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2020.24 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

 

  

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes 
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Sakliste - styremøte 2020-03 

Saker: 
  

 

Sak 2020.24          Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2020.25          Godkjenning av protokoll styremøte 2020-02.1 og  

                                2020- 02.2 

Sak 2020.26          Direktørs rapport  

Sak 2020.27          Økonomi  

Sak 2020.28          Kulturskolerådets forsikringsordninger  

Sak 2020.29  Landstinget 2020 

Sak 2020.30  Veiledning 

Sak 2020.32          Oppfølging av landsstyresak 2018.06 D 

                                Vurdering for læring i samarbeid med  

                                Utdanningsdirektoratet  

Sak 2020.33  Eventuelt 

 

Referatsaker: 
 

Ingen referatsaker 

 

Strategisak: 

 

Strategisak 2020.03 Kulturskolen på den politiske dagsorden 
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2019.25 Godkjenning av protokoll 2020.02.1 og 2020.02.2 
 

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2020.02.1 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

 

  

Forslag til vedtak: 

Protokoller godkjennes. 
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2020.26 Direktørs rapport 
 
  

Saksdokumenter: Dette dokument 
 

Saksbehandler: Morten Christiansen     
 

 

Saksutredning: 

Personalsituasjonen:  

Norsk kulturskoleråd har nå tilsatt to nye medarbeidere etter at rådgiverne Hilde Roald Bern og Edvin 

Eriksen har gått av med pensjon. Som direktør vil jeg rette en stor takk til disse for stor og langvarig 

innsats i Norsk kulturskoleråd til beste for kulturskolene i landet. De vil bli behørig avtakket ved en 

egnet anledning. De nye medarbeiderne er Hege Ivangen-Hagedal – rådgiver med ansvar for 

Trøndelag og Ingolf Dragset – rådgiver med ansvar for Møre og Romsdal. 

Koronasituasjonen setter fremdeles sitt preg på arbeidet i kulturskolerådet. Dette innebærer at 

medarbeiderne i Norsk kulturskoleråd fremdeles har en romslig mulighet til å ha hjemmekontor, 

reisevirksomheten er svært redusert og mye av møteaktiviteten foregår på digitale møteplattformer.  

Sykefravær 2019 - 2020  

Sykefravær rapporteres kvartalsvis, og er fremdeles på et lavt nivå.   

01.04.19 – 
30.06.19   

01.07.19 – 
30.09.19   

01.10.19 – 
31.12.19   

01.01.20 – 
31.03.20  

01.04.20 – 
30.06.20  

Totalt: 2,89 %   
Korttid: 0,37 %   
Langtid: 2,52 %   

Totalt: 1,55 %   
Korttid: 0,6 %   
Langtid: 0,95 %   

Totalt: 2,31 %   
Korttid: 1,44 %   
Langtid: 0,87 %   

Totalt: 3,25 %  
Korttid: 0,73 %  
Langtid: 2,52 %  

Totalt: 3,47 %  
Korttid: 0,25 %  
Langtid: 3,22 %  

   
Økonomi 

Når det gjelder økonomi så har omsetningen i Norsk kulturskoleråd gått ned første halvår 2020. 

Dette skyldes primært et redusert aktivitetsnivå pga. korona-situasjonen. Deler av aktiviteten er 

allikevel opprettholdt gjennom en tilpasning til en digital møtestruktur. Se sak 2020.27 Økonomi. 

Det som vil bli spennende i tiden fremover er regjeringens budsjettarbeid, og hvilket utslag korona vil 

få på budsjettet for 2021. Det burde være slik at Norsk kulturskoleråd, gjennom det viktige arbeidet 

en har lagt ned i dialog med både KD og Udir, i hvert fall ikke har svekket sine muligheter ift 

statsbudsjettet 2021. Det vil allikevel være svært viktig at en er observant og bruker og vedlikeholder 

de nettverkene en har med tanke på budsjettarbeidet. 
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Norsk kulturskoleråd og korona  

De endringene og retningslinjene en innførte i mars 2020, og justeringene som er gjort i løpet av 

våren på grunn av korona-pandemien, vil ligge til grunn for arbeidet utover høsten. Det gjøres en 

jevnlig vurdering av situasjonen for å kunne tilpasse aktiviteten på best mulig måte. Kulturskolerådet 

opprettholder dermed et stort aktivitetsnivå gjennom en tilpasning til en digital møtestruktur. På sikt 

vil det imidlertid være nødvendig komme over på fysiske møter igjen. En har allerede, i dialog med 

Høgskolen i Innlandet, åpnet for flere fysiske møter knyttet til gjennomføring av 

videreutdanningstilbudet Ledelse av prosesser (LAP). Det vil i løpet av september gjøres en vurdering 

i forhold til veiledningsarbeidet. Veilederkorpset vil før eller siden være avhengig av å kunne 

gjennomføre fysiske møter ute i veisøkerkommunene. Grovt sett vil det være et firedelt sett med 

forutsetninger for å åpne for fysiske møter: 

1.          Vurder først om det er mulig å gjennomføre digitale møter. 
2.          Hva sier kommunen eller den gruppen en skal ha møte med? 

