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Forord
2017 – 2018 har vært en travel, interessant og spennende periode i Norsk kulturskoleråd Hordaland. Store endringer og omlegginger i sentralleddet har gitt oss gleder og utfordringer,
noe som har bidratt til at organisasjonen nå står sterkere og er rusta for nye oppgaver i tida
framover.
Ny organisering har ført til flere fylkesledersamlinger i perioden og to landsstyremøter. Både
samlinger og landsstyremøter har vært godt organisert og har blitt en fin arena for dialog,
samhandling og utvikling. Sakslista til landsstyremøtet i juni 2018 viste hele 12 innkomne saker,
noe som vitner om stort engasjement i hele organisasjonen.
Arbeid med implementering av «Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordyping» har vært
sentralt i perioden og det er med glede vi registrer at flere av kommunene i Hordaland har fått
lokale politiske vedtak på planen. Et arbeid som setter kulturskolen på dagsorden i den enkelte
kommune og bidrar til at kulturskolen får en naturlig plass i kommunene sitt planverk. Norsk
kulturskoleråd etablerte våren 2016 «Veilederkorpset» og i første runde, deltok sju av
kommunene i Hordaland. I runde to, oppstart vinteren 2019, er fire kommuner med. For mange
kommuner gjenstår kanskje den viktigste jobben; å få planene til å fungere slik at
kulturskoletilbudet blir endra bedre for brukerne.
Et viktig arrangement for Norsk kulturskoleråd - Hordaland er «De unges festspilldag» (DUF),
som vi samarbeider med Festspillene i Bergen, Bergen kulturskole og Bergen Dansesenter om.
«De unges festspilldag» er en markering som tydelig synliggjør kulturskulene, deres elever og
lærere.
Mye er i endring i tida vi lever i, også for oss i Norsk kulturskoleråd - Hordaland. Dette er siste
gang vi inviterer til årsmøte som Norsk kulturskoleråd - Hordaland. Som en naturlig del av ny
organisering i kulturskolerådet og sammenslåing av fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, vil
vi i løp av årsmøtet bli: Norsk kulturskoleråd Vestland.

På vegne av styret ønsker jeg å takke alle medlemskommunene og samarbeidspartnere, det har
blitt lagt ned et stort stykke arbeid for å fremme kulturskulene i Hordaland.
Det blir spennende å følge Norsk kulturskoleråd Vestland på veien videre!

Anne Lene Østvold Jordåen
fylkesleder Norsk kulturskoleråd - Hordaland
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Fylkesstyret
I styreperioden har fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd - Hordaland bestått av to menn og tre
kvinner, i tillegg til en mannlig og en kvinnelig vararepresentant.

Fylkesstyrets sammensetting
Fylkesleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Anne Lene Østvold Jordåen, Stord kommune
Sara Hamre Sekkingstad, Radøy kommune
Pål W. Jøsok, Sveio kommune
Egil Magnussen, Askøy kommune
Patricia Langeland, Os kommune
Bjørn Håvard Bjørklund, Bømlo kommune
Siv Sjøtun Høye, Bergen kommune

Patricia Langeland trakk seg fra sitt verv som styremedlem høsten 2017. Som resultat av dette
trådde Bjørn Håvard Bjørklund inn som styremedlem, og Siv Sjøtun Høye ble 1. varamedlem.

Virksomhetsmeldingen
1) Norsk kulturskoleråd - Hordaland er den fylkesregionale avdelingen av Norsk kulturskoleråd.
Norsk kulturskoleråd er en interesseorganisasjon for alle landets kulturskoler.
Kulturskolenes virksomhet er hjemlet i LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
2) Denne årsmeldingen, med rapport over aktiviteter og vedlagte regnskap, gir et rettvisende
bilde av utvikling og resultat.
3) Opplysningene i regnskapet bygger på en forutsetning om fortsatt drift.
4) Arbeidsmiljø, ulykker og skader: Norsk kulturskoleråd - Hordaland har ingen direkte tilsatte.
5) Likestilling: Det sittende styret har hatt en jevn fordeling av kvinner og menn.
6) Norsk kulturskoleråd - Hordaland har ingen innsatsfaktorer som påvirker det ytre miljø i
forhold til forurensning.

Foto: dans og pianoundervisning, Stord kulturskule
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1. Kulturpolitisk arbeid
Styremøter
Det har i perioden vært gjennomført fem styremøter i 2017 og fire styremøter i 2018. I perioden
har styret behandlet 33 saker, som hver har fått eget gjennomgående saksnummer.
Arbeidsutvalget (AU) bestående av fylkesleder, nestleder og rådgiver, har hatt faste møter i
forkant av styremøtene. Majoriteten av styremøtene og møtene i AU er på nett i kombinasjon
med gratis møtelokale i Bergen kulturskole, Hordaland fylkeskommune og på Stord, der de som
bor nærmest deltar fysisk etter eget ønske.

