Protokoll/referat styremøte nr 6– 2019
Møtetype
Dato/tid
Sted

Styremøte Trøndelag
Tirsdag 22.oktober 2019, kl 12.00 – 15.00
hos Norsk kulturskoleråd i Trondheim, Fjordgata 1, 4.etg.

Innkalt og tilstede: Bjørn Skjelstad, Vegar Snøfugl, Aslaug Hestø, Karsten Landrø, Toril Antonsen Aae, Tormod
Gjersvold og Mette Stene Ertsgaard, samt rådgiver Hilde Roald Bern

Sak

Tema

44/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
GODKJENT
45/19 Godkjenning av referat frå styremøtet 2.mai 2019 (utsatt ) og styremøte
22.august
GODKJENT
46/19 Tilbakemelding frå Ledersamlingen 19.-20. september i Stjørdal
v/styreleder/nestleder
- Siden rådgiver var sykmeldt etter ferien fikk Mette Stene Ertsgård (som
tidligere har vært rådgiver for NT) i oppdrag å overta jobben med
forberedelser til Ledersamlingen. Hun gjorde en god jobb, men det bød på
noen utfordringer siden hun ikkje var kjent med alle avtaler for var gjort på
forhånd. Det løste seg imidlertid bra (rådgiver Hilde RB var tilbake i jobb
frå 26.august) og tilbakemeldingen frå deltakerne på Ledersamlinga var
jevnt over svært bra ift innhald og struktur. Det er imidlertid en utfordring
at knapt halvparten av kulturskolelederne i Trøndelag er tilstede. Det å
være kulturskoleleder i en kommune er ofte en ensom jobb og derfor er
det viktig at kulturskolelederne møtes når det arrangeres samling for
lederne, både for dat faglige og det sosiale/nettverket. En av årsakene til
at ikke alle møter, er nok at noen har veldig liten administrasjonsressurs
og av den grunn ikkje føler at de kan prioritere det å reise bort to dager.
Avslutningsvis ble det foretatt en muntlig evaluering/tilbakemelding på de
to dagene og der kom det også frem ønsker som deltakerne har ift innhald
på neste Ledersamling, og rådgiver notert seg disse og tar dem med i
videre planlegging av samlinga i februar 2020.
47/19 Fylkesavdelingas virksomhetsplan 2018/2019 v/ styreleder
(utsatt sak fra styremøtet 22.august)

-

Styret er enig om at virksomhetsplanen må tas frem oftere og vi må
sjekke at det som står i planen faktisk blir gjort. Det er lett å kvittere ut
konkrete tiltak som arrangering av Kulturskoledagene 2019 og
regionbesøk, som står i virksomhetsplanen for Trøndelag (ligger elles
som 4.kolonne i nasjonal virksomhetsplan som dere finner på s 8-15, inni
årsmøteprotokollen 2019 under NKR Trøndelag sine sider på nettet). HER
Men andre handlinger er såpass vagt formulert, at styret bør se nærmere
på det og presisere/foreslå mer konkrete tiltak. Ett eksempel på dette er
punkt 1.1.2.1 Følge opp strategi 5.1 Kulturskole og inkludering samt
LS 2018.06 L og 1.1.2.2 Sette utenforskap og kulturskole på dagsorden i
møte med regionene i perioden (det siste er greitt å gjøre)
Til neste styremøte, 10.12.19, vil styret derfor ta opp dette til drøfting og
styret vil forsøke å utarbeide konkrete tiltak til dette punktet.
Senere vil styret etter hvert «systematisk» ta opp punkt frå VP.
Styret mener elles at det er en utfordring å lage en VP som er
gjennomførbar med dagens ressurser (40 % rådgiverstilling på dobbelt så
mange kommuner som da det var to fylker i Trøndelag)
48/19 Drøftingsdel: Kan styret/fylkesavdelinga jobbe betre/på en annen måte for
kulturskolene i Trøndelag?
- På ledersamlinga i Stjørdal kom det frem at lederne ønsker å vite mer/bli
betre orientert om hva styret i Trøndelag jobber med. Protokoll/referat fra
styremøtene skal fortløpende legges ut på fylkesavdelingas sider, i tillegg
skal rådgiver etter hvert styremøte sende det per mail direkte til
kulturskolene. Styrets arbeid vil videre bli satt på dagsorden på neste
ledersamling.
Styret og rådgiver må hele tiden vurdere sitt mandat og sine oppgaver og
hvordan de sammen kan jobbe best mulig for kulturskolene i Trøndelag.
Styret vil også jobbe videre for at rådgiverressursen økes.
Den nye organiseringen i Norsk kulturskoleråd (der det bl.a ikke skal
jobbes konkret med fag og der kompetansen er spredd rundt omkring i
landet, gjør at mange lurer på hvordan en får «tilgang» til den
kompetansen som finnes i organisasjonen.
I hverdagen trenger lærerne i kulturskolene fagpåfyll i form av f.eks kurs.
«Blåsedag i Trøndelag» som ble arrangert av TKK i høst var veldig
vellykka, tilsvarende er det ønskelig med «strykedag», «sangdag» og…
Styret kan ikke ta ansvar for å lage nettverksgrupper og fagdager, dette
må regionene gjøre selv. Men vil det fungere? Har de kompetanse og
ressurser til det?
49/19 Rådgivers rapport og informasjon om regionbesøk v/ Hilde
- Rådgiver rapporterte om hva hun har jobba med siden 26.august.
Det ble delt ut plan/oversikt for regionbesøkene i januar der alle datoer nå
er på plass, men alle regionene har ikkje bestemt eksakt tidspunkt og
sted. Styreleder og rådgiver blir med på alle besøkene og nestleder på

