Dato/tid

Protokoll/referat styremøte nr 7– 2019
Styremøte Trøndelag
Tirsdag 10.desember 2019, kl 13.00 – 15.00

Sted

NTNU, Klavskinnet, Lysholmbygget LY 23,2.etg, Sverresgate 17

Møtetype

Innkalt: Bjørn Skjelstad, Vegar Snøfugl, Aslaug Hestø, Karsten Landrø, Toril Antonsen Aae, Tormod Gjersvold og Mette
Stene Ertsgaard
Tilstede; Alle minus Aslaug Hestø, Tonny Eliassen møtte som vara for henne

NB! Hele styret (minus en person) deltok på Fagseminaret (fra kl 09.00 – 12.00) på NTNU ift
Kunnskapsgrunnlaget for den kommende stortingsmeldinga om barne -og ungdomskultur, der kulturskolene
blir en viktig del.
Lunsj kl 12.00 i SIT-kantina til NTNU, Kalvskinnet

Sak

Tema

55/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent
56/19 Godkjenning av referat frå styremøtet 22.oktober 2019
Godkjent
57/19 Rådgivers rapport med bl.a
-Rådgiversamling på Gardermoen 31.okt -1.nov, en nyttig samling ledet av
Lars Emil Johannessen som nå har personalansvar for alle fylkes-rådgiverne i
NKR. Vi fikk bl.a.i oppdrag å jobbe mer for å få alle kommuner i vårt fylke/ vår
region til å nominere kandidater til Drømmestipendet . Søknadsfrist til
Drømmestipend 2020 er 24.januar.
- Kulturskoledagene på Scandic Hell; Så og si kun positive tilbakemeldinger
på vårt arrangement Kulturskoledagene 2019, veldig mange positive
tilbakemeldinger underveis til oss arrangørene og også stort sett positivt på
tilbakemeldingene via APP. Vi skulle imidlertid ønska at tilbakemeldingsprosenten der på 25 var høyere.
58/19 Styrets tanker om KULTURSKOLEDAGENE 2019 og tanker rundt hvordan
fylkesstyret tar dette videre i organisasjonen:
Ut frå årets tilbakemeldinger + «Forventningsnotat til NKR, etter
Kulturskoledagene 2019 (utarbeida i faggrupper dag 1 på ) er det tydelig at
deltakerne ønsker årlige Kulturskoledager.
Det vil imidlertid ikkje bli avsatt midler sentralt til kulturskoledager i 2020, så
da må det finansieres av fylkesavdelinga i Trøndelag. Det ble diskutert
hvorvidt en kan alliere seg med «medarrangører» (som KS, NTNU eller
Fylkeskommunen) som da kan være med på finansiere. Det ble også drøfta å
øke deltakeravgiften ytterligere for å finansiere arrangementet.

Det å ha bare fagkurs utan overnatting ble også drøfta. Styret ser imidlertid
verdien i det at kulturskoletilsatte får møtes litt over tid og at det å kunne
bygge nettverk både faglig og sosialt har en stor verdi.
Det er elles ønskelig ut frå flere hensyn at regionene som arrangerer
kulturskoledager i størst mulig grad benytter «loka»l kompetanse og også fra
«egen» U/H-sektor.
Styret tar foreløpig sikte på at det blir arrangert kulturskoledager i Trøndelag i
2020 og rådgiver ble bedt om å sørge for å reservere plass på Scandic Hell i
november 2020. Ut frå de erfaringer også NKR sentralt har, er Scandic Hell et
godt og egna arrangørsted for kulturskoledager. MEN de mangler piano på
hotellet (som elles er veldig velutstyrt) og det må vi igjen oppfordre hotellet til
å skaffe seg!
Hvem som i praksis skal jobbe ut programinnholdet og fylle dagene med et
innhold som kulturskolepedagogene ønsker, er imidlertid uklart. Innenfor en
rådgiverrressurs på kun 40% for hele Trøndelag, vil det ikke være mulig.
Kulturskoloedagene 2019 ble mulig fordi fleire ansatte i Fjordgata fikk bruke
av sin tid til arrangementet, om det blir mulig med tilsvarende timeressurs fra
Fjordgata i 2020, må avklares med administrasjonen.
59/19 Tilbakemelding fra Politisk verkstad på Gardermoen 23.-24.oktober 2019
v/ styreleder/nestleder
- Om interessepolitisk arbeid og status
- Om arbeidet med Stortingsmeldinga for barne- og ungdomskultur og
om Fagseminaret som skal arrangeres i Oslo (+ Tromsø, Trondheim,
Bergen, Stavanger og Kristiansand) med utgangspunkt i det såkalte
kunnskapsgrunnlaget «Kultur +Skole =sant»
- Politisk plattform og høring
Fylkene bestemmer selv hvilken form for «høring» de vil ha på det
høringsutkastet som foreligger. I Trøndelag er det sendt ut til alle
kulturskolene og det vil også bli tema på regionmøtene som
gjennomføres av styreleder og rådgiver i alle 7 «trønderregionene» i
løpet av januar 2020. Fylkesstyret har elles bedt om skriftlig
tilbakemelding frå alle regionene innen 10.februar 2020.
- Larsenutvalget som jobber med ressursbruk på rådgivernivå + politisk
organisering av hele organisasjonen Norsk kulturskoleråd, vil komme
med sin innstilling i løpet av våren 2020. Dette tas da videre til
Landstinget i oktober 2020.
- Politiske møter 2020 m Stortingsbenkene for NT og ST innen 1.juni
Det er ønskelig at alle AU for fylkessturene gjennomfører møter med
sine stortingsbenker (fortsatt 2 for Trøndelag). Det er i ettertid
utarbeidet en «mal» /veiledning for besøkene slik at «budskapet» vi
skal ha med blir mest mulig likt fra de forskjellige fylkesavdelingene;
Møtene vil vare ca 30 min og av 3 saker vi kan ta opp må to være
felles for alle fylkesavdelingene og så kan en sak være «lokal».