Møte med KS
Møte med leder i KS Hordaland, Odd Harald Hovland, ble gjennomført 23.11.17. På møtet deltok
styremedlem Bjørn Håvard Bjørklund, styreleder Anne Lene Østvold Jordåen og rådgiver Kristin
Geiring. Første del av møtet var via informasjon om arbeidet til Norsk kulturskoleråd mens
andre del tok opp tema som: KS Oppspill, kulturskolen som kommunalt ressurssenter og
selvstendig skoleslag tilhørende i Kunnskapsdepartementet. Videre ble det samtalt rundt «Den
gode skoleeier» og muligheter for et tilsvarende opplegg for kulturskulen og eventuelt
etablering av egen kategori for kulturskolen innenfor avdeling for Utdanning og oppvekst i KS.
Det ble og diskutert videre samarbeid med styret for KS Hordaland og muligheter for å løfte
kulturskolesaker på landsstyret til KS. Som oppfølging av møtet ble fylkesleder og rådgiver
invitert til styremøte i KS Hordaland (12.03.18) der vi fikk muligheten til å presentere vårt arbeid
og forslag til tiltak for Hordaland.

Samarbeid med organisasjoner og andre
Styret har dialog med Norges Musikkorps Forbund v/ NMF Hordaland, Den
kulturelle skolesekken (DKS), Ung kultur møtes (UKM) og Ungdommens
Musikkmesterskap (UMM). Det har vært et ønske å komme i dialog med Ung i
kor, De unges orkesterforbund (UNOF), Norsk amatørteaterforbund og andre
liknende organisasjoner, men styret har ikke lykkes med dette i perioden.
Norsk kulturskoleråd har en samarbeidsavtale med Kulturtanken, det er planlagt lokal
oppfølging av avtalen.
Styret har søkt kontakt og dialog med Høgskolen på Vestlandet og Universitet i Bergen, dette
arbeidet har i perioden dessverre stoppet litt opp på grunn av store omlegginger i UH-sektoren.

Regionalt og kommunalt samarbeid
Flere av kulturskolene i fylket har etablert fordypningsprogram for sine elever, dette som en
naturlig utvikling i tråd med Rammeplan for kulturskolen. Flere kommuner samarbeider om
dette arbeidet både faglig, økonomisk og organisatorisk. Norsk kulturskoleråd - Hordaland ser
det som viktig å støtte opp om dette arbeid og eventuelt bidra i å viderutvikle samarbeidet.
Totalt 23 elever fra Askøy, Bergen, Fedje, Fjell, Fusa, Lindås, Os , Samnanger, Sund, Ulvik,
Vaksdal og Voss får sin undervisning i en annen kommune, organisert som interkommunalt
samarbeid. Disse elevene forplikter seg til å yte noe til sin bostedskommune i form av
opptreden, inspirasjonskurs for yngre elever eller annet som avtales med den lokale
kulturskolen. Videre er det registrert 78 elever som tar del i kulturskolen i annen kommune enn
sin bostedskommune. Dette vitner om godt samarbeid mellom kulturskoler/kommuner.
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Nettverk vest og Vestlandsmøtet
Nettverk vest består av fylkesstyrene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og
Rogaland. Våren 2017 var Hordaland vertskap for vestlandsmøtet. Fylkesstyret i Hordaland
stilte med to styremedlem, leder og rådgiver. Fra Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal deltok totalt åtte personer. Saker som ble tatt opp på møtet var: Status og erfaringer i
fylkene, saker til Landsstyremøtet, nytt felles økonomisystem i kulturskolerådet (Visma), videre
arbeid med Røeutvalgets rapport og arbeide med inkludering, UKM og UMM.
I 2018 ble Vestlandsmøtet avlyst på bakgrunn av flere nye nasjonale møtepunkt
(fylkesledersamlinger og Landsstyremøte) for fylkeslederne. Fylkeslederne i vest møttes til
formøte før Landsstyremøtet juni 2018, samt et kortere møte i forbindelse med
fylkesledersamlingen i april 2018.

Høringer og innspill
I denne perioden har fylkesavdelingen sluttet seg til høringsuttalelser fra Norsk kulturskoleråd
sentralt i tillegg til å informere medlemmene når det gjaldt høring om nye læreplaner i
grunnskolen, og høring til «KS Oppspill». Fylkesavdelingen leverte inn høringssvar til prosjektet
«KS Oppspill».

Presse og media
Norsk kulturskoleråd - Hordaland har hatt innlegg og fått omtale i fylkesdekkende og lokale
aviser. Tema som har blitt tatt opp har vært: De Unges Festspilldag i Bergen og Sunnhordland,
Drømmestipendet og UMM.

