter til trening og utforsking av egen lederrolle 
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