noen. Styremedlemmene oppfordres til å sjekke om de har mulighet til å
delta på et besøk eller to.
Rådgiver har også bedt om en tilbakemelding fra regionlederne på hva de
ønsker å snakke om under det 3 timer lange møtet, og vi har så langt fått
tilbakemelding på det frå 2 regioner.
Styreleder har elles en plan for hva han vil ta opp, blant annet den
politiske plattformen som det nå jobbes med i organisasjonen og som skal
opp på Landstinget i oktober 2020.
50/19 Årshjul/plan for styremøter, AU-møter, ledersamlinger og regionbesøk
tidspunkt/dager/datoer/steder er sendt ut og godtatt.
To styremøter etter påske vil bli datofesta på styremøtet i desember.
Vedlegg
51/19 Orientering om Kulturskoledagene 28.-29.november 2019 v/ Hilde
Per dato er det 192 påmeldte til Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal 28.29.novembe. De fleste påmeldte er fra Trøndelag, men også noen utenfra.
Mandag 21.okt ble det sendt ut mail til alle landets kulturskoler, samt
rådgivere og fylkesledere med oppdatert informasjon, blant annet
videosnutten fra Marianne Meløy, - der vi minner om arrangementet og at
påmeldingsfristen forlenges til torsdag 7.november.
52/19 Innspill til saker til av neste styremøte (10.desember 2019)
- Se på VP, Politisk plattform, Larsen-utvalgets arbeid…………….
53/19 Innspill til møte mellom AU Trøndelag og Sentralstyret 5.desember kl
17.00
- I forbindelse med at sentralstyret har møte her i Trondheim 5.6.desember, har de bedt om et møte med AU Trøndelag og rådgiver tar
gjerne imot forslag til temaer/saker vi da bør ta opp.
54/19 Dato for styremøter etter påske?
- Dette bestemmes på neste styremøte
55/19 Eventuelt
- Arbeid med Politisk Plattform v/ Bjørn
Denne uka 23.-24.oktober arrangeres det Politisk verkstad for alle
fylkeslederne i NKR, og fra Trøndelag deltar både leder og nestleder. På
programmet står blant annet videre arbeid med Politisk plattform. Et
foreløpig utkast ble presentert for styret av Bjørn. Han ba videre om
innspill frå styret i det videre arbeidet.
Politisk plattform bør opp på neste ledersamling i feb 2020. Styret for
Trøndelag mener ellers at et utkast bør sendes ut på høring før jul.
Særlig ett styremedlem mener ellers at sentralleddet elles bør skjerpe seg
og få ut viktige skriv/meldinger som medlemmene bør sette seg inn i
tidligere enn dagens praksis.
Til neste styremøte er det ønskelig å få med Morten Christiansen, direktør
for Norsk kulturskoleråd for å få hans syn på saken.

-

Neste Ledersamling for Trøndelag blir 27.-28.februar 2020 på Grand
Olav Hotell i Trondheim.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for denne som består av Vegar Snøfugl
Karsten Landrø og rådgiver HRB.
Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i
Trondheim, og veldig opptatt av kunstfagenes viktige rolle i samfunnet, har
allerede sagt ja til å bidra og det er det mange som ser frem til.

Vennlig hilsen
Hilde Roald Bern
Rådgiver Norsk kulturskoleråd Trøndelag
telefon: (+47) 999 90 524
e-post: hilde.roald.bern@kulturskoleradet.no /
nettsted: kulturskoleradet.no

