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2020.31 Godkjenning av innkalling
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.
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2020.32 Godkjenning av protokoll 2020/03
Saksordfører:

styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Saksutredning:

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 20/3 4. mai 2020
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2020.33 Rådgivers rapport
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.

Vinnere av Drømmestipendet er i ferd med å annonseres for vinnerne i Rogaland. Norsk tipping sender en
egen bil rundt og håper å nå så mange vinnere over 18 år om mulig. Andre arr. går med kun lokal
medvirkning. Rådgiver har kontaktet dem som har bestemt tid og sted for seremoni, har avtale om å spille
inn en gratulasjonsvideo som kan vises i seremonien. Ansatte i kulturskolerådet har reiseforbud fram til
sommeren.
UMM, påmelding åpnet. Bidrar med pr og planlegging i arbeidsgruppa. Arbeidet er i rute, og vi ser fram til
samarbeide med Sandnes kulturskole. Kostnader for NKR Rogaland: Pianostemming og bespisning.
NORDEA Kul-Tur Planer om fellesprosjekt for elever i skapende kunstfag. Man går trolig bort fra planen om å
avslutte nordea-prosjektet med en felles forestilling, spesielt for de små kulturskolene. Man vil heller tilby
noe til elever i skapende kunstfag, trolig med billedkunstner Kjell Erik Killi Olsen.
Kasser med dokumenter for Rogalandsavdelingen ligger på Stavanger kulturskole– hvordan håndtere disse?
Foreslår at en eller to sammen med rådgiver går gjennom materialet, og at det sendes til Trondheim etter
nærmere avtale. Hvem blir med?
Ny smittevernveileder fom 2. juni
Hilsen til kulturskolerektorer eller andre som slutter. Er det noen rutiner på dette?
Alle styremedlemmer bes sende inn reiseregninger og andre krav før sommeren, innen 15. juni, senest.
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2020.34 Økonomi
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Saksutredning:
Regnskapsrapporten pr. 1. juni følger på neste side. Det har fortsatt vært en beskjeden bruk av
midlene så langt i år.
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2020.35 Strategi / politisk dagsorden
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Saksutredning:
Styret har ikke jobbet videre med dette siden sist, utover det som fremkommer i andre saker til
møtet.

Vedlegg:
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2020.36 Styrets årsberetning 2019
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rågiver

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning
Saksutredning:
Fylket ble på kort varsel bedt om å levere en årsberetning til Landsstyret. Etterspørselen ble besvart
med følgende tekst av styreleder og rådgiver (Finnes på s 40 i sakskart for Landsstyret 2020):

