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2020.01 Godkjenning av innkalling 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver  

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

 

Vedlegg 1: Innkalling 

2020.02 Orienteringssak nye rutiner/maler 
 

Saksordfører: Rådgiver  

Saksbehandler: Rådgiver  

 

Forslag til vedtak: 

Tas til etterretning. 

 

Saksutredning: Det innføres nå felles maler for styrearbeid i Norsk kulturskoleråd. I tillegg blir 

Microsoft Teams som felles digital plattform. Rådgiver ønske også å bruke dette verktøyet i forhold til 

styrearbeidet i Agder. Derfor er nå alle relevante dokumenter flyttet hit, og alle i styret er gitt tilgang 

til vårt «styrerom» i Teams.  

Alt av saksdokumenter i forhold til styrearbeidet vil bli lagt her.  

Kort demonstrasjon/gjennomgang i møtet. 

2020.03 Godkjenning av protokoll Styremøte 07.11 2019 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 

 

Saksutredning: Godkjenning av protokoll skal foregå som tidligere, ved at den sendes 

møtedeltagerne med mulighet for innspill til endringer med en ukes frist. Nytt er at endelig 

godkjenning skjer på påfølgende styremøte for å fange opp eventuelle endringer. 

 

Lenke: https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/agder/agder-dokumentarkiv/filter 

 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EdNBRhxGucFNpBuaFZDbyvoBY0NKqabsVGzxhd6tb00jXQ?e=2uca7k
https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/agder/agder-dokumentarkiv/filter
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2020.04 Styreinstruks, Norsk kulturskoleråd – Agder  
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Framlagte styreinstruks vedtas. 

 

Saksutredning: Vedlagt styreinstruks bygger på sentralt utarbeidet styreinstruks. De fylkesvise 

styreinstruksene i Norsk kulturskoleråd skal være likelydende. 

Som følge av overgang fra landsmøte annethvert år til landsting hvert 4. år, opprettelse av landstyre 

m.m., er det enda ikke fullt samsvar mellom vedtekter i Norsk kulturskoleråd og rutiner (styreinstruks, 

økonomirapportering m.m.). Det arbeides for at dette skal være på plass etter landsting okt. 2020. 

 

Vedlegg 2: 2020-01 Vedlegg - Styreinstruks Agder 

 

 

 

 

2020.05 Årshjul, Norsk kulturskoleråd – Agder/Styremøter vår 2020 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak:  

• Framlagte årshjul vedtas, i tråd med endringer vedtatt i møtet.  

• Årshjul er dynamisk i forhold til aktiviteter i Agder. Årshjul er fast vedlegg til 

styredokumenter.  

• Årshjulet er vedlegg til styreinstruks, og er retningsgivende for styrets aktiviteter. 

Saksutredning:  

Plan styremøter vår 2020: 

Det avholdes AU-møte 1-2 uker før hvert styremøte. 

• Styremøte 1: torsdag 12. februar, 13.00 – 15.30, Musikkens hus 

• Styremøte 2: tirsdag 24. mars, 13.00 – 15.30, Musikkens hus 

• Styremøte 3: torsdag 7. mai, 16.00 – 19.30. (Koblet til oppsatt ledersamling fredag 8. mai) 

Plan for styremøter høst 2020 legges på siste styremøte før sommeren 

 

 

 

 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EXJPAzWcprBKrewH_zmWo9cBDkqfovOKBwAV_XVCpUsZJQ?e=A4QsoM
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Forslag datoer, ledersamlinger og andre arrangementer for Agder til årsmøte 2021: 

Dato Hva Sted Arbeidsgruppe/ ansvarlige 

Fredag 8. mai Ledersamling Agder: OBS går ut etter 

signaler fra 

nyttårssamling/spørreundersøkelse? 

  

10.-14.08 Arendalsuka Arendal  

Fredag 14. 08 Fagdag Agder for lærere og ledere  Arendal  

Fredag 16. 

oktober 

Ledersamling Agder Agder Tema: 

Utviklings-/intervensjonssenter? 

