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KONGENSGT. 54 
4608 Kristiansand 

Musikkens Hus, Kongensgt. 54   894 961 392 
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Jo Eskild (rådgiver): jo.eskild@kulturskoleradet.no  99 37 20 12 
 

 
Kristiansand, 01.03.2019 

 

Protokoll, styremøte Norsk kulturskoleråd – Agder 
 
Dato/tid: fredag 01.03.2019, 10.00 - 14.00  

Sted: Kristiansand kulturskole 

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

 
Referent: Jo Eskild (rådgiver) 

 

Saker: 
11/19 Godkjenning innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Godkjent 
 

12/19 Årsmøte/årsmøtekonferanse, Norsk kulturskoleråd – Agder  
Saksansvarlig: Arbeidsutvalget 
Vedlegg: bearbeidet utkast til dagsorden med Styrets beretning.  
Avtale koordinatorstilling, Stryk på Sørlandet, utarbeides av rådgiver og nestleder. Sendes styret for 
godkjenning.  
 
Gjennomgang dagsorden. 
 
Andre punkter: 

- Påmelding årsmøte/årsmøtekonferanse: Sende påminnelse (7 påmeldte pr nå) 
- Gjennomgang program for årsmøte og konferanse. 
- Innspill til kulturelle innslag 

o Åpning, årsmøte torsdag kl 13.00 og åpning på fredagen: 
▪ Problematikk i forhold til fravær videregående 
▪ Se på nominerte drømmestipend: 

• Hardingfele fra Vegårshei: Maria Voie og Anne Myhre 

• + en til. 
▪ Ansvarlig: Rådgiver 

o Innslag før årsmøtemiddag: Lage en lengre seanse. Jobbe for å få tilreisende innslag. 
▪ Hotellet: Ha opplegget i konferanserommet i øverste etasje? Utkikken 1 og 2. 
▪ Starte f.eks. kl. 19.15. Ca. 30 minutters seanse.  
▪ Teknisk: Sanganlegg + el.piano! 
▪ Sirdal, eventuelt i samarbeid med andre kulturskoler: Inntill 3O minutter. 

• Danseinnslag? Teater? 
▪ Ansvarlig: Kåre Lauridsen 
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Side 2 

 
 
 

13/19 Oppfølging, 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 1. februar:  
Dato: Fredag 23. august 
Sted: Søgne gamle prestegård. Roar reserverer lokaler. Rådgiver har kontakt videre. 
 
Vedtak: Rådgiver i dialog med nåværende styre, fortsetter planlegging ut fra signaler gitt på forrige 
styremøte (se over). Saken tas videre til nytt styre. 
 

14/19 Plan, innhold og struktur, ledersamlinger 2019/2020 (fra sak 
4/19) 
 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Vedtak: Forslag til plan (vedlegg 3, fra protokoll styremøte 1. feb.) sendes kulturskoleledere med ønske 
om innspill. Endelig plan settes og beslutninger rundt innhold gjøres av kommende styre. 
Kulturskolene gis anledning til å gi innspill til navn og tema på ledersamlinger og fagdag. 
 

15/19 Samarbeidsavtale UMM – Knuden-Kristiansand kulturskole 
 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Revitalisere avtale med Knuden – Kristiansand kulturskole for videre samarbeid om regionalt mesterskap, 
UMM. 
Avtalen skal inneholde: 

- Betingelser i forhold til å bruke Knuden som arrangørsted for regional UMM 
- Avklare fordeling i forhold til ressursbruk (stillingsressurs, kostnader arrangement osv)  

 
Vedtak: Rådgiver gis myndighet til å inngå formalisert avtale med Knuden – Kristiansand kulturskole, som 
definerer roller og ressursbruk i forhold til regionalt UMM arrangement. 
 

16/19 Rapport rådgiver 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Deltagelse konferanse, EØS midler 15. februar 

- Rådgiver sender ut info til kulturskolene. 
 



 
Side 3 

 
 
 

Status Arendalsuka 
-  

Status Stryk på Sørlandet vår 2019 
- Seminar Skarpengland 9. – 10. mars, Konsert Kilden 23. mars, kl 16.00. 

o Jobbe mot avisene for å få oppslag, i alle fall på nett i FVN/Agderposten 
o Markedsføring mot kulturskler og andre. 

- Mulig nytt prosjekt, Bruno Campo (El Sistema): Mulig orkestercamp på Sørlandet i August. 
o Kan også åpne opp mot samarbeid med Nord Jylland. 

 
Arbeid med talenttilbud.  

- Det legges fram forslag til struktur på tilbudet videre på møte i styringsgruppa 5. mars.  
 
Ansattesamling i februar: 

- Kulturskoledagene, Gardermoen 
- Arbeid med strategier/arbeidsmiljø/omorganisering 

 
 
 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Jon Terje Johnsen (Leder) 