Foto / regi: Stina Østmark SigvaldsenOsterøy kulturskule
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Representasjon
Fylkesleder Anne Lene Østvold Jordåen:













Kulturskoledagene Vest, Bergen, november 2018
Landsstyremøte, Gardermoen, juni 2018
Ledersamling, Oslo, april 2018
Lederkonferansen, Oslo, 2018
Kulturskolekonferanse i Stockholm (del av den Norske delegasjonen), mars 2018
Møte med KS-Hordaland, mars 2018
KS strategikonferanse, januar 2018
Møte med styreleiar KS-Hordaland, november 2017
Kulturskoledagene Vest, Sola, november 2017
Cutting Edge, forskningskonferanse, Tønsberg, oktober 2017
Landsstyremøte, juni 2017
Ledersamling, Oslo april 2017

Nestleder Sara Hamre Sekkingstad:



Lederkonferansen, Oslo, april 2017
Fylkesledersamling Trondheim 2018

Styremedlem Egil Magnussen:



Møte om kulturmeldingen, Bergen, november 2018, sett inn lenke
Høgskolen på Vestlandet, lansering av boken Musician-Teacher Collaborations , februar 2018

Styremedlem Bjørn Håvard Bjørklund:


Fylkesmannens samling v/ Utdanningsdirektøren, Os, januar 2018

Varamedlem Siv Sjøtun Høye:



Norges Musikkorps Forbund 100 år, jubileumskonsert, Bergen, november 2018
Fylkesledersamling Trondheim 2018

Rådgiver Kristin Geiring:
















Kulturskoledagene Vest, Bergen, november 2018
Felles barn felles ansvar, september Førde 2018
Landsstyremøte, Gardermoen, juni 2018
Lederkonferansen, Oslo, 2018
KS Hordaland strategikonferanse, januar 2018
Møte med KS-Hordaland, mars 2018
Skoletinget, Oslo, januar 2018
Møte om kulturmeldingen, Bergen November 2018
Møte med styreleiar KS-Hordaland, november 2017
Høstfestivalen Inntrykk og uttrykk, Bergen, november 2017
Kulturskoledagene Vest, Sola, november 2017
Nordiske kulturbörn – Art Equal, Bergen, november 2017
Cutting edge, forskningskonferanse, Tønsberg, oktober 2017
Nordisk konferanse for musikk-og kulturskoler, Oslo, september 2017
Lederkonferansen, Oslo, april 2017
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2. Kulturfaglig og kulturpedagogisk arbeid
Kulturskoleforum
Det er i perioden 2017-2018 gjennomført tre kulturskoleforum for kulturskolene.
 2017: Bergen med 13 deltagere
 2018: Lindås med 24 deltagere og Os med 14 deltagere
Tema på kulturskoleforum har blant annet vært:
Orientering om kommunen og kulturskolen v/ordfører eller administrativ leder, kulturskolen før
og etter kommunesammenslåing, virksomhetsplan, KS-oppspil og oppfølging med KS Hordalandl,
kulturskoledagene vest, kulturkarusell – aksjonslæring og internasjonalt samarbeid, flere farger,
Fylkesmannen i Hordaland og samling for oppvekst/kultur, kommunesammenslåinger,
rammeplan og veilederkorps, Kulturtanken, kulturskoleutvikling – hva og hvordan?,
Soundcloudprosjekt, kulturskolen i en reformtid, virksomhetsplan og fylkessammenslåing – hva
nå?, oppdatering fra landsstyremøter.

Foto / lærer: Patricia Langeland, Bjørnafjorden kulturskule

Årsmøte og konferanse
Konferansen «Aktiv i alle ledd - kvalitet og samarbeid» ble gjennomført i forbindelse med
årsmøtet på Voss 16.-17. mars 2017, Fleischer’s Hotel. Voss kulturskule hadde ansvar for
kunstnerisk program. Det var totalt 68 påmeldte til årsmøte og konferanse.
Tema for foredragene og innhold på konferansen:
Kulturskolen og Voss kommune, Konferanse - hvor aktive blir vi av det?, KS og Norsk
Kulturskoleråd - samarbeid om utvikling, aktiv etatsflyt i årets kulturskolekommune 2016,
Kulturtanken - angår den kulturskolene, brobygging med blikk for barn og unge, PULS (Insight)
grunnskole og kulturskole - kvalitet eller statistikk?, pedagogisk urviklingssamarbeid med dialog
og refleksjon, kulturskoleutvikling i KS-perspektiv, kulturskolens rolle i skole - og
samfunnsutviklingen, samspill på tvers - en øvelse i legitimitet og oppslutning, hva tar du med
hjem til din kulturskolekommune.

