
 

 

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, 13.10.19 

 

Protokoll styremøte, Norsk kulturskoleråd – Agder 
 
Dato/tid: torsdag 10. oktober, kl 09.30 – 12.00 
Sted:  Kristiansand kulturskole, rom 202 

Tilstede: Astrid Margrethe Hilde (leder, Søgne), Sjur Høgberg (nestleder, Kristiansand), Torunn 
Charlotte Nyberg (Valle), Kari Matti Tampers (Marnardal), Anita Skogen (UiA), Martha 
Marita Hansen (1. vara, Arendal), Mark Candasamy (Songdalen) 

Referent: Jo Eskild (rådgiver) 
Neste møte: 18. november, 13.00 – 15.30. Møterom 201, Musikkens hus. 
 

Saker: 
 

53/19 Godkjenning innkalling og dagsorden 
Vedtak: Godkjent 
 

54/19 Møteplan videre 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Neste styremøte: 18. november, 13.00 – 15.30 
 
Møteplan videre gås igjennom på neste møte. 
Møteplan pr nå er slik: 

• 11. februar, 13.00 – 15.30 

• 24. mars, 13.00 – 15.30 

• 7. mai. Ettermiddag kveld før Konferanse/ledersamling 8. mai 
 

55/19 Konferanse 18. oktober, kulturskoleledere og kulturskoleeiere: 
Veilederkorps 
Saksansvarlig: rådgiver 
 
Orientering: 

• Endret til ledersamling pga få påmeldte fra skoleeier. 

• 16 påmeldte ledere (2 av disse er ressurslærere i veiledningskommuner) 

• Det settes av noe tid til orienteringssaker fra styret: 
o Nyttårssamling 
o SPS: Revidert mandat styringsgruppa og revidert avtale med kommunene/KSO prosjekt 
o Arendalsuka 
o UMM 
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Side 2 

 
 
 

56/19 Nyttårssamling 9. – 10 januar 
Saksansvarlig, arbeidskomite: Sjur Høgberg, Anita Skogen og rådgiver. 
 
Se vedlegg 1 
 

57/19 Mandat og samarbeidsavtale, Stryk på Sørlandet 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 
Vedtak: Rådgiver omstrukturer mandat og samarbeidsavtale i forhold til innspill. Astrid leser igjennom og 
godkjenner.  
Avtalen sendes kommunene.  
 

58/19 Ledersamling/konferanse fredag 8. mai 
 
Se sak 56/19 
 

59/19 Arendalsuka 2020  
Arbeidskomite: Rådgiver og Martha M. Hansen 
 
Legge opp til fagdag for kulturskolelærere fredag 14. august 2020.  

• Sted: Nye lokalen Arendal kulturskole i kulturbygget i sentrum. 

• Forslag program:  
o Felles oppstart og felles lunsj 
o Fellesforedrag 
o Velge aktuelle arrangementer/debatter fra programmet. Noe obligatorisk/noe frivillig. 

 
Vedtak: Arbeidskomiteen støttes i å arbeide videre for felles planleggingsdag for kulturskolelærerne i 
Agder, fredag under Arendalsuka. 
 

60/19 Rådgivers rapport 
Saksansvarlig: Rådgiver 
 

• Ansattsamling 

• Nytt strategidokument. Legges fram på Landsting 2020 
o Tema på politisk verksted i oktober (Sjur reiser) 
o Kommer høringsrunder. 
o Hvordan jobber vi med dette i Agder? 

• Arendalsuka 
o Se egen sak. 
o Arbeidet mot Arendalsuka for å få kulturskoledebatt som del av hovedprogrammet. 

