
 

 

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, 29.08.19 

 

Protokoll styremøte, Norsk kulturskoleråd – Agder 
 
Dato/tid: onsdag 28. august, kl 13.00 – 15.30, Musikkens hus, Kristiansand, rom 201 
Sted:  Kristiansand kulturskole, rom 202 

Tilstede: Astrid Margrethe Hilde (leder, Søgne), Sjur Høgberg (nestleder, Kristiansand), Anita 
Skogen (UiA), Martha Marita Hansen (1. vara, Arendal), Mark Candasamy (2. vara, 
Songdalen) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 
Neste møte: Flytte styremøte onsdag 9. oktober (kl 13.00 – 15.30, Musikkens hus – 201) til tirsdag 8. 

oktober, kl 13.00 – 15.30, alternativt torsdag 10. kl 09.00. Jo undersøker dette med 
Torunn Charlotte Nyberg. Kari Matti Tamper har undervisning torsdager fra kl 13.00 (Kan 
tirsdager før kl 16, fredager til kl 14. ellers formiddager til kl 11.30.) 
Møtetider videre settes på neste møte når alle er tilstede. 

 

Saker: 
 

42/19 Godkjenning innkalling og sakliste 
Vedtak: Godkjent 
 

43/19 Arbeidsform styrearbeid 
Saksansvarlig: Rådgiver/Sjur 
 
Orientering og info om bruk av onedrive 
Ved saksutredninger kan dette skrives direkte inn i saklista for aktuelt møte. 
Egne notater må gjøres i eget dokument. 
Link til mappe legges i innkallinger. (For rask tilgang er det lurt å legge til bokmerke/favoritt i nettleser) 
 

44/19 Årshjul styrearbeid, 2019/20 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Gjennomgang av aktiviteter (se dokument «Årshjul – Norsk kulturskoleråd – Agder 19-20» i fellemappe. 
Oppdateres kontinuerlig. 
 

45/19 Ledelse av prosesser - LAP til Agder (utsatt fra styremøte i juni) 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Vedtak:  
Styret i Agder ser at dette er et godt initiativ, men ser at det er for lite grunnlag i Agder til å kunne 
rekruttere 20 deltagere. Vi vil likevel oppfordre til deltagelse fra Agder, men da på andre steder. 
Oppfordre til å sende mer utfyllende informasjon om opplegget. (mer detaljert om forelesere osv) 
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46/19 Konferanse kulturskoleledere og kulturskoleeiere: 
Veilederkorps 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Orientering om stoda. 
Sted: Dyreparken hotel 
Tidsramme: 10.00 – 15.00 
Pris: Kr 550,- som tidligere? 
Økonomi: Reise og opphold, Åste og Lisbeth dekkes av veiledningsordningen i Norsk kulturskoleråd. 
 
Styret synes temaet PLF er svært relevant for kulturskoleutvikling i Agder. Man er kjent med at flere av 
våre kulturskoleledere har fått bred innføring i dette temaet gjennom etterutdanning og konferanser. Vi 
ønsker oss derfor at det er brukes nasjonale eller nordiske kompetanser denne dagen – slik at vi får enda 
bedre innsikt i feltet. Styret foreslår i den anledning for eksempel Thomas Nordahl eller Lene Heckmann 
(Danmark) 
 
Det utarbeides invitasjon med program og påmeldingsskjema så fort som mulig, i samråd med Åste 
Domaas og Lisbeth Svinø i kulturskolerådet. 
 
Arbeidskomite: Arbeidsutvalget 
 

47/19 Nyttårssamling 9. – 10 januar 
Saksansvarlig: Rådgiver 
Vedlegg 1 
 
Arbeidskomite: Sjur Høgberg, Anita Skogen og rådgiver. 
 
Tid: Torsdag 9. kl 12.30 til fredag 10. kl 14.00 (lunsj til lunsj) 
For ledere og pedagogisk personale 
 
Komiteen legger fram utkast for styret på neste møte. Har myndighet til å bestemme sted osv. 
Sende ut påminnelse med litt informasjon før neste styremøte: 

- Tema: Praksisutvikling 
- Endelig ramme for dagene 

  

48/19 Fremtidens kulturskole - Agder 
Saksansvarlig: Astrid Hilde 
Kontinuerlig drøfting. Tas videre etter nyttårssamling. Trenger modning. 
 

49/19 Rapport fra møte med fylkeskommunen (tidl. Sak 30/19) 
Saksansvarlig: Leder 
 
Tre tema på møtet: 

- Talent sør: Følge opp søknad om videreføring av støtte gitt av Aust Agder til Lørdagsskolen i Aust-
Agder.  

- Utvikle talentsamarbeidet: Få til samarbeid med MDD tilbudet. Hvordan får de inn. Jobbe for å 
formalisere et samarbeid. 

- Desentralisering av tilbud: Eks kun en elev fra Valle har deltatt i talenttilbud siden oppstart i 2007 
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Oppfølging: Signal i møtet om at vi i første omgang får beholde nåværende bevilgning fra Aust-Agder til 
talentutvikling (Opprinnelig til Lørdagsskolen i Aust-Agder) i rådmannens budsjett. Jobbe mot 
fylkespolitikerne for økt ramme, når forslag er fremmet. Knyttes mot desentralisert talentutvikling. 
 