Foto: Alf Bugge Gjerstad, Årsmøtekonferanse på Voss 2017
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Kulturskoledagene vest
I september 2017 ble
Kulturskoledagene vest arrangert i
Rogaland, Sola. Det var om lag 200
deltakere derav rundt 10 fra Hordaland.
Tema for foredrag og innhold i
konferanse var: Kunnskap og fellesskap,
Samarbeid om elevens læring, scenisk
produksjon som samarbeidsmetode,
storgruppeundervisning, kulturskolen
som inkluderende arena, fredtidens
kulturskole, suksesshistorier frå
virkeligheten låtmakerkurs og musikklek med barn 5-8 år.
I september 2018 ble Kulturskoledagene vest arrangert i Bergen på hotel Bergen Scandic City/
Salemsalen. Det var omlag 150 deltakere totalt, der de fleste kom fra Hordaland. En del av disse
deltok kun på workshop. Ansatte i kulturskoler fra 13 kommuner deltok. Kommunene nærmest
Bergen var best representert. Tilbakemeldingene var stort sett gode, spesielt på workshopene.
Det ble utført gruppearbeid med spørsmål blant annet til hva deltakerne ønsket av Norsk
kulturskoleråd videre. Dette er brakt videre til ledelsen i Norsk kulturskoleråd. Noen essensielle
områder som ble nevnt var: Fortsette som nå med å sette utfordringene på dagsorden og tilby
kurs og kompetanseutvikling til kulturskolens ansatte og ledelse. Viderekomne kurs der også de
som har kunnskap kan få utbytte. Jobbe inn mot skolesektoren for å prioritere kulturskole inn i
skoletiden. Kontinuerlig arbeid inn mot bevilgende myndigheter for å styrke rammevilkårene.

Tema for foredragene og innhold på konferansen i Bergen:
Ser vi individet - om relasjon elev lærer, Hvordan fanger du grooven?, Digitale verktøy i estetiske
fag, Formidling - hvordan gjøre eleven trygg i fremføring, Tekst som berikende faktor i alle
kulturskoleforestillinger, Info om prosjektene Art Equal og Scenedrøm, Dokumentasjon - tips for
undervisningsprosess og tverrfaglig arbeid, Om å bli integrert, Læring i en digital tid - hvordan
bruker barn og unge digitale medier?

De Unges Festspilldag (DUF)
DUF arrangeres hvert år under Festspillene i Bergen (FiB).
DUF arrangeres av Norsk kulturskoleråd - Hordaland, i
samarbeid med Bergen kulturskole, Bergen Dansesenter, FiB
og kulturskolene i Sunnhordland. Samarbeidet synliggjør
organisasjonen vår. DUF har som mål å tilby barn og unge en
arena i samarbeid med FiB, innen ulike kunstfag. I 2016
innledet DUF et samarbeid med Statoil/Equinor og
«Morgendagens helter». Samarbeidet har fortsatt i denne
perioden.

Plakat FiB, DUF for alle kunstuttrykk

Tiltaket støttes av flere parter. Hordaland fylkeskommune og Equinor er viktige økonomiske
samarbeidsparter sammen med kommuner i fylket. FiB bidrar økonomisk blant annet ved å stille
Peer Gynt salen og Logen med teknisk stab til disposisjon.

8

Virksomhetsmelding 2017 - 2018

En egen prosjektgruppe planlegger og gjennomfører DUF. Prosjektgruppa består av
representanter fra: Bergen Dansesenter, Bergen, Lindås, Kvam, Askøy, FiB og Norsk
kulturskoleråd - Hordaland. Leder i prosjektgruppen for DUF har vært Bjørn Andersen.
Arrangementet «Åpen Scene» på Logen hadde i 2017 om lag 150 deltakere fordelt på 14
kulturskoler fra Hordaland og Bergen Dansesenter. Konferansier for forestillingen var Piero Issa.
I 2018 var det om lag 150 deltakere på «Åpen Scene» som deltok i Grieghallen – Peer Gynt
– fordelt på ni kulturskoler fra Hordaland og Bergen Dansesenter. Publikum til arrangementene
var skoleklasser og barnehager fra kommunene Bergen, Fjell og Lindås.
Framsyningen i Peer Gynt salen hadde i 2017 om lag 40 deltakere fordelt på seks kulturskoler og
Bergen Dansesenter. I 2018 var det om lag 50 deltakere fordelt på fem kulturskoler og Bergen
Dansesenter. Regissør begge år var Jorunn Lullau. Konferansier for forestillingene var Yvonne
Algrøy i 2017 og Heid Marie Vestrheim i 2018. Antall publikum i 2017 var om lag 250 og i 2018
om lag 400.
Våren 2018 ble «DUF Sunnhordland» arrangert på Stord for andre gang, i samarbeid med
Festspillene i Bergen og etter samme modell som arrangementet i Bergen. DUF Sunnhordland
ble arrangert i slutten av mai i kulturhuset på Stord. Kommuner som deltok var Bømlo, Fitjar,
Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. 100 elever deltok.
I perioden har DUF endret noe form, når det gjelder tilholdssted og utforming. DUF er inne i en
endring, blant annet i forhold til organisering, økonomi. Det er et mål at DUF skal inspirere til
videre utvikling av kulturskolene i Hordaland.

