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Dato og tid
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Sted

Styremøte 2019 - 04

04.09.19
Kl. 10.00 – 14.00

Norsk kulturskoleråd
Innlandet

Oppland fylkeskommune,
Lillehammer. 4. etg.

Plan for dagen:

Sak 31/2019

Tid

Sak/tema

Kl. 10.00

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 32/2019

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 2019 - 03

Sak 33/2019

Orienteringssak:
Landsstyremøtet 2019
Politisk eierskap i kommunene
«Fra lærerens hjerte til politikerens hode»
Innleder: Jertru Stallvik

Sak 34/2019
Sak 35/2019

LAP-studie Innlandet

Sak 36/2019

Ny avtale med ny fylkeskommune

Sak 37/2019
Sak 38/ 2019

Rådgivers rapport – orienteringssaker:
- Ledersamling Innlandet i Oslo
- IYSO Bremen avlyst i år for vår del
- Dato for styremøte 2019 – 05 (november) og 2019 – 06 (desember)
Eventuelt
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SAKSKART med saksutredning og vedtak
SAK 31 - 2019

Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling med sakskart til styremøte nr. 2019 – 03 godkjennes.

SAK 32 - 2019

Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 2019 - 03
Forslag til vedtak: Protokoll gjennomgås uten vedtak

SAK 33 - 2019

Orientering om Landsstyremøtet -19, holdt juni-19
v/Styreleder Terje Rø
Orienteringssak

SAK 34 - 2019

Politisk eierskap i kommunene
«Fra lærerens hjerte til politikerens hode»
v/nestleder Jertru Stallvik

Saksutredning:
I arbeidet med implementering av rammeplanen for kulturskolene har flere ledere uttrykt sin frustrasjon over
hvor lite politikere egentlig kjenner til kulturskolens arbeid. Hvordan jobbe med implementeringen og
informere skoleeierne slik at eierskapet blir ekte?
Forslag til vedtak: Legges frem uten vedtak

SAK 35 - 2019
LAP-studie Innlandet
Norsk kulturskoleråd Innlandet har fått en mulighet til å arrangere LAP-studiet som et eget tilbud
høsten 2020 eller våren 2021. Dette betyr at styret selv kan avgjøre hvor studiet skal foregå, og
samtidig sende en invitasjon til kulturskolene i Innlandet. KS dekker deltageravgiften ved OU-midler.
LEDELSE AV PROSESSER, LAP 1 – INNLANDET:
Virksomhetsplanen pkt. 2.1.2.2
I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, INN, og Lederskap A/S ønsker Norsk
kulturskoleråd å igangsette et lederutviklingsprogram kalenderåret 2020.
Programmet:
Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 12/13
dager, 30 studiepoeng på masternivå.
Fokus vil være på å:
Se, lese, analysere og håndtere ulike utfordringer i hele organisasjonen og i forhold til
omgivelsene.
Utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle.
Utvikle kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede
hensiktsmessige arbeidsprosesser med vekt på samhandling og kompetansedeling.
Utvikle evne til å håndtere uforutsigbare situasjoner.
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Utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser.
Programmet tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon
og forfølger dette gjennom hele studiet i organisering og innhold.
Studiet avgrenser seg fra tradisjonelle administrative oppgaver
Forslag til vedtak:

SAK 36 - 2019

Ny avtale med ny fylkeskommune

I både Hedmark og Oppland har Norsk kulturskoleråd hatt faste avtaler;
Hedmark: kr. 20 000,avtale om husleie på Disen kulturveksttun
Oppland: kr. 75 000,kr. 40 000,- strykeseminar
Kr. 35 000,- IYSO Bremen
Avtalen med Oppland opphører i 2020, og de ber oss ta kontakt høsten 2019 for å inngå en ny avtale.
Fylkesreformen medfører seg forandringer også for Norsk kulturskoleråd Innlandet.
Kontorplass for rådgiver
Møterom
Hva er den beste avtalen med den nye fylkeskommunen?
Forslag til vedtak:

SAK 37 - 2019
Rådgivers rapport
Saksutredning
1. Ledersamling Innlandet.
Den ene av årets ledersamlinger for rektorene i Innlandet holdes i Oslo, og går over to dager.
Beliggenheten gir en større handlefrihet i forhold til invitasjon av politikere og fagpersoner.
Vedlegg: Program Ledersamling i Oslo

2. IYSO Bremen ble avlyst fra vår del i 2019 på grunn av for få søkere.
3. Dato for styremøte i november og desember 2019.

SAK 38 – 2019

Eventuelt
Forslag til vedtak:

3

