
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND  

Tid: Mandag 2. september 2019 kl. 10.00 - 14:00  

Sted: Statens hus, møterom 2, Stavanger  
 

Møtt: Kirsten Jæger Steffensen, Ragnvald Wernøe, Anders Berglund, Hans Daviknes 
Widerøe, Camilla Nordhagen, Rønnaug R. Bakke (sekretær) 

Saksliste:       

29/19 Innkalling og referat 

Hans Widerøe hadde denne merknaden: Vedrørande sak 23/19: Eg sa i møtet at me må vera 

tidlegare ute med å planleggja og at programmet må vera på plass i løpet av april. Ragnvald gjorde 

rett i å påpeika at det var det, bortsett frå at me venta på stadfesting frå hovudforedragshaldar,  

Forøvrig var innkalling og referat godkjent 

30/19 Virksomhetsplanen – arbeid med denne 

Styret jobbet med å lage lokale tilpasninger av den sentrale planen. Utvalgte punkter av 
planen presenteres på ledermøte 13. September. Se pkt 33/19 for ansvarsfordeling. 

31/19 Økonomi 
Ingen avvik som må kommenteres. 

32/19 Organisering av Nettverk Jæren og Nettverk nord, avklaring av ansvar med mer. 

Det finnes også et eget nettverk for Nettverk Midt.  
Hvor mye skal styret involvere seg i disse nettverkene, f.eks. planlegging og støtte til 
plandager eller annet. Hovedprinsippet må være at de enkelte nettverkene ordner seg selv, 
men med god planlegging kan andre inviteres til å delta, evnt samarbeide.  

Vedtak: Styret oppfordrer nettverkene til å ta tak i samarbeidet i sitt eget nettverk. Styret 
kan eventuelt tre støttende til. 

33/19 Forberedelse til ledermøte i september 

Agenda: 
Godt nytt 

• Besøk av Kurt Lisø fra UKM (Venter på bekreftelse) 



• Arbeid med virksomhetsplanen 

  Diskusjon i plenum, med innledning omkring følgende punkter: 

  1.1.2. Utenforskap (Ragnvald) 
  1.2. Regionalt fordypningstilbud (Hans)    

  1.3. Erfaringsdeling ift rammeplan (Anders) 

  2.1. Samarbeid UH+ MDD+ Kulturskole (Camilla) 
   

• Nordea KUL-TUR (1 time) Presentasjon av Bente Rasmussen fra Nordea og Lars Emil 
Johannesen i NKR 

• Nytt fra GSI. Thomas Wegner Thomassen inviteres av Kirsten 

• UMM 2019 Rønnaug informerer 

• Rundebord 

34/19 Skolemøtet i Rogaland 15. November 

 Tre bidrag fra Kulturskolerådet 

 Ingrid Forthun  
 Kjell Pahr- Iversen (I hans atelier) 

 Piano-verksted (På Stavanger kulturskole) 

Avklare hvilket ansvar styret har praktisk på dagen og i planleggingen. Kirsten kontakter 
Elisabeth Aarekol vedrørende dette. 

Rønnaug følger opp hvert enkelt kurs og avklarer behov og legger praktisk til rette, etter 
avtale med Kirsten. 

Avklaring i etterkant av møtet: 
Skolemøtet tar alt ansvar for kurset med Ingrid Forthun 

Hans er vert på Pahr-Iversen-kurset. 
Rønnaug er vert på pianokurset på Stavanger kulturskole. Hun tar også praktisk ansvar i 
planleggingen. 
Det serveres ikke mat til kursdeltakerne på de to kursene NKR Rogaland er vert for, men det 
blir servert kaffe/te og frukt til kurset i Stavanger kulturskole. 
 

35/19 UMM i Rogaland 17. November. 
 Rådgiver fortsetter arbeidet med arbeidsgruppa: 
 Lilli Anne Grong, Marianne Moberg, Friederike Wildschütz 

36/19 Rapport fra delegat på Landsstyremøtet.  

 Anders Berglund var Rogalands representant.  
 Referat fra Landsstyremøtet ligger HER 

37/19 Eventuelt 

-Fagjury til Drømmestipendet 2020 Info om mail fra Ingrid Almås, rådgiver i NKR. 

 Mailen sendes videre til styremedlemmer. Saken tas opp på neste møte 

 -Politiker-kontakt: Torstein Tvedt Solberg Ap ønsker å bli invitert til et møte med 
 styret.  

 - Informere på ledersamling om Nordisk kunnskapsoversikt over kulturskolerelatert 
 forskning  https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/forskningsoversikt 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret#mote2019


 

Med vennlig hilsen  

 

Kirsten Jæger Steffensen                                          Rønnaug Rummelhoff Bakke  
    

(Styreleder)                                                                 (Rådgiver) 

 