UMM Hordaland
Ungdommens musikkmesterskap arrangeres årlig med
konkurranse i fylket og deretter nasjonalt for de som går
videre. Arrangørene er Norges Musikkorps Forbund,
Musikkpedagogene Norge, Norsk kulturskoleråd og
Norges Musikkhøyskole. I Hordaland er Bergen
kulturskole, NMF Hordaland og Musikkpedagogene
Bergen samarbeidspart for gjennomføring av
fylkesarrangementet. Arrangementet er ett av de største på fylkes-/regionsnivå. Både
Hordaland og Sogn og Fjordane deltar med elever. Se informasjon om utøvere og mer her:
http://www.umm.no/regionalt/bergen.

Drømmestipendet
Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Det gir
unge talenter mulighet til å få oppfylt drømmer, profilere kunstfaget sitt, kommunen og
kulturskolen sin og være forbilder for andre unge. I 2017 var 17 nominert. I 2018 var 34
nominert.
2017-2018 fikk totalt 13 nominerte Drømmestipendet. Styremedlemmer eller rådgiver har
representert ved utdelinger i kommunene.
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Kulturskolestatistikk for Hordaland
Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) samler inn en omfattende mengde data om
grunnskolen, kulturskolen og voksenopplæringen i Norge. GSI gir følgende informasjon: elevtall,
årstimer og ressurser. I GSI ligger det tall tilbake fra 1992, da innsamlingen startet.

GSI tall 2017 og 2018 – kulturskole – Hordaland
Elever og ventelister

Under
skolealder
I grunnskole
alder
over grunnskole alder
Sum elever

Gutter
2018

Gutter
2017

Jenter
2018

91

59

231

2 934

2 706

251
3 276

Jenter
2017

181

Elever
v.
skolen
2018
322

Elever
v.
skolen
2017
240

5 135

4 987

8 069

220

382

361

2 985

5 748

5 529

Ventelister
til skolen
2018

Ventelister
til skolen
2017

123

124

7 693

1 816

2 821

633

581

75

135

9 024

8 514

2 014

3 080

Elevplasser
Musikkundervisning
Visuelle kunstfag
Teater
Dans
Andre kunst- og kulturuttrykk
Sum elevplasser

Elevplasser
2018
7 785
719
658
1 690
310
11 162

Elevplasser
2017
7 318
642
695
1 707
175
10 537

Venteliste til
elevplass 2016
1 626
187
206
289
37
2 345

Venteliste til
elevplass 2017
3 279
316
272
411
26
4 304

Elever fra andre kommuner som deltar i interkommunalt samarbeid
Kommune

Antall
elever 2018

Askøy
Bergen
Fedje
Fjell
Fusa
Lindås
Os
Samnanger
Sund
Ulvik
Vaksdal
Voss
Sum

13
1
0
3
1
0
2
0
0
1
1
1
23

Antall
elever 2017
7
2
2
4
0
1
4
1
1
0
1
0
23

Hvor mange av disse
elevene er i
grunnskolealder? 2018

Hvor mange av disse
elevene er i
grunnskolealder? 2017
11
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
16

7
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
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Elever fra andre kommuner som ikke deltar i interkommunalt samarbeid
Kommune

Antall elever
2018

Askøy
Bergen
Bømlo
Eidfjord
Etne
Fitjar
Fjell
Granvin
Gulen
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Lindås
Radøy
Stavanger
Stord
Sund
Sveio
Tysnes
Ullensvang
Ulvik
Vaksdal
Øygarden
Sum

Antall elever
2017

1
18
10
1
1
6
3
1
0
2
3
5
4
2
1
1
4
8
1
2
2
0
2
78

0
1
13
0
5
8
0
0
1
0
2
5
1
0
0
1
0
7
0
3
2
2
0
51

Hvor mange av disse
elevene er i
grunnskolealder? 2018

Hvor mange av disse
elevene er i
grunnskolealder? 2017

0
10
9
0
1
4
1
1
0
2
2
4
3
1
1
0
4
7
1
2
1
0
0
54

0
0
11
0
3
5
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
7
0
3
2
0
0
38

Skolepenger
Beløp 2018
Høyeste skolepengesats per elevplass for hele
skoleåret
Er skolepengesatsen inntektsgradert?
Har ordningen friplass?
Har ordningen søskenmoderasjon?