-

Kort fra AU’s møtet med Sentralstyret torsdag 5.desember 2019
Det var sentralstyret som hadde invitert til dette møtet ut frå tanken
om at vi ved å utveksle synspunkt med AU for fylkesavdelingene
sammen kan jobbe bedre.
Styreleder Bjørn orienterte sentralstyret om situasjonen for Trøndelag,
at de to tidligere fylkesavdelingene er «godt fusjonert» men at vi
savner en større ressurs til rådgiver. Styreleder orienterte ellers om
utfordringa med mange små kommuner og små leder- og
fagressurser, og ellers om hvordan fylkesavdelinga jobber.
Sentralstyret hadde tidligere på dag brukt mye tid til å snakke om
Kulturskoledagene 2019 og det nylig godt gjennomførte
arrangementet i Trøndelag. Utan å komme til noen konklusjon, drøfta
vi også hvordan en kan sikre at det i fremtiden blir gode arr som
Kulturskoledagene for våre kulturskolepedagoger.
60/19 Vi drøfter og konkretiserer tiltak i Fylkesavdelingas virksomhetsplan
2018/2019; Følge opp strategi 5.1 Kulturskole og inkludering samt LS
2018.06L v/ styreleder
Utsatt
Strategi 5.1 vil elles bli drøfta i alle regionmøtene i januar
61/19 Status UMM Trøndelag og finalen på NMH 17.-19.januar 2020
v/ Karsten L.
Fint arrangement på Kimen 9.november. Det er imidlertid relativt få deltakere i
Trøndelag, potensialet er mye større. Kanskje burde det være obligatorisk å
delta regionalt om en er elev ved Lørdagsskolen i Trondheim, TUK eller går
på en videregående skole med musikk?
20 av deltakerne i Stjørdal går videre til den nasjonale finalen i UMM på NMH
i Oslo i midten av januar 2020.
62/19 Kvartalsvis økonomirapport for Fylkesavdelinga
Status økonomi Kulturskoledagene 2019
- En foreløpig oversikt viser at av de 120.000,- som ble satt som
ramme fra styret i NKR Trøndelag til Kulturskoledagene 2019 er ca
75.000,- brukt.
63/19 Datofesting av 2 styremøter etter påske 2020. Se vedlegg.
Vedlegg1: Revidert aktivitetsplan 2019/2020
64/19 Innspill til valg av kandidater til sentralstyre mm for Norsk kulturskoleråd mot
Landstinget 2020
Vedlegg 2: Valg 2020
65/19 Regionbesøkene i Trøndelag januar 2020
(perioden 9. – 30. januar)
Det er nå datofesta møte med alle regionene i løpet av januar 2020.

2 regioner har sendt inn ønsker på hvordan de ønsker å benytte de 3 timene
som er satt av per møte.
Vedlegg 3: Oversikt regionmøtene jan 2020
66/19 Årsplan for NKR Trøndelag 2020/21, utkast påbegynt
Vedlegg 4: Forel. aktivitetsplan 2020/2021
67/19 Neste styremøte 27.februar 2020 kl 09.00 – 11.30
LEDERSAMLING i Trondheim 27.-28.februar 2020 på Grand Olav Hotell
Det jobbes videre med innholdet for ledersamlinga rett over nyttår, vi er
imidlertid godt i gang og innspill fra deltakerne på ledersamlinga i september
2019 tas med.
68/19 Eventuelt
Dagens rådgiver blir pensjonist fra vår/sommer 2020. Det er også tilfelle for
Møre og Romsdal. Styreleder Bjørn vil derfor, i samarbeid med direktør i NKR,
se på muligheten av å få en felles rådgiver for Trøndelag + Møre og Romsdal i
100 % stilling fra høsten 2020.

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

