
 

  

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND 

 

Tid: Mandag 29. april kl. 09.45-14.00   

Sted: Statens hus, Stavanger   

Til stede: Kirsten Jæger Steffensen, Michelle Lindboe, Hans Widerøe, Anders Berglund, Camilla 

Nordhagen, Ragnvald Wernøe 

 

Saksliste 

10/19 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat ble godkjent. 

 

11/19 Konstituering av nytt styre 

Styret ble konstituert med følgende sammensetning: 

Styreleder: Kirsten Jæger Steffensen 

Nestleder: Anders Berglund 

Styremedlem: Ragnvald Wernøe 

                          Hans Widerøe 

                          Camilla C. Nordhagen 

 

Rådgiver Michelle Lindboe er styrets sekretær.    

 

12/19 Økonomi 

Styret gikk gjennom prosjektrapport. Endelig saldo vil være på plass i løpet av mai, da regnskap for 

2018 ferdigstilles i forkant av landsstyremøtet. 

 

 

 

 



13/19 Datoer for styremøter og ledermøter 2019 

Styret har fastsatt datoer for styremøter og ledermøter for 2019/2020. 

Styremøter, med nytt oppstartstidspunkt kl. 10.00: 

3. juni  

2. september 

14. oktober 

14. november (i forkant av ledermøtet) 

9. desember 

13. januar 

9. mars 

20. april 

8. juni 

 

Ledersamlinger 2019/2020:  

13. september: 10.00-14.00 

14. november. Oppstart kl 12. 

14. februar: kl. 10.00-14.00 

8. mai: 10.00-14.00 

 

14/19 Ledermøte 3. mai 

Nina Gotlibsen, som er ansatt ved Rogaland teater, er invitert til ledermøtet 3. mai for å snakke om 

DUS i tillegg til teaterfaget i kulturskolen. Norsk kulturskoleråd sentralt representeres også ved Lars 

Emil Johannessen og Lisbeth Watne Svinø. De vil holde en presentasjon om et nytt Nordea-prosjekt 

som rettes mot alle kommuner i Rogaland, Drømmestipendet og Norsk Tipping og andre 

samarbeidspartnere som kulturskolerådet har. 

Styreleder, nestleder og rådgiver deltok ved politisk verksted på Gardermoen onsdag 24. april, der 

det ble jobbet med innspill og spørsmål knyttet til den nye stortingsmeldingen for barne- og 

ungdomskultur (den som startet med kulturskolemeldingen). Styret ønsker å jobbe noe med disse 

spørsmålene ved ledermøtet 3. mai, og rådgiver sender ut følgende spørsmål til lederne:  

· Hva er etter deres oppfatning de viktigste forutsetningene for å ha en velfungerende kulturskole? 

· Hva er hovedutfordringene i dag og i tiden fremover for kulturskolen slik dere ser det? 

· Hvordan kan vi få til en kulturskole for alle, slik at vi ivaretar inkludering og mangfold? 

· Ser dere behov for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og henholdsvis skole og SFO? Hvordan 

kan man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene? 



· Ser dere behovet for et bedre samarbeid mellom kulturskolen og det øvrige kulturlivet? Hvordan kan 

man i så fall få dette til? Hva er de største barrierene? 

· Hvordan ser dere for dere fremtidens kulturskole? 

 

15/19 Nordeaprosjektet 

Nærmere informasjon om Nordea-prosjektet gis ved ledermøtet 3. mai. 

 

16/19 Plandag 16. august 

Lokal plandag i regi av Norsk kulturskoleråd Rogaland arrangeres 16. august Kl. 09.30-15.00 ved 

Varen kulturscene i Randaberg. Det vil koste kr. 350,- per ansatt. 

 

09.00: Kaffe/te/frukt 

09.30: Kunstnerisk 

09.45: Musikk og hjernen 

12.00: Lunsj 

13.00: Kunstnerisk 

13.15: Lars Emil Johannessen 

13.45: Faggrupper 

Rådgiver diskuterer videre med Varen kulturscene angående meny og servering. 

Forslag til program og foredragsholdere: 

• «Musikk og hjernen» v/Are Brean og Geir Olve Skeie. 

• Innslag fra næringsgruppa v/Norsk kulturskoleråd: Nordea-prosjektet Rogaland 

• Samling i faggrupper. 

Plakat og påmelding utarbeides av styremedlem Ragnvald Wernøe. 

 

17/19 Drømmestipendet 

Det er syv kulturskoler i Rogaland som har fått tildelt drømmestipend. Representanter for styret 

forsøker å stille ved utdelingene i alle disse kommunene. 

Hå: 12. juni. Ragnvald Wernøe står selv for utdelingen. 

Randaberg: 6. juni. Konsert kl 18, utdeling kl. 19. Anders Berglund stiller ved denne utdelingen. 

Sola: 15. juni kl. 16.00-17.00 

Stavanger: Dato ikke satt per dags dato. 



Karmøy: 23. mai kl. 19. Styreleder undersøker om rektor ved Tysvær kulturskole (og vara-medlem i 

styret) kan stille der. 

Time: fredag 14. Juni kl 12 i Time rådhus.  

Klepp: fredag 14. juni kl. 18.00.  

Haugesund: Dato ikke satt per dags dato. 

 

Forslag til Drømmestipendambassasdører fra Rogaland: Markus Aarøy Vikse, Rebecca Svendsen og 

Skage Rolheim larsen. 

 

 

18/19 Rådgivers rapport til styret 

• Lederkonferansen 

• LAP 1 – søknadsfrist 13. mai 

• Landsstyremøte 13. og 14. juni.   

• UMM – Ungdommens musikkmesterskap. Det regionale arrangementet finner sted ved 

Stavanger kulturskole søndag 17. november 2019. 

 

19/19 Eventuelt 

Det er ønske om å invitere Kurt Lisø fra UKM til ledersamlingen i september. 

Sak om «Kulturskolefestival/dag» for kulturskolene i Rogaland settes til neste styremøte. 

  

 