4 730

Beløp 2017
4 612

Ja / Nei
1/31
13 / 19
28 / 4

Ja / Nei
0 / 32
11 / 21
28 / 4

Årstimer
Årstimer utført av undervisningspersonale rettet mot kulturskolens elever
Musikkundervisning
Visuelle kunstfag
Teater
Dans
Andre kunst- og kulturuttrykk

Årstimer 2018
101 331
7 210
7 447
13 651
1 988

Årstimer 2017
92 581
5 142
4 960
7 961
1 066
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Timer til andre aktiviteter
Sum årstimer

Årstimer til tiltak som helt eller delvis utgiftsføres i
kulturskolen
Årstimer som i sin helhet utgiftsføres andre steder
enn i kulturskolen
Sum

29 414
161 041

6 942
118 652

Årstimer 2018
21 954

Årstimer 2017
17 788

5 019

8 568

26 973

26 356

Årsverk i administrasjon ved skolen, i stillingsprosent (1 årsverk = 100)
Årstimer 2018
2 802
873
3 675

Rektor og/eller inspektør
Visuelle kunstfag
Sum

Årstimer 2017
2 730
837
3 567

Årsverk utført av undervisningspersonale rettet mot kulturskolens elever, i
stillingsprosent (1 årsverk = 100)

Årsverk til opplæring av kulturskolens elever
Årsverk
finansiert av
kulturskole
2018
Skoler
SFO
Barnehage
Andre offentlige
institusjoner
Kor, korps og
orkester
Annet
Sum andre årsverk

Årsverk
finansiert av
kulturskole
2017

Årsverk i stillingsprosent 2018
18 418

Årsverk i stillingsprosent 2017
17 914

Årsverk refundert
av samarbeidspartnere 2018

Årsverk refundert
av samarbeidspartnere 2017

402
255
41
52

248
37
35
95

213
10
25
152

127
35
8
141

2 133

1 919

462

939

153
3 036

228
2 562

76
938

165
1 415

Antall
kvinner
2017

Antall menn
2018

Antall menn
2017

35
170

34
173

Antall ansatte
Antall
kvinner
2018
100% stilling
I deltidsstilling

29
265

27
277

Antall i alt
2018
64
435

Antall i
alt 2017
61
450
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3. Organisasjonsutvikling
Medlemskap
Alle 33 kommunene i Hordaland er medlemmer i Norsk kulturskoleråd.

Rådgiver i Norsk kulturskoleråd - Hordaland
Kristin Geiring er tilsett som rådgiver av Norsk kulturskoleråd for Hordaland fylke i 40 % stilling.
Rådgiver tilrettelegger arbeidet for fylkesstyret og deltar fra administrasjonen på styremøtene,
arbeidsseminar og AU-møter. Hun har blant annet arbeidet med implementering av
rammeplanen, planlegging og gjennomføring av Kulturskoledagene vest, Skoletinget, Inntrykk
Uttrykk, årsmøtekonferansen og andre konferanser, Kulturskoleforum, årsmøte, deltakelse på
konferanser og seminarer, rapporteringer og undersøkelser, kommunebesøk / rådgiving, politisk
møte i samarbeid med styret og generell bistand til kulturskolene og veilederkorpset i Norsk
kulturskoleråd. Rådgiver er medlem av Nasjonal ressursgruppe for teater og deltar i
arbeidsmøte for Talentparaplyen regionalt i samarbeid med UH-sektor, videregående,
folkehøgskole med kunst og kulturfag og Norsk kulturskoleråd - Sogn & Fjordane.
Rådgiver i Hordaland har sammen med kollegaer i Veilederportefølje 1, veiledet de seks
Sunnhordlandskommunene, Askøy, stor deler av tiden i Karmøy, Rogaland og noe i Sogn &
Fjordane i oppstarten.
I 2017 og 2018 deltok rådgiver i juryen for Drømmestipendet i kategori teater / musikal og
annet.
I forbindelse med omorganiseringen i kulturskolerådet ble rådgiver tilbydt 100% stilling fra 1.
august 2018. Stillingen innebærer arbeid innen politisk sekretariat, veilederkorpset,
prosjektledelse for Lederkonferansen og 40% rådgiver for Hordaland og for Sogn & Fjordane. I
2018 fram til årsmøtet er gjennomført i 2019, har det vært en tett overlapping mellom tidligere
rådgiver i Sogn & Fjordane og rådgiver i Hordaland. Tidligere rådgiver i Sogn & Fjordane har og
fått 100% stilling i Norsk kulturskoleråd med oppgaver innen politisk sekretariat og veiledning.

