
 

 

Til medlemmene i styret for          
Norsk Kulturskoleråd - Rogaland  
 

REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD ROGALAND  

Tid: Torsdag 14. november 2019 kl. 10.00 - 12:00  
Sted: Stavanger kulturskole, rom 324 

Saksliste:       

49/19 Godkjenning av innkalling og referat  
 Innkalling og referat er godkjent. 

50/19 Budsjett 2020 
 Vedtak: Utkastet til budsjett ble vedtatt. 

51/19 Politisk plattform i Norsk kulturskoleråd 
Kirsten informerte fra arbeidet. Dokumentet består av tre sider. 

Side 1 Framside med innleiing og forankring av samfunnsoppdraget 
Side 2 Fire hovudområde  
Side 3 Eit vedlegg som omtalar kulturskolerådet sine bidrag i høve måla i 
regjeringsplattforma, samt refererer «kulturskolelova» og FN sin barnekonvensjon; artiklane 
30 og 31. 
 
Det blir sendt ut en høring på politisk plattform for Norsk kulturskoleråd den 15.     
november med svarfrist fra fylkesstyrene 20. Mars 2020. Hvordan jobbe med denne 
høringen blir sak på neste styremøte. 

52/19 Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg er gjest på dagens styremøte og 
ledermøte. Han ønsker å være lydhør for ønsker og behov som ytres fra kulturskolesektoren 
i regionen, og ønsker også å informere om opposisjonens arbeid i Stortinget. 

53/19 Status Ledermøtet 14/11, skolemøtet 15/11, UMM 17/11 
Punkt på ledermøte om mål for studietur høsten 2020.  
Styret har selv hatt oppe Reggio Emilia, som er en utviklet barnehagepedagogikk. Man har 
også merket seg Ålborg kulturskole som synes å ha en allsidig aktivitet. 
Styret vil være lyttende til ledermøtets innspill på dette. 

Kulturskolerådets kurs på Skolemøtet 15. November er i rute. Hans er vert på kurset hos Kjell 
Pahr Iversen, Rønnaug tar ansvar for pianoorkesteret. 

UMM er i rute, kun rådgiver jobber for fylkesstyret på arrangementet i år.  



54/19 Rådgiver informerer 
Følgende punkt skal informeres om til ledermøtet samme dag: 
- Drømmestipendet 
- Veiledningsordningen, portefølje 3     
Styret ønsker å invitere Åste Domaas til neste ledermøte for å informere om tilbudet. 
Rønnaug tar kontakt. 
-Nordeaprosjektet KUL-TUR. 22 av 23 kommuner påmeldt. Første kursdager i gang i januar. 
Rådgiver er tilstede på alle de tre kursdagene. 
-Nasjonalt fagseminar om kunnskapsgrunnlaget 10. Desember. Streamet møte skal holdes i 
Stavanger kulturskole. Rådgiver deltar og legger tilrette på dagen. 
-UMM. Skal gå av stabelen 17. November ved stavanger kulturskole. Samarbeidet i 
arbeidsgruppa har gått bra, og alt er i rute. 24 solister og 11 ensembler er påmeldt. 
- Sjekk kontaktinformasjon til Kulturskolebanken – er det rette info som står? 
  

55/19 Eventuelt 
Det var ingenting på eventuelt 
 
 

Referent 

Rønnaug Rummelhoff Bakke 
rådgiver 

26. november 2019 

 