  

7.– 8.01.21 

Torsdag/fre. 

Nyttårssamling, lærere og ledere   

18.-19.03.21 

Torsdag/fra 

Årsmøte med årsmøtekonferanse 

(siste mulighet i mars pga påske) 

  

 

Annet: 

Vil Agder være representert på PPU praksiskonferanse – Gardermoen (nederst), 6. mai 2020? 

Knuden? 

 

Vedlegg 3: Årshjul – Agder 2019 - 21 

2020.06 Orienteringssak: Møte med Agderbenken 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Etter innspill til regional sak i styremøtet, gir styret arbeidsutvalget myndighet til å 

velge hvilken sak som fremmes i møte med Agders stortingsrepresentanter. 

 

Saksutredning: Norsk kulturskoleråd arbeider for at alle fylker i løpet av våren 2020 skal møte sin 

stortingsbenk. For å få felles fokus, er det er ønskelig at det i møtene legges frem to nasjonale saker 

og en regional: 

1) Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»   

2) Kulturskolefondet  

3) Sak fra fylket  

 

 

Vedlegg 4: Møte stortingsbenk 2020 

 

 

 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EX-f3CbMPSxKtXa4_2sDxMwBjisnSwmvxsDDxE2o515T2w?e=qRspe2
https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/sites/Norskkulturskolerd-Agder/_layouts/15/Doc.aspx?OR=teams&action=edit&sourcedoc=%7bC0FDAA97-BA2F-400D-BB8B-A4DC3AF55394%7d
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EYgHWQj0OhxEgQI_QVzn1GcB5_EKRMksopJFr3A5hodv2A?e=kXPFg7
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2020.07 Opprettelse arbeidsgruppe, Praksisformidling/praksisoverføring 

Utviklings-/intervensjonssenter 
 

Saksordfører: Sjur 

Saksbehandler: Jo 

 

Forslag til vedtak:  

Arbeidsgruppe Praksisformidling/praksisoverføring i Agder skal bestå av følgende: 

 Navn/kulturskole/stilling/funksjon i gruppa 

Gruppas mandat: 

• Gruppa konstituerer seg selv, velger arbeidsform og legger plan for arbeidet. 
• Arbeide fram et grunnlagsdokument med formål/visjon, organisering, forankring, 

lokalisering og finansiering av arbeidet med praksisformidling og praksisoverføring i 
Agder. 

• Grunnlagsdokument som legges fram for styret i Norsk kulturskoleråd – Agder høst 
2020, som vedtar videre framdrift. 

• Tas videre på nyttårssamling jan 2021, med mål om konkret oppstart fra høsten 2021 

 

Saksutredning: På ledersamlinga i Mandal, 10 januar ble det besluttet å nedsette en arbeids-

/diskusjonsgruppe som skal se på hvordan vi i Agder kan lage gode arenaer for praksisformidling og 

praksisoverføring. Bl.a. med utgangspunkt i Erik Fosses presentasjon av Intervensjonssenteret på 

rikshospitalet, presentert på nyttårsamlingen 9. jan. 

Kulturskolelederne ble i etterkant bedt om å komme med innspill på navn til gruppa, med kort CV og 

begrunnelse. Kandidatene er forespurt. 

 

Vedlegg: Innkomne innspill til arbeidsgruppe 

 

2020.08 Orienteringssak: Evaluering nyttårssamling 
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Evaluering tas til orientering 

 

Saksutredning: 

Det ble sendt ut evalueringsskjema til alle deltagere i etterkant. 17 svarte (av ca 55) 

I hovedsak positive tilbakemeldinger: 

• Stor begeistring for Erik Fosses foredrag 

• Relativt stor opplevd relevans for kulturskole i tematikken 

• Godt over middels score på gruppearbeid 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EenqgxNjDxxOtNxN-X_3IbYBGaOfIDhbFdP3PbMqgI6u1g?e=zDsdmD
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• Relativt stor enighet i at «Det er helt nødvendig at det organiseres arenaer for 

praksisformidling og praksisoverføring for kulturskolelærerne i Agder.» 

• 5, 24 av 6 poeng til Mandal som arrangørsted! 

• 5,12 av 6 poeng til organisering 

• 5 av 6 poeng i «generell fornøydhet» med samlingen. 

 

Vedlegg: Svar evaluering Nyttårsamling jan20 

2020.09 Innspill kandidater fra Agder, valg på Landsting 2020 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Styret gir AU myndighet til å forespørre kandidater ut fra forslag fra møtet. 

 

Saksutredning:  

Frist innspill kandidater: 15.03.20 

Fra «Brev til regionene om Valg 2020» 

«I gjeldende vedtekter skal det til Landstinget 2020 velges et sentralstyre med leder, nestleder og fem 

medlemmer (hvor av et medlem velges blant de ansatte) og fire varamedlemmer. (…) Alle velges for 

fire år og alle dagens styremedlemmer og medlemmer i kontrollkomiteen er på valg. Det skal i både 

styret og kontrollkomiteen være en geografisk spredning og ulik kompetanse. Derfor er valgkomiteen 

helt avhengig av at regionene foreslår kvalifiserte kandidater fra sin region til begge deler. Vi 

anbefaler å involvere medlemmene samt organisasjoner, forvaltningsorganer og andre relevante 

aktører i egen region. Regionene kan også forslå kandidater utenom egen region dersom dette er 

aktuelt. Kandidatene må uansett forespørres om de ønsker å bli fremmet til det aktuelle vervet» 

 

Vedlegg, lenke: Brev til regionene om valg 2020  

2020.10 Politisk plattform, høringsrunde 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

Saksutredning: På grunn av overskredne frister blir det ikke gitt innspill til politisk plattform fra 

Agder. Innspill er ivaretatt i noen grad på politisk verksted høst 2019 

 

Vedlegg:  Følgeskriv høring politisk plattform  

Høyring politisk plattform 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EVZpdr1Puq5MjoaJmyfv6LEBg27Xsaee8i2Izd8NLYRFKQ?e=rpK6qI
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/Ea6cw_bFi9FDq3VG7Cuz3xcB7O2zvYYxo_xGvMzFJqBPQA?e=OCQ2HA
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EUcUJf0d69BDl4-R0eTqRH8Bkh2HxPh-xeUJPSjHs6K9fQ?e=kFR940
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EXbcN773aHRGo1CwBCFcNyABXfOpjKmA93qIoOgxY4ECzQ?e=RUg4Kh
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2020.11 Ny koordinator, Stryk på Sørlandet 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Vedtak:  

 

Saksutredning:  

Rådgiver har levert oppsigelse på 10% stilling som koordinator for Stryk på Sørlandet med virkning fra 

01.08.2020. Styret må komme fram til en prosess for ansettelse av ny koordinator. 

 

Vedlegg: Avtale koordinator SPS fra 2020 

 

2020.12 Arbeidsgrupper og ansvarlige, regionale arr./samlinger 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Innspill til arbeidsgrupper/ansvarlige legges inn i årshjul. 

 

Saksutredning: 

For å sikre framdrift og god planlegging utnevnes det arbeidsgruppe og ansvarlige for vært regionalt 

arr./samling. 

 

Datoer: Se sak 2020.04 

Hva Arbeidsgruppe/ ansvarlige 

Ledersamling Agder: OBS går ut etter signaler fra 

nyttårssamling/spørreundersøkelse? 

 

Arendalsuka 3 personer: Martha Hansen, Jo Eskild 

og ??? 

Fagdag Agder for lærere og ledere   

Ledersamling Agder Agder Tema: Utviklings-/intervensjonssenter?  

Nyttårssamling, lærere og ledere  

Årsmøte med årsmøtekonferanse 

(siste mulighet i mars pga påske) 

 

 

 

 

 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EWXnEVfmyu1IqMOGzICwAQ4BiAiuUJzB_T0d-bM0QceoBw?e=GPB9kj
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2020.13 Agder på Arendalsuka 2020   
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: Nedsatt arbeidsgruppe gis i mandat å utarbeide plan for Norsk kulturskoleråd – 

Agders deltagelse på Arendalsuka, august 2020. Gruppa holder styret orientert om framdrift. 

 

Saksutredning: Det er behov for å fokusere og konkretisere Agders deltagelse på Arendalsuka! 

Gruppa vil også få tilgang til utkast til strategidokument om Norsk kulturskoleråds deltagelse på 

Arendalsuka. Utarbeidet av politisk sekretariat. Endelig dokument skal vedtas i sentralstyret. 

2020.14 Rådgivers rapport  
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten til orientering. 

 

Saksutredning i punkter/fokusområder: 

• Agder:  

o Gaper vi litt vel høyt i Agder/Har vi «riktig» fokus? 

▪ Regionale tiltak prosjekter 

▪ Nasjonalt fokus. 

o Nyttårssamling 

o Innføring av nye rutiner/dokumentmaler 

o Hvordan forholder vi oss til virksomhetsplanen? 

o Hvor er vi i Agder i forhold til nasjonale prosesser? (landsting, landstyremøte, 

pågående utredninger/saker) 

• Arendalsuka både regionalt og nasjonalt  

• Nasjonalt: 

o UMM, Nasjonalt mesterskap i januar 

o Jobbes med bedre rutiner: Arbeidsplattformer/prosjektverktøy 

o Kollegiet, regionale rådgivere:  

▪ God utvikling! 

▪ Opprettet gode arenaer for erfaringsdeling 

• Lederkonferanse på NMH, 16. – 17. april: Skal vi jobbe for en stor delegasjon fra Agder? 
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2020.15 Regnskap pr feb. 2020, foreløpig årsregnskap 2020 m. egenkapital 
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapsrapport til orientering. 

 

Saksutredning: (Økonomi blir fast sak på styremøtene framover). 

 

Resultat nyttårssamling: Alle føringer ikke gjort enda, men samlingen går mot et underskudd på ca kr 

20 000. Dette er i tråd med budsjett 2020. 

 

Foreløpig regnskap for 2019 med egenkapital er vedlagt. Regnskapet viser et underskudd på kr 

18 541,- Det var budsjettert med et underskudd i rammebudsjett for 2019 på - kr 53 100,-. (vedtatt 

på årsmøte mars 2019). 

Endelig godkjenning av regnskap 2019 skjer på Landsstyremøtet, juni 2020. 

 

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 04.02.2020, foreløpig regnskap 2019 

2020.16 Skal Norsk kulturskoleråd – Agder være synlig i UKM 

landsmønstringen i Arendal? 
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak:  

 

Saksutredning:  

Innspill fra Kari Matti Tamper: 

Skal Norsk kulturskoleråd – Agder være synlig i UKM landsmønstringen i Arendal? Hvis ja, i så fall 

hvordan kan vi bidra? Det ble spurt om dette på møtet i januar. Jeg ser at kulturskolerådet har startet 

et nytt pilotprosjekt ang samarbeid (hvor Arendal er også med), kan vi i Agder gjøre noe allerede nå? 

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid og UKM Norge går sammen om prosjektet 

Koordinert kommunalt kulturarbeid og akter å styrke ungdommens kulturelle, grunnmur i 

kommunen. 

 

Vedlegg:  

 

 

 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EWXnEVfmyu1IqMOGzICwAQ4BiAiuUJzB_T0d-bM0QceoBw?e=GPB9kj
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EWFfcVchxbdAt9j7EyvqwioBPacEE8d2rY93Tj00RG3uhQ?e=lCNU8E
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2020.17 Saker til eventuelt 
 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saksutredning: 

 

Vedlegg/lenker: 

 