Organisasjonssamlinger
I perioden har kulturskolerådet lagt opp til ansattesamlinger, der sentralstyret ved styreleder
eller andre representanter fra sentralstyret har vært tilstede utifra tematikk. I tillegg er det
iverksatt politiske samlinger for fylkes-/regionsstyrelederne. En samling har vært lagt i april
dagen før Lederkonferansen i Oslo og i november 2018 ble det første politiske verkstedet
arrangert av politisk sekretariat, der ansatte i kulturskolerådet med lederfunksjon hadde innlegg
før debatt og drøfting.
Hordaland var representert med leder og rådgiver på felles samling i 2017. i 2018 var fylkesleder
representert i april. Nestleder samt varamedlem var representert på politisk verksted i
november.
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Landsting
På landsmøtet 2016 ble det innført nye vedtekter, og landsmøtet endret form til Landsting. Fra å
ha landsmøte hvert andre år som organisasjonens øverste organ, blir det nå Landsting hvert
fjerde år. Det har ikke vært Landsting i denne perioden. Neste Landsting blir i 2020.

Landsstyret
Etter vedtektsendring gjort av landsmøtet 2016, ble det innført et nytt organ, Landsstyret, som
nå er Norsk kulturskoleråd øverste myndighet mellom landstingene. Landsstyret består av
sentralstyret og lederne av alle fylkes- og regionstyrer. Regionstyrene skal være representert
med en representant fra hvert av fylkene.
Landsstyret har hatt to møter i perioden. Juni 2017 var det landsstyremøte i Trondheim, og i juni
2018 var det landsstyremøte på Gardermoen. Hordaland var representert med fylkesleder og
rådgiver på begge møtene.

Veilederkorps Hordaland
Norsk kulturskoleråd arbeider for
implementering av rammeplanen
etter vedtak i kommunestyrene. I
den forbindelse er det igangsatt
veilederkorps etter modell av
Utdanningsdirektoratets
veilederkorps. Kommunene ble
invitert til å søke om deltakelse. På
landsbasis deltok om lag 50
kommuner.
Fra Hordaland søkte følgende kommuner: Askøy, Odda, Voss samt alle seks kommuner i
Sunnhordland, som sendte felles søknad: Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio. Askøy og
de seks kommunene i Sunnhordland deltok og avsluttet våren 2018. Det blir oppfølgingsmøte
for de syv kommunene i 2019. Disse seks kommunene samarbeider tett i FOS Sunnhordland.
Høsten 2018 åpnet Norsk kulturskoleråd søknadsrunden for Veilederportefølje 2.
Fra Hordaland søkte Odda, Ullensvang, Jondal og Fjell. Samtlige ble tildelt plass desember 2018
med oppstart i januar 2019. Det var nasjonalt totalt 93 kommuner som søkte og 58 kommuner
fikk plass i Veilederportefølje 2. Det som ikke kom med, får midlertidig oppfølging av rådgiveren
i fylket i påvente av deltakelse i neste portefølje.

Lokale
Norsk kulturskoleråd - Hordaland har kontor, møte- og lagerlokale i Bergen kulturskole,
Strømgaten 19 og Alle Helgens gate 5. Avtalen gjelder for ett år om gangen. Møtelokaler i
Hordaland fylkeskommune og rådhuset i Bergen har og vært stilt til disposisjon og blitt benyttet.

14

Virksomhetsmelding 2017 - 2018

Internett, informasjon og evaluering
Norsk kulturskoleråd sin nettside www.kulturskoleradet.no har tydelig sturktur og blir jevnlig
oppdatert. Norsk kulturskoleråd - Hodaland har på dette nettstedet en underside. Her ligger alle
møtedokumenter, nyhetssaker frå fylket og annen informasjon.
Norsk kulturskoleråd har opprettet Facebook-side, der det jevlig legges ut informasjon.
Medlemmene er oppfordret til å sende inn nyhetssaker til siden. Dessverre har ikke siden blitt
delt så mye som man kunne ønsket.
Det er innført rutiner for evaluering av arrangementer i regi av Norsk kulturskoleråd Hordaland, evalueringene blir nyttet i planlegging av det videre arbeidet.

Sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane
Som et resultat av den nasjonale region- og fylkesreformen og vedtak i Landstinget til Norsk
kulturskoleråd har styret i perioden hatt jevnlig og tett dialog med Norsk kulturskoleråd - Sogn
og Fjordane. Styrene hadde i oktober 2018 felles arbeidsmøte, der en forberede sammenslåing
av fylkesorganisasjonene. Dette møtet ble holdt i Førde. Videre har det vært gjennomført flere
felles AU-møter mellom AU i Hordaland og Sogn og Fjordane. Rådgiverne i begge fylker har hatt
løpende kontakt. Rådgver i Hordaland har deltatt på konferanse og møter om kommende
konferanse i Sogn & Fjordane.