• Stryk på Sørlandet: 
o Seminar 17. oktober. Ca 60 påmeldte. 
o Ung klassisk 2020: Prosjekt med KSO 

• UMM:  
o Fredrik Træland er engasjert i prosjektgruppen (jf sak forrige møte). 
o Fin økning i påmelding fra i fjor: 7 pianister og 3 kammermusikkgrupper 

 
Vedtak: Tas til orientering 
 
 



 
Side 3 

 
 
 

61/19 Søknad Ung klassisk 2020  
Saksansvarlig: Rådgiver 
Vedlegg: Se egen mappe «Søknad Ung klassisk med vedlegg» 
 
Norsk kulturskoleråd – Agder har mottatt søknad om støtte fra Ung klassisk 2020 (mottatt 8. okt). 
Kulturskolerådet har gitt økonomisk støtte til festivalen i ca. 8 år. De siste årene har det blitt gitt kr 20 000 
i støtte. Søknadssum 2020: kr 30 000,- 
 
Bakgrunn: Festivalen har vært en viktig arena for lørdagsskolen, med fast skolekonsert i Store Torungen i 
kulturhuset og ikke minst som konkurransearena for talentelevene i Agder i «Ung klassisk talent». 
Deltagerne her blir også tilbudt ulike konsertarenaer.  
I 2020 utvider festivalen tilbudet til barn og ungdom i Agder. Det nye tilbudet er et samarbeid med 
Kristiansand symfoniorkester der inntil 50 barn og ungdom fra 12 – 20 år, får «sitte inn» med orkesteret 
på konsert i Kilden teater og konserthus og Arendal kulturhus. 
 
Vedtak: 
Tas opp til behandling på styremøte, 18. november: 

• Prinsipiell avklaring om Norsk kulturskoleråd – Agder skal gi tilskudd til denne typen 
aktiviteter/prosjekter. 

• Sees i sammenheng med budsjett 2020. 

• Vurdere om vi skal jobbe for en formell avtale.  
 
 

Oppfølgingssaker: 

- Følge med på budsjett fylkeskommunen: Torunn Charlotte/Astrid!  
- Avtale UMM Kristiansand (våren 2020?) 
- Felles refusjonsordning i Agder, kjøp av tjenester 

 
 
Jo Eskild (Rådgiver/referent) 
Astrid Margrethe Hilde (leder) 
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Vedlegg 1 

56/19 Nyttårssamling 9. – 10 januar 
Saksansvarlig, arbeidskomite: Sjur Høgberg, Anita Skogen og rådgiver. 
 
Tidsramme:  

• Start: Torsdag 9. januar, kl 13.00 

• Slutt: Fredag 10. januar, kl 14.30 (utvidet fra opprinnelig kl 13.00) 
 
Sted: Ikke bestemt 
Styret kontakter kulturskoleledere: For å forankre. 
Forarbeid til dag 2: Forventninger til Norsk kulturskoleråd – Agder: 

• Lage en Questback med 4 spørsmål som sendes kulturskolelederne i Agder. 

• Astrid (og Jo) lager spørsmål  

• Sjur setter opp questback og sender ut. 
 

PROGRAM: 

Dag 1, 9. januar: For lærere og ledere (kl 12 – 18) 
 
12:00: Lunsj 
13.00: Intervensjonssenter: ved Erik Fosse 
14:30(?): Tematikk med utgangspunkt i intervensjonssenter. Innspill fra møtet: 

• Samhandle om utvikling av kulturskolefagene. Et sted å teste ut undervisningsmodeller. Prøve ut 
ting. Undervisningslab/eksprimentere. Samhandling om undervisning på tvers av 
kommunegrenser.  

• Kartlegging av læringsplattformer. Hvor foregår læringen i kulturskolen? 

• Hva vi ikke vet som vi burde vite: Eks i forhold til kreativitet/skaping (eks i forhold til musikk: 
improvisasjon/komposisjon. Dreper kulturskolen kreativiteten: I utgangspunktet er barn lekne og 
kreative).  

• Involvere en elev: En elev som benytter flere læringsplattformer. 

• Læringstradisjonene og tverrfaglighet 

• Trenger vi kulturskolen? Vi har jo youtube… 
20.00: Middag/sosialt 
 
 
Dag 2, 10. januar: For ledere.  

• 09: 00: Samme tema formiddag. Hvordan få implementert/ta videre tematikken fra dag 1 

• 11:30: Lunsj 

• 12.30: Hva forventes av styret i Norsk kulturskoleråd – Agder?  

• Innspill til styrearbeidet. F eks: 
o Hva skal være styrets fokus 
o Arbeidsmåter/forventningsavklaringer 
o Veien fram mot Landsting, 2020. 


