
 

 

Fakturaadresse Besøksadresse Org.nr: 
Norsk Kulturskoleråd 
7491 TRONDHEIM 

Musikkens Hus, Kongensgt. 54 
4608 Kristiansand 

875 627 422 
 

Kontaktpersoner: E-post: Telefon: 
Astrid Margrethe Hilde (leder): amh@p.sogne.kommune.no    90 75 14 61 
Jo Eskild (rådgiver): jo.eskild@kulturskoleradet.no  99 37 20 12 
 

 
Kristiansand, 20.06.19 

 

Protokoll styremøte, Norsk kulturskoleråd – Agder 
 
Dato/tid: onsdag 19.06.2019, kl 10.05.2019, 13.00 – 14.30   
Sted:  Kristiansand kulturskole, rom 202 

Tilstede:  Astrid Margrethe Hilde (leder, Søgne), Sjur Høgberg (fra kl 14.00, nestleder, Kristiansand), 
Torunn Charlotte Nyberg (Valle), Anita Skogen (UiA), Mark Candasamy (Songdalen) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 
Neste møte: onsdag 28. august, kl 13.00 – 15.30, Musikkens hus, Kristiansand, rom 201 
 

Sakliste: 
 

32/19 Godkjenning innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Godkjent 
Merk: Hvis det kommer kommentarer til protokoll, så godkjennes protokollen på etterfølgende 
styremøte. Protokollen publiseres i så fall med forbehold om godkjennelse. 
 
Sakliste godkjent. Sak 33/19, 36/19 og 37/19 når Sjur Høgberg er tilstede fra kl 14.00. 
 

33/19 Arbeidsform styrearbeid 
Saksansvarlig: Rådgiver/Sjur 
 
Felles sted for saklister, protokoller og saksutgreiinger. 

• Opprette fellesmappe på googledisk? (via Knuden) 

• Annen plattform? (eks onedrive) 
 
(Protokoller med vedlegg legges på kulturskoeradet.no. Kulturskolene får tilsendt link etter hvert som 
protokoll foreligger.) 
 
Vedtak: Enighet om å jobbe for å finne en hensiktsmessig løsning. Rådgiver jobber videre med saken og 
presenterer mulig løsning på neste styremøte. Sjekkes i forhold til sentrale føringer om arkiv. 
 

34/19 Rapport landsstyremøte, 13. – 14. juni (orienteringssak) 
 
Saksansvarlig: Astrid Hilde 
 
Sakspapirer ligger her: https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret#mote2019 
Her publiseres også protokoll og presentasjoner. 

• Orientering om saker 

• Politisk verksted: Fremtidens kulturskole (Heidi Hesselberg Løken, Kongsberg og Aleksander Plur, 
Ås).  (Presentasjonen ligger her (publisert etter styremøtet): 
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6477/orig/Fremtidens%20kulturskole.pdf) 

mailto:amh@p.sogne.kommune.no
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret#mote2019
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/6477/orig/Fremtidens%20kulturskole.pdf
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35/19 Møte med fylkeskommunen (tidl. Sak 30/19) 
Saksansvarlig: Leder 
 
Vedtak: Arbeidsutvalget og Torunn Charlotte Nyberg innkalles til forberedende møte 19. august, kl 13.00. 
 

36/19 Samarbeid i Agder, kulturskoledrift 
Saksansvarlig: Sjur Høgberg 

Presentasjon av mulig modell for et omfattende IKS samarbeid om kulturskole i Agder. 

Vedtak: Dersom saken skal tas videre må den forankres i kulturskolene i Agder, f.eks. som tema på 

rektorsamling (nyttårsamling januar 2020). Videre er det hensiktsmessig å sondere med fylkeskommunen 

for å høre hva de ønsker og hva som er mulig å få til politisk. Ulike former for organisasjonsmodeller for 

kulturskolene i Agder kan være mulig tema for forskning på UiA (master e.l.). 

 

37/19: Anbefalt refusjonsordning for gjesteelever 
Saksansvarlig: Sjur  
 
Vedlegg 1 
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd anbefaler fremlagt forslag, og oppfordrer kommunene i Agder å 
følge ordningen i forhold til gjesteelever fra nabokommuner.  
Vedtak om ordningen sendes som særutskrift til kommunene. 
 

38/19 Arendalsuka 
 
Saksansvarlig: Rådgiver/arbeidsutvalget 
 

• Orientering om kulturskolerådets aktiviteter i Arendalsuka 

• Innspill til eget arrangement, Agder: Utfordre en av listetoppene i Agder til samtale/debatt. Streames. 