Rådgiver har myndighet til å kontakte fylkeskommunen for å endre bevilgningsmottaker. Har vært 
Arendal pga praktisk/politiske hensyn før fylkessammenslåing. Bevilgningen videre legges inn i Talent sør, 
og talentkoordinators regnskap/budsjett. 
 

50/19 Arendalsuka 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Arbeidskomite: Rådgiver og Martha M. Hansen. 
 
Jobbe for å forankre uka bedre i Agder.  Noe mindre deltagelse og engasjement fra Agders side i år. Viktig 
at Agder beholder og øker dette. Bruke kommende år til å forankre. 
 
Tiltak: Vurdere om Fagdagen («Søgnedagen») flyttes til Arendal, f.eks. fredagen under Arendalsuka. Vil gi 
et annet fokus for fagdagen. Denne fredagen er en god dag for kulturskolene, da vi da (som tidligere år) 
får lagt denne før skolestart som en av planleggingsdagene. 
 
Prosjektgruppen får i ansvar å utrede dette, og se på andre Agder-tiltak under Arendalsuka. Disse må ses i 
forhold til den nasjonale satsingen til Norsk kulturskoleråd. 
 
 

51/19 Evaluering, Fagdag Agder  
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Se vedlegg 2 
 

52/19 Rådgivers rapport 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Det har vært en hektisk oppstart etter sommeren med Arendalsuka og påfølgende fagdag. Føler seg som 
vanlig litt «på hæla» 
 

• Fagdag Agder: Gjennomføring gikk greit, men svært mye av organisering og praktisk 
gjennomføring falt på rådgiver. Jobbe for å organisere oss bedre i forhold til slikt arbeid. Rådgiver 
følger dette opp videre. 

• UMM – Agder, 17. november: Styret har gitt tilskudd til gjennomføring. Engasjerer egnet person 
til hjelp med gjennomføring. Godt engasjement i talentprogrammene i forhold til UMM. 

• Deltar på Dialogkonferanse – i forbindelse med veilederprosjektet, onsdag 4. september i 
Kristiansand. 

• Oppfølging saker og kommunebesøk:  
o Ikke gjort, men følges opp: Sak 37/19: Anbefalt refusjonsordning for gjesteelever. 
o Kommunebesøk: Evje/Hornes, Bygland og Åseral har utfordringer. Rådgiver oppfordres til 

å se om det kan være hensiktsmessig med et kommunebesøk (leder og rådgiver) når 
kommunereformen har trått i kraft etter nyttår. 

 
Vedtak: Tas til orientering 
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Orientering; 
Leder invitert av sentralleddet til å være med og representere Norsk kulturskoleråd på Nordisk konferanse 
på Island 24. – 25. oktober: «Music and Art Schools in the Nordic Countries – role in educational & cultural 
policy of the future» 
 

 

 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Astrid Margrethe Hilde (leder)  
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Vedlegg 1: 47/19 Nyttårssamling 9. – 10 januar 
 
Tid: Torsdag 9. kl 12.30 til fredag 10. kl 14.00 (lunsj til lunsj) 
For ledere og pedagogisk personale 
 
Innspill til tema: Praksisutvikling 

- Hvordan få endring? Hvordan få til endring som kommer «lille Ole» i kulturskolen til gode. 
- Intervensjonssenter. Erik Fosse («palestinalegen», intervensjonssenter rikshospitalet) 
- Ressurspersoner som kan forespørres:  

o Anija Wormsen/Farsund 
o Gruppeundervisning piano, Sirdal 
o Cecile Halvorsen 
o Simen Lyngroth (Arendal og Froland)  “flytende samspill”. 
o Gro Suvatne: Visuell kunst 
o «Streken»: deltagere fra hele verden (Anita finner ut) 
o Andre? Flere fagområder? 
o UiA:  

▪ Randi Eidså 
▪ Etterutdanningsprogrammet: Malin Hauen 
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Vedlegg 2: Oppsummering evaluering, Fagdag Agder 23.08.19  
(se også fellesmappe i Onedrive, 05 Styremøte 28. aug: «Evaluering Fagdag Agder 23.08.19») 
 
Tilbakemelding fra deltagerne (OBS: Lav svarprosent): 

• Generelt tilbakemelding hele dagen: 6,1 i snitt (1 – 10) 

• Fellesforedrag: snitt 3,5. Mange kommentarer på at fellesforedraget var for Kristiansandsentrert. 
(Kommentar på at det var det også i fjor) 

• Dans og Visuell kunst får toppscore! 

• Teater: Svært høyt (kun to svar) 

• Øvingssirkelen 5,9 i snitt: Svært variert tilbakemelding 
 
 
Videre evaluering ØvingsSirkelen: 
Svært positivt at UiA tar initiativ til denne typen utviklingsarbeid. Viktig Norsk kulturskoleråd – Agder 
følger opp videre og gir konstruktive tilbakemelding til prosjektet. 
 
Innspill fra styret: 

• Opplegget bar preg av at de hadde litt for mye på hjertet.  

• Er prosjektet i seg selv i overkant ambisiøst? Er det realistisk? 

• Vurdere å samle opp tilbakemeldinger fra rektorer. 
 
 