Årsberetning NKR Rogaland 2019
Fylkesstyret i Rogaland har i 2019 vektlagt en tett oppfølging av sine
medlemskommuner, å følge opp målene i virksomhetsplanen og fortsette sitt arbeid
i et bredt spekter av styrets virkeområder med ny leder og ny rådgiver. Styremøter:
Det ble gjennomført 6 ordinære styremøter i Rogaland, 3 på våren og 3 på høsten.
Det ble behandlet 55 saker. Det 7. styremøtet i desember ble utsatt til januar –20.
Det har i tillegg vært samarbeid i styret eller deler av styret mellom styremøtene, i
forberedelse av saker eller ved akutte problemstillinger.
Aktivitet i fylkesavdelingen Ledermøter Det ble gjennomført 3 ledermøter, 1 på
våren og to på høsten. Gjester: Nina Gotlibsen: “Teaterfaget i kulturskolen”, LarsEmil Johannessen: “Nordeaprosjektet, Drømmestipendet og samarbeid med Norsk
Tipping”, Anne-Kristin Sæther fra Rogaland fylkeskommune: “Kulturskole og
DKS”, Margit Halvorsen, leder i Kultur og fritid i Sandnes kommune:
“Ungdomsengasjement og UKM”, Ledermøtet 14. November ble ledsaget av et
sosialt program om kvelden med en kunstopplevelse på Stavanger museum og
middag, for dem som var interessert.
Politisk arbeid Stortingsrepresentant Torstein T. Solberg gjestet styremøtet og
ledermøtet som begge fant sted 14. November, og det ble utvekslet tanker om
muligheter og utfordringer for kulturskolen, og strategisk arbeid i Stortinget.
Årsmøte og konferansedel. Årsmøte ble gjennomført i 14. og 15. mars 2019 på
Grand Hotel, Egersund. Hovedheading var “En kulturskole for alle”.
Hovedforedraget, “Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet”, ble
holdt av Ragnhild Skille, NKR og Sylvia Carlsdotter, leder for Kulturpedagogiska
enheten i Simrishamn, Sverige.
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Skolemøtet: Styret i Rogaland spilte inn forslag til 3 kurs til Skolemøtet 2019 15.
november, en kursdag for alle fylkets lærere, også kulturskolelærere. To av kursene
ble arrangert av styret.
UMM: UMM ble arrangert 15. November i Stavanger kulturskole, et tettpakket
heldagsarrangement med 3 konsertscener. NKR Rogaland v rådgiver ledet
planleggingsarbeidet i arbeidsgruppa.
Representasjon og oppgaver gjennom 2019 - Nestleder var delegat til Landsstyret
2019 - Fylkesleder deltok i referansegruppe til Politisk plattform Lederkonferansen 2019 - Styret var representert ved de fleste utdelinger av
Drømmestipendet - Fylkesstyret ved rådgiver var lokal arrangør i nettkonferansen
«Fagkonferansen» 10. desember - Styret har deltatt i planleggingen av Nordea Kultur som starter januar 2020 - Rådgiver deltok på Cutting Edge, konferanse for
kulturskoleforskning, Tromsø - LAP1 startet i Rogaland høsten 2019. Styret og
rådgiver har støttet kurset, og flere har deltatt selv.
Økonomi: Fylkesstyret har styrt økonomien med nøkternhet og med overskudd.
Etter flere magre år er det tilfredsstillende å ha litt større økonomisk handlingsrom.
Fylkesstyret disponerer en egenkapital fra før som ikke har blitt rørt i 2019.
Fylkesstyret søkte og fikk OU-midler hos KS til et av de kulturskolerettede kursene
til Skolemøtet.
Universitet/UH: Fylkesstyret inviterte representanter fra UiS til Fagkonferansen, og
har bidratt i arbeidet med å koble UH og kulturskole med tanke på forskning og
utvikling av PPU. Dette arbeidet fortsetter.
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2020.16 Styrets egenevaluering og styreinstruks 2020
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Styreleder

Saken tas opp fra forrige styremøte.
Forslag til vedtak:

Saken er behandlet uten vedtak.
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2020.37 Om kulturskolerådets høringssvar til NOU 2019:23 - innspill fra
fylkeslagene

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:

Saksutredning:
Kulturskolerådet sentralt utarbeider et høringssvar til NOU 2019:23, Ny Opplæringslov, og det
er også oppfordret til at kommuner kan svare for seg.
Politisk rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Ole Jakob Nedrebø:
For de som er interesserte ligger høringsutkastet til NOU 2019-23 nå som vedlegg til saken
«Årsmelding for 2019», på s. 25-28 i dette dokumentet. Det har vert samarbeidet med Creo
og KS i saken, samt at veiledernes ressursgruppe også har bidratt godt for å belyse
argumentene. Om noen ser at argumentasjonen er mangelfull og har forslag til komplettering
er det fint om dere tipser meg, så kan vi ev få det inn før det sendes endelig før den 1.7.
Ønsker regionlaget å kommentere på høringsutkastet som foreligger i sakskartet til
landstyret?
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2020.38 Forberedelser til Landsstyret
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Vedtak:

Saksutredning:
Hele sakskartet til landstyret ligger HER
Samlesing av:
Innkomne saker s 49-83
Larsenutvalgets rapport «Framtidens kulturskoleråd» s. 102-118
Politisk plattform s 119-122
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2020.39 Eventuelt
Saksordfører:
Saksbehandler:

Forslag til vedtak:
Saksutredning:

Vedlegg/lenker:

Sakskart Rogaland
Side 14

Styreleder

