
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND  

Tid: Mandag 3. juni kl. 10.00-14.00  

Sted: Statens hus, møterom 2, Stavanger  

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

Referent: Michelle Lindboe 

 

Saksliste:       

19/19 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat ble godkjent. 

20/19 Nordea-prosjektet 

Presentasjon av prosjektet så langt via appear.in v/Lisbeth Watne Svinø og Lars Emil 
Johannessen fra Norsk kulturskoleråd. Kulturskolerådet i samarbeid med Nordea ser for seg 
å sette opp halvårlige kursdager 2-4 steder i fylket. Per dags dato ligger det an til at det blir 3 
steder, gjerne med den lokale kulturskolen som vertskap. Styret foreslår at endelige 
kurssteder bestemmes etter at påmeldingen har kommet inn. 

Fremdriftsplan:  

13. september ved ledermøte i Stavanger: Presentasjon av innhold og avtale 
v/næringsgruppa i Norsk kulturskoleråd. 

15. november: Frist for innsending av signerte avtaler. Hver kommune må forplikte seg til og 
signere en avtale som beskriver følgende:  

Styret ønsker medskaping med elever som et aktuelt tema: Hvordan involvere barn og unge i 
de kunstneriske prosessene.  

Det er viktig at innhold på samlingene og navn på foredragsholdere er konkretisert til 
høsten. 

21/19 Landsstyremøtet 

Landsstyremøtet arrangeres 13.-14. juni og. Nestleder Anders Berglund representerer 
Rogaland. Styret gikk gjennom sakene for landsstyremøtet. 



22/19 Økonomi 

Styret gikk gjennom prosjektrapport. Det er kun små endringer i økonomien siden forrige 
styremøte. 

 

23/19 Plandag 16. August 

Styret ser seg nødt til å avlyse den planlagte plandagen 16. august på grunn av avlysning fra 

foredragsholder. Rådgiver slutter i jobben 1. august. 

Program for plandager bør være på plass allerede i april, og må dermed planlegges tidligere i 

vårsemesteret. 

 

24/19 Virksomhetsplanen – arbeid med denne 

Saken utsettes til styremøtet i august. 

 

25/19 Saker til ledermøte i september: 

• Besøk av Kurt Lisø fra UKM 

• Arbeid med virksomhetsplanen 

• Nordea 
• Nytt fra GSI 

• Kulturskoledag/festival for kulturskolene i Rogaland 

 

26/19 Kulturskoledag for kulturskolene i Rogaland 

Saken utsettes til ledermøte i Norsk kulturskoleråd Rogaland fredag 13. September. 

 

27/19 Drømmestipendet 

Det oppleves som mye administrasjon for kulturskolene å nominere til drømmestipendet. 
Styret har fordelt mellom seg å representere kulturskolerådet ved flere tildelinger i fylket. 

 

28/19 Eventuelt 

• Nm-veka i Rogaland: Norsk tipping ønsker å presentere eller synliggjøre 
drømmestipendvinnere eller nominerte. Styret diskuterte og foreslår tidligere 
drømmestipendvinnere i Nysirkus fra Karmøy. 



• UMM arrangeres i Stavanger søndag 17. November 

• Søknadsfrist for stilling som rådgiver for Norsk kulturskoleråd Rogaland 3. juni. 

• Rådgiver Michelle Lindboe og avdelingsleder ved Stavanger kulturskole, Camilla 
Nordhagen, reiser sammen til Oslo 5. juni for å avholde et møte med representanter 
fra Nasjonalballetten og KHIO. Møtet omhandler oppstarten av et pilotprosjekt i 
talentutvikling i klassisk ballett ved Stavanger kulturskole. 

 

 

 

Stavanger, 7. Juni 2019 

Michelle Lindboe 

 