3.          Kan det gjennomføres sikkert for Norsk kulturskoleråds medarbeiderne? 

4.          Ha kapasitet/mulighet for en eventuell karantene etterpå. 
    
Smittevern  

Norsk kulturskoleråd har i dialog med FHI, KS og andre relevante aktører utarbeidet en egen 

smittevernveileder for kulturskolen. Denne finnes på kulturskolerådets hjemmeside: 

Smittevernveileder. I tillegg til selve smitteverndokumentet oppdateres relevant informasjon jevnlig 

på hjemmesiden.  

Møtevirksomhet  

Selv om den aktuelle korona-situasjonen har begrenset muligheten for fysiske møter har det allikevel 

vær en god del møteaktivitet på nett og digitalt. Kulturskolerådet har kjøpt inn møteverktøyet ZOOM 

til bruk for større møter og webinarer, og bruker Microsoft Teams til mindre møter. Organisasjonen 

har opparbeidet seg stor tillitt i KD og i Udir, og synes å være en foretrukket partner. Dette er spesielt 

viktig nå, når skrivearbeidet til Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur er i gang.  

Drømmestipendet 

Som orientert om tidligere går Norsk kulturskoleråds samarbeid med Norsk Tipping nå inn i en ny 

avtaleperiode. 17 juni 2020 signerte man en ny avtale med varighet frem til 2023, med opsjon for 

forlengelse i 1+1 år. Den nye avtalen innebærer en ny æra for Drømmestipendet. I korte trekk vil 

dette si at aldersgrensen for stipendmottakere heves. Det samme gjelder stipendbeløpet. Det vil 

også bli endringer i nominasjons- og juryeringsordningen som følge av avtalen. Det er svært 

tilfredsstillende å bli betegnet som en hovedsamarbeidspartner hos Norsk Tipping. Dette forteller 

Norsk kulturskoleråd har en tillitt hos en viktig samarbeidsaktør.  

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole
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Politikk  

Den nasjonale politiske aktiviteten har de siste månedene båret preg av at landet og verden er inne i 

en svært spesiell tid. Det har derfor vært lite rom for å løfte inn kulturskolesaken i de nasjonale 

foraene. Den nye politiske plattformen til Norsk kulturskoleråd skal opp som sak under landstinget i 

oktober. Denne vil gi føringer for prioriteringer i tiden fremover. Det er også ett år igjen til 

Stortingsvalget. Denne tiden bør brukes klokt, og nå bør en søke å få i gang dialog med både partier 

og politikere. 

Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur  

Kulturskolerådet er i jevnlig kontakt med KD. Der er det et stort fokus på korona-situasjonen, men 

våre kontaktpersoner har allikevel også et fokus på stortingsmeldingen. I juni var undertegnede på 

møter i henholdsvis KUD og KD for å bygge videre på kunnskapsgrunnlaget for stortingsmeldingen. 

Kulturskolerådet fikk i denne sammenheng muligheten til å respondere på en omfattende 

spørsmålsrekke. I tillegg til møtene i juni skal en ha møter med departementene både angående 

fordypning og mangfold og inkludering i løpet av september.  

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar direktørs rapport til orientering.          
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2020.27 Økonomi 
 

Saksdokumenter: Dette dokumentet 

Saksbehandler: Morten Christiansen/Gunn Otnes     

 

Saksutredning: 

Regnskapet 30/6.2020: 

  

Status: 

Inntekten for 1. halvår 2020 utgjør 21 328 385, omsetningen ligger under budsjett. 

Nedgangen skyldes mindre aktivitet i organisasjonen grunnet koronaviruset Covid-19. 

Alle tilskudd er mottatt 1. halvår 2020, men den fysiske aktiviteten i våre program er justert ned til et 

minimum. Totalt sett ligger inntektene under budsjett med 3 600 000, tilsvarende 14,8% under 

budsjett. 

Kursinntekter-/deltakeravgift ligger under budsjett med 1 000 000 og inntekter fra salg av 

læremiddel genereres høsten 2020. 

  

Avskrivinger er hensyntatt i regnskapet. 

Personalkostnader utgjør 49,7% av omsetningen. 

Driftskostnader for 1. halvår 2020 utgjør 10 319 996, kostnaden ligger under budsjett og skyldes 

mindre aktivitet i alle våre prosjekter/program grunnet koronaviruset Covid-19. 

Driftskostnader ligger 2 600 000 under budsjett, tilsvarende 20,6%. 

Vi har i perioden mindre utgifter til innleide foredragsholdere og mindre reisevirksomhet. 

 

Organisasjonen viser til overskudd 1. halvår 2020. 

Det er ingen større avvik som må kommenteres. 

Prognose 

 Forutsetningen om å nå budsjett på året kan gi en utfordring for organisasjonen, men hvis vi ser på 

og justerer kjente variabler pr halvåret, kan vi komme i balanse ved årets slutt. 

 Kor Arti’ digital (60 % av landets grunnskoler abonnerer) gir en god inntekt med tanke på bortfall av 

deltaker- og kursinntekter.  

Tiltak 

 Det jobbes med å få på plass ulik virksomhet som nettbaserte regionale konferanser og aktiviteter 

initiert av fylker/regioner i 2020. 

 Det forventes i 2020 et mindre aktivitetsnivå enn i 2019, grunnet Covid-19. 

  

Det jobbes med å tilpasse våre prosjekt/program til nettbaserte tilbud. 
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Regnskap med noter 2019 ble signert 3. juni 2020. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar regnskapet med kommentarer til orientering. 
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2020.28 Kulturskolerådets forsikringsordninger 
 

Saksdokumenter: Oversikt over forsikringsordningene 

Saksbehandler: Morten Christiansen/Gunn Otnes     

 

Saksutredning: 

Norsk kulturskoleråd har pr dato følgende forsikringsdekning for sine ansatte: 

• Lovbestemt yrkesskade, herunder behandlingsgaranti 

• Lovbestemt yrkessykdom, herunder behandlingsgaranti 

• Yrkesreise 

• Ferie- og fritidsreise 

• Ulykke, dødsfall og varig skade, herunder behandlingsgaranti 

• Ansvarsforsikring 

• Eiendeler (innbo/løsøre), herunder kontoransvar 

• Næringslivsforsikring på person med navneoppgave 

• Pensjonsforsikring gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 

Norsk kulturskoleråd er i løpende dialog med våre forsikringsytere for å gi ansatte de mest 

fordelaktige forsikringsordningene. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret tar ovennevnte til orientering. 
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2020.29 Landstinget 2020 

 

Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden 

Saksdokumenter: • Dette dokumentet 

• Strategi 2032 - Med kulturskolen inn i fremtiden 

Saksbehandler: Morten Christiansen 

 

Saksutredning 

Med bakgrunn i Norsk kulturskoleråds vedtekter og det faktum at Norsk kulturskoleråds gjeldende 

strategidokument, «Strategi 2020», har formell gyldighet frem til landstinget 2020, legges med dette 

forslag til ny strategi for Norsk kulturskoleråd frem for sentralstyret. Det nye strategidokumentet er 

et resultat av en langvarig og til dels krevende prosess, hvor en på overordnet vis har forsøkt å ta inn 

over seg ulike fremtidsscenarioer både for Norsk kulturskoleråd og de kommunale kulturskolene i 

landet. Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden vil være retningsgivende for Norsk 

kulturskoleråds arbeid i årene fremover. Det kan synes lenge å ha en en strategihorisont i 2032 når 

en ser den endringstakten som samfunnet er inne i. Det vil derfor være viktig å ha en mulighet for 

justering mellom landstingsperiodene. Uansett vil de kommende landstingene både ha mandat og 

mulighet til å foreta endringer.  

Direktør for Norsk kulturskoleråd anbefaler at «Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden» blir 

lagt frem for landstinget 2020 som Norsk kulturskoleråds fremtidige strategidokument. 

Sentralstyrets forslag til vedtak 

1. Landstinget vedtar “Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden” som Norsk 

kulturskoleråds nye strategidokument. 

2. Hovedstyret gis mandat til å gjøre endringer i strategidokumentet når situasjonen krever det. 
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To saker skal følges opp etter landsstyremøte 2020: 

 

Innkomne saker 2020.04, A  - «Intervensjonssenter».  

Innkommet sak til Norsk kulturskoleråds landsting 2020 fra Norsk kulturskoleråd Agder 

Behandlet i Norsk kulturskoleråds landsstyre 11. – 12. juni 2020 

Vedtak i landsstyret 10-11. juni 2020: 

Landsstyret støtter intensjonen i saken, og ber om at saken utredes videre og legges frem for 

landstinget 2020.  

Ny saksutredning med bakgrunn i vedtak i landsstyret 

Denne saken ble framlagt i landsstyret 2020 med en uriktig versjon av saksutredningen og forslaget 

fra Norsk kulturskoleråd Agder. Det oppstod derfor en del usikkerhet rundt saken i landsstyret, og 

landsstyret ba om en ytterligere utredning av saken. Norsk kulturskoleråds konsekvensutredning på 

saken som ble lagt frem for landsstyret er imidlertid gjort med bakgrunn i den korrekte 

saksutredningen fra Norsk kulturskoleråd Agder. En legger derfor frem en konsekvensutredning med 

kun få endringer. 

Utredning: 

Tiltaket i Agder henger tett sammen med arbeid som gjøres i Norsk kulturskoleråd, og som har fått 

økt fokus de siste år, der forskning og utvikling gjøres i tettere samarbeid med UH-sektor, og at dette 

bygges regionalt. Den nasjonale policyutviklingen legger opp til at UH-sektor også skal ta større 

ansvar for kompetanseutvikling og innovasjon for kulturskolefeltet, og dette er særlig synlig i 

ekstrabevilgningen fra KD for samarbeid i Lærerutdanningene. Policy fra statlig hold kanaliserer 

støtte gjennom UH-sektor, og det er derfor viktig at regional UH har et eierskap i dette senteret. 

Tiltaket bør derfor i så stor grad som mulig involvere Universitetet i Agder (UiA), og vil gjennom dette 

lettere kunne søke midler gjennom nasjonale eller regionale ordninger, heriblant også fond relatert 

til forskning og regionale utviklingsfond. Et innovasjonssenter i Agder vil være et godt tiltak for å 

bygge opp om universitetskulturskole-arbeidet som er i gang, og som Norsk kulturskoleråd arbeider 

mye med å legge til rette for i regionene. Norsk kulturskoleråd arbeider gjennom FoU-leder allerede 

med dette bl.a. med utgangspunkt i funksjonsområdet for FoU, noe som er synlig bl.a. i satsningen på 

universitetskulturskole, praktisk pedagogisk utdanning (PPU), Offentlig PhD (jf landsstyresak 2020 06 

I) mm. Dette arbeidet vil fortsette. For ytterligere å kunne bygge relasjonene med UH regionalt, 

trengs personalressurser som har stor forståelse for UH-systemet, og samtidig er godt forankret i 

kulturskolefeltet. Norsk kulturskoleråd vil støtte søknader og prosesser som kan bidra til at dette kan 

skje gjennom sin FoU-avdeling, i samarbeid med regional rådgiver. Tiden tilgjengelig for slik 

oppfølging er imidlertid begrenset, og det ville være ønskelig med mer dedikert kompetanse til å 

søke slikt. Det bes i saken om økt ressurs og kompetanse for regionalt UH-samarbeid gjennom å 

oppskalere den regionale ressursen. Norsk kulturskoleråd arbeider for å styrke samarbeidet med UH i 



 
 

 
 
 
Sakskart                                                                                                                                                         Side 30 
 

alle regioner, og det å ha personalressurser som kan bringe kulturskolefeltet tettere inn på UH-feltet 

regionalt, og slik tildra seg midler og aktiviteter for økt forskning og utvikling prosjekter er en god idé. 

En oppskalering av regional ressurs spesielt med tanke på regionalt utviklingssamarbeid med UH er 

også foreslått i Norsk kulturskoleråds evaluering av kulturskoledagene. Her foreslås at organisering 

av kulturskoledagene bør skje med en prosjektgruppe der UH er representert. I evalueringen heter 

det at «Videre legger FoU-strategien for Norsk kulturskoleråd til rette for at UH-gruppa kan bidra i 

arbeidet med å opprette nødvendig kontakt med UH-sektor der dette ikke er opprettet.» En 

oppskalering av regional ressurs for spesielt å ivareta UH-samarbeid lar seg også se i sammenheng 

med Larsen-utvalgets forslag, og synes derfor fornuftig. Det har imidlertid økonomiske implikasjoner 

som fordrer harde prioriteringer. Det ligger allerede inne i budsjettene å fortsatt satse på Norsk 

kulturskoleråds strategi om å legge til rette for økt samarbeid, og dagens FoU-personale vil fortsette 

med dette. Dersom man velger å oppskalere den regionale ressursen eller øke ressursene nasjonalt 

for å på en bedre måