PROTOKOLL/referat fra styremøte 14.03.2019, Norsk kulturskoleråd i Fjordgata
1, Trondheim
Tilstede: Bjørn Skjelstad, Vegar Snøfugl, Ingrid Aune, Aslaug Hestø, Karsten Landrø, Toril Antonsen Aae, Tormod
Gjersvold
(Rådgiver Hilde Roald Bern borte grunnet dødsfall i familien)

•
•

Velkommen v/ ny leder for Norsk kulturskoleråd Trøndelag Bjørn Skjelstad
Presentasjonsrunde de som er tilstede fra det nye styret

Sak

Tema

14/19 Godkjenning av innkalling og sakliste:
• OK – men blir noe utsatt pga fravær av gyldig grunn
15/19 Godkjenning av referat styremøtet 16.oktober 2018 – vedlagt
• Godkjent….
16/19 Konstituering av styret og valg av nestleder
• Nestleder: Karsten Landrø
o 24.april 2019: Fylkesledersamling på Gardermoen
o 25.-26.april 2019: Lederkonferansen på NMH

– styreleder har ikke anledning til å møte – nestleder må
påberegne å dra. Rådgiver også med alle dagene.

17/19 Rådgivers rapport og informasjon
• UTSATT
18/19 Årshjul/plan for styremøter og ledersamlinger
tidspunkt/dager/datoer/steder
+ AU-møter
• Styremøte: 3. mai. Årsplan tas da, når bl.a Hilde er tilstede.
NB! Senere endra til torsdag 2.mai.
19/19 Kulturskoledager på Hell 2019?
Evt NÅR?
• Leder har hatt dialog med leder i sentralstyret. Trøndelag ønsker å ha
kulturskoledager. Er kommet henstilling på at det da ikke skal kalles
«Kulturskoledager» pga. diverse sentralt som går på at skal være
evaluering m.m.
o Litt mer info vedrørende bakgrunn fra leder. Regionen er
samstemte på at Kulturskoledagene skal fortsette i en eller
annen form som «løfter» - fra ansatt til eier.
• Trøndelag ønsker å ha arenaen Kulturskoledager videreført. Er også
et årsmøtevedtak i Trøndelag på at dette skal vi ha.
• Nedsette en gruppe sammen med Hilde for å utforme dette videre.
o Leder tar dialog med Hilde.

o Tanker og ideer retning temaer:
▪ Viktig område: Rekruttering
▪ Spissing men også noe bredde ifht program.
▪ Ulike eksempler på realisering av «rammeplan»
▪ Samarbeid kulturskole-grunnskole
▪ Erfaringsdeling rektornivå: Arbeidstidsavtaler for de
ansatte (Forsiktig – ifht KS – men KS + Creo i
samarbeid?). Vi har ikke noe myndighet til å legge
føringer på noe her.. så kan være noen utfordringer.
Men ERFARINGSUTVEKSLING kan være fornuftig.
▪ Noe «Masterclass»-opplegg? Småttiser? Unge
talenter?
▪ Workshops – tverrfaglig framføring??
o Helst i november, helst på Hell.
o Samarbeid med Møre.
20/19 Styrets anbefaling for best mulig hjelp til de 7 «etablerte» regionene i
Trøndelag?
«Oppsunnering» fra besøkene i januar delt ut til foreløpig orientering
• Knapp rådgiverressurs på 40%, bør økes ifht. økt område som skal
favnes.
• Styret har en ambisjon om å møte alle regioner styremessig og
administrativt 1 gang i året.
• Hvordan best «hjelpe» regionene? Hva er mest aktuelt å følge opp
regionene?
o Ikke alle regionene kjenner at skoen trykker på samme sted –
så må få litt ulike «tilbud» også.
o Må være tett dialog med rådgiver – styre ifht dette.
o Lage en slags oppsummering/sammenstilling av det som har
fremkommet (rådgiver?)
• Møte med «region-lederne» 1 gang i året?
• Rektorsamlingene har vært en fin arena, og bør fortsette.
• Videre arbeid med dette ved neste styresmøte.
21/19 Gjennomgå Norsk kulturskoleråds vedtekter
Leder informerer:
• Forholdsvis enkle vedtekter. Organisasjonen er omorganisert med at
man bl.a har landsting 4.hvert år, 2020 er neste landsting.
Landsstyremøte i juni hvert. Det er her det overordna blir vedtatt.
• Fram til 2020 blir det nok et bedre ting enn forrige gang, ifht få
arbeidet fram mot vedtak. (Rammeplan f.eks.) Sist var det få som
visste at dette var jobbet frem, og at det faktisk var et landsting.
Viktig at det er en forankring og en prosess før det gjøres vedtak.
Det må være gjenkjennbart og at det er et grunnlag for de vedtak
som gjøres. At «eierne» har fått kommet med innspill. Vært veldig
ulik praksis tidligere, nærmest en «privatpraksis».
• Praksis i Nord og Sør Trøndelag har vært at de saker som skal opp
på nasjonalt plan har vært diskutert i styret før man representerer.
• Styret har sentralstyret som vi henvender oss til. Vi snakker med
administrasjonen, Hilde R.B. er vår rådgiver. Leder henvender seg til
styreleder dersom det skulle være saker. Regionstyret har ingen

meninger i forhold til hva som skjer administrativt for å si det enkelt.
Styret har en rolle som vi skal forholde oss til og det går på regionen
primært.
22/19 Eventuelt
• Høringsrunde på Kulturstrategi på fylket. Kulturskolene bør utfordres
til å delta/komme med innspill, så sende ut noe fra styret vedrørende
dette. Høringsfrist 8 april. Kulturskolene har kanskje vært litt for
usynlige i denne sammenheng, så bør absolutt ytre seg noe.
Kulturskolene driver opplæring innen hele kulturfeltet. Kulturskolen er
den som «utøver» mange av oppgavene som dette høringsnotatet
berører i stor grad.

Referent under møtet; Aslaug Hestø

Hilde Roald Bern har gjort noen små endringer/korrigeringer i etterkant
Trondheim 2.april 2019