• Styret oppfordret om å være med å bemanne standen. Hver enkelt i styret melder fra til rådgiver om 
ønskede dager. 

 

39/19 Rådgivers rapport 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Se vedlegg 2 
 
Tas til orientering.  
Styret ber om at rådgiver legger fram en grundigere økonomirapport på styremøte høst 2019. 
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40/19 Styrets representant til Regional arbeidsgruppe, Ungdommens 
musikkmesterskap 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Mark Candasemy og Kari Matti Tamper ble til å gjennomgå avtaler. Trenger også en representant til 
arbeidsgruppe. Dette ble ikke valgt.  
Oppgaven innebærer noe møtevirksomhet og deltagelse på gjennomføring av regional UMM.  
 
Vedtak: Styret gir rådgiver en rammebevilgning på 25 000,- til å leie inn hjelp til gjennomføring. 
 

41/19 Ledelse av prosesser - LAP til Agder 
Se vedlegg: mail fra Merethe Wilhelmsen 
 
Vedtak: Utsatt til styremøte i august. Ses i forhold til tilsvarende tilbud på UiA. 
 
 
 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Astrid Margrethe Hilde (leder)  
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Vedlegg 1,  sak 37/19: Anbefalt refusjonsordning for gjesteelever 
Saksansvarlig: Sjur  
 
Det er bra at kulturskolene i Agder samarbeider godt. 
Ekstra bra blir det når vi kan samarbeide om ressurser og slippe til elever på tvers av kommunegrensene. 
Har man ikke tilbud på fiolin eller talentundervisning på piano, eller folkedans, kan vi sende dem til 
naboen dersom tilbudet finnes der. 
På den annen side er det rimelig at utgiftene tilfaller den kommunen eleven høre hjemme i. 
 
Det er derfor ønskelig at man i tiden rett etter 1. mai åpner en administrativ dialog mellom kulturskolene 
der man ser hele bildet av elever som kunne fått et mer hensiktsmessig tilbud i nabokommunen. Med 
hensiktsmessig mener man bedre undervisningstilbud, kortere reisevei, hensyn til sosialt miljø etc. 
 
Jeg foreslår at det opprettes anbefalte standardsatser for gjesteelever. Her sender vertskommunen 
faktura til bostedskommunen en gang i året. 
Bostedskommunen fakturerer deretter sin ordinære elevavgift til angjeldende elever. 
 
Satsene kan f.eks. være 
Enetimer 
Inntil 20 minutter/uke   kr 13.000 
Inntil 40 minutter/uke   kr 26.000 
Inntil 60 minutter/uke   kr 40.000 
 
Gruppetilbud (2 – 5 elever) 
Kostnad er regnet utfra 3,5 elev pr gruppe 
Inntil 30 minutter/uke   kr 6.000  
Inntil 60 minutter/uke   kr 11.500 
Inntil 90 minutter/uke   kr 17.000 
Inntil 120 minutter/uke kr 23.000 
 
Gruppetilbud (mer enn 5 elever pr gruppe) 
Ingen refusjon 
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Vedlegg 2, sak 39/19: Rådgivers rapport 
 
Generelt: 

• Arbeidssituasjon. Prioritering av arbeidsoppgaver. Min dårlige samvittighet: kommunebesøk 

• Arbeid med arbeidsmiljø. 
Fagdag i august:  

• Program lagt ut. Påmelding startet. 

• Spennende med UiA opplegg for alle musikklærere. (ØvingsSirkelen) 

• Samling for merkantilt/administrativt gikk ut. 

•  Takk til arbeidsgruppa (Anita/Kari Matti) 
  
UMM:  

• Påmelding åpnet og info sendt ut. 

• Opprettet kontakt med talentprogram 

• Det ble ikke valgt representant til styringsgruppe (ble utydelig sist). Eller? 
 
Stryk på Sørlandet:  

• Ny styringsgruppe har hatt første møte: 
o Marianne Bøksle: Leder 
o Avdelingsleder musikk, Kristiansand kulturskole (knyttet til stilling). P.t. Åse Norevik 
o Unn Turid Olsen 
o Lærerrepresentant: Ragnhild Ek Zeiler. Vara: Nina Byttingsmyr  

• Planlegging neste år startet. Jobbes for å ElSistema/Bruno Campo 
o Samordne aktivitet med annen aktivitet (f.eks. Mulig lørdagsseminar/Knuden høst 2019) 
o Helgeseminar mars 2020 
o Jobbe for å få i gang strykeseminar på sommer. 
o Medlemskap i UNOF (Genererer støtte), men forutsetter foreldregrupper. 

Talent Sør: 

• Har vært møte i styringsgruppen: Navn bestemt! Talent sør 

• Søknad støtte sendt begge fylker fra Norsk kulturskoleråd – Agder. Videreføring støtte fra Aust-
Agder, med proporsjonal støtte fra Vest-Agder. 

 
Norsk kulturskoleråd – Agder på sosiale medier: 

• Det finnes en side på facebook: Noen som har lyst å følge opp? 
 
Økonomirapport: 

- Felles planleggingsdag: (Fagdag). Bra prognose. Lav kostnad foredragsholdere (fellesforedrag og 
UiA tar ikke honorar) vil høyst sannsynlig gi overskudd. 

- Stryk på Sørlandet: Underskudd på 20 000,-. Skyldes jubileumsprosjekt. Styret ga støtte i form av 
underskuddsgaranti på maks kr 30 000,- 

- Rektorsamlinger: har et forbruk på 32 000. Lav aktivitet til høsten. 
- Styret: Ligger forholdsvis høyt i forbruk 35 000,- Skyldes årsmøtet. (44 000 på hele fjordåret) 

 
Generell vurdering: Vi har kontroll. I budsjett for 2019 er det budsjettert med et underskudd på 53 000,- 
(tas fra egenkapital). Fagdagen kan gjøre at underskuddet blir mindre. 
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Vedlegg sak 41/19: Ledelse av prosesser - LAP til din region 
Mail fra Merete Wilhelmsen: 
Vi har nå inngått en rammeavtale med Høgskolen i Innlandet og Lederskap AS om tilbud på to master-
emner Ledelse av prosesser (LAP 1 og 2) med 30 studiepoeng på hvert av emnene.  
Se nyhetssak her: https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mars/kompetanseutvikling-ostlandet-og-
rogaland. Her vil du finne det du trenger av dokumenter og informasjon. 
 
Ønsket er å tilby dette over hele landet. 
 
Det vil bli oppstart på Gardermoen og i Rogaland denne høsten. Det planlegges oppstart neste vår i Alta 
og neste høst i Vestland. Prioriteringene er gjort etter innspill fra fylkesavdelingene etter spørsmål fra 
undertegnede om interessen var til stede i regionen. 
 
Da står vi igjen med fire regioner, Trøndelag, Innlandet, Nordland og Agder, som kan få tilbud høsten 
2020 (2 regioner) og våren 2021 (2 regioner). 
 
Programmet:  
 
Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager 30 studiepoeng på 
masternivå.  
Fokus vil være på å:  

➢ Se, lese, analysere og håndtere ulike utfordringer i hele organisasjonen og i forhold til 
omgivelsene.  

➢ Utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle.  

➢ Utvikle kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede hensiktsmessige 
arbeidsprosesser med vekt på samhandling og kompetansedeling.  

➢ Utvikle evne til å håndtere uforutsigbare situasjoner.  

➢ Utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser.  
 
NB; Programmet tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette 
gjennom hele studiet i organisering og innhold. Studiet avgrenser seg fra tradisjonelle administrative 
oppgaver.  
I tråd med Rammeavtalen som er inngått vil det arbeides med å få til en innpassing i en erfaringsbasert 
Master i offentlig ledelse og styring. 
 
Økonomi: 
Dette vil bli et studium som det søkes OU-midler på fra KS: Etter møte med saksbehandler nå i 
begynnelsen av mai er det klargjort at Norsk kulturskoleråd søker om midler for prosjektet og samtidig 
søker om OU-midler på vegne av kommunenes representanter/ studenter med 20.000 kr per år. Det betyr 
at det vil bli reiseutgifter, eksamensavgift og en liten deltakerandel å betale for den enkelte deltaker/ 
kommune. 
 
Kanskje hadde det vært en sak å ta opp i det enkelte styret for å diskutere om dette kan være noe å gå 
videre med til medlemmene i egen region? Det er et mål å få på plass ca 20 studenter for å kunne starte 
opp emnet. 
 
Har du spørsmål; ta kontakt! 
 
Vennlig hilsen 
Merete Wilhelmsen 
Rådgiver 
Norsk kulturskoleråd 
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