SAMSPEL Hordaland rapport
Rapport fra prosjekt SAMSPEL var ikke ferdig til sist årsmøte og virksomhetsmelding, den er
derfor lagt ved her: Rapport SAMSPEL Hordaland

Figur 1Foto: Stord kulturskule, teateroppsettingen 2018 Falturiltu og historien om Jakob og Neikob
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4. Økonomi
Aktivitetene bidrar til å synliggjøre kulturskolene lokalt, fylkesvis og nasjonalt. Årsregnskapet for
Norsk kulturskoleråd 2017 er revidert og godkjent av Landsstyret i 2018. Landsstyret 2018
forelegges revidert regnskap for Norsk kulturskoleråd 2018. Avdeling Hordaland inngår i
regnskapene.

Anskaffede midler
Norsk kulturskoleråd - Hordaland baserer sine inntekter på kontingent fra medlemskommunene
og støtte fra kommuner og fylkeskommune til ulike tiltak. Totale inntekter er i 2017 på kr 222
225 og i 2018 på kr 251 969.

Medlemsinntekter
Kommunene betaler medlemsavgift til Norsk kulturskoleråd sentralt. Utregningsmodellen
baserer seg på antall kommuner, areal, GSI-tall for årstimer og elever. Medlemsinntektene
overføres i sin helhet fordelt på to årlige utbetalinger til fylkesavdelingen. For 2017 utgjorde
dette kr 160 826 og for 2018 kr 160 619. I tillegg kommer inntekter i form av deltakeravgift i
forbindelse med ulike samlinger.

Tilskudd
Norsk kulturskoleråd - Hordaland får ut i fra søknad til kommunene og Hordaland
fylkeskommune tilskudd til De Unges Festspilldag (DUF). Det er varierende oppslutning om å
støtte dette tiltaket økonomisk og tilskuddene kommer gjerne på slutten av året. Den
økonomiske situasjonen i kommunene har gjort at tilskuddene har blitt færre. Størrelsen
framgår av regnskapet under DUF, inntekter. Samarbeidet med Festspillene i Bergen og deres
hovesponsor Equinor i tillegg til årlig søkt støtte fra fylkeskommunen og stabilt tilsagn på støtte
samt til dels ujevne bidrag fra kommuner bidrar til at DUF kan gjennomføres. Hordaland får og
nasjonalt tilskudd til konferansen Kulturskoledagene vest når dette arrangeres i Hordaland.
Dette inngår ikke i budsjettet for avdeling Hordaland, men ligger inne i det nasjonale prosjektet
Kulturskoledagene.

Forbrukte midler
Forbruket er i 2017 på kr 143 240 og i 2018 på kr 157 825. Faste kostnader er utgifter til
styrehonorar, reiser og kontorleie. Styret har og i inneværende periode hatt fokus på å holde
nede reise-utgifter og utgifter generelt. Dette har blitt gjort ved å gjennomføre de fleste
styremøter nettbasert. Det har vært brukt en del midler i forbindelse med reise til nasjonale
møter, men det meste av dette dekkes av Norsk kulturskoleråd sentralt.
I 2017 hadde DUF et underskudd på rundt kr 5000 i 2018 ble dette snudd til et overskudd på
rundt kr 8 000.
I 2018 ble De unges festspilldag arrangert med deltagere fra store deler av fylket. «Dei Unges
Festspelframsyning» på Stord, der kommunene i Sunnhordland deltok, arrangert for andre gang,
som en regional del av arrangementet i Bergen.

Driftsresultat
Driftsresultatet viser for 2017 et overkudd på kr 41 325 og for 2018 et overskudd på kr 58 078.
For årsmøteperioden et overskudd kr 99 403. Se ellers vedlagte regnskap. Overskuddet for
perioden går inn som del av rådet sin egenkapital og vil bli til disposisjon for årsmøtet i
fremtidige budsjett.
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Generelt
Fra 2017 har Visma overtatt regnskap for Norsk kulturskoleråd sine avdelinger. På grunn av
overgangen til ny regnskapsfører, har det vært vanskelig å følge den økonomiske situasjonen.
Dette har gjort det vanskelig for styret å få oversikt. Fylkesstyret forelegges kun digitale
rapporter. Utgifter til rådgivers reiser, kommunebesøk og representasjon dekkes av Norsk
kulturskoleråd sentralt med unntak av utgifter til fylkesstyrets møter og enkelte
representasjoner, der rådgiver er pålagt å være tilstede.

Foto: Alf Bugge Gjerstad Årsmøtekonferansen 2017

Konklusjon
Etter styret sin oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med rapport
tilstrekkelig informasjon om drift og stilling.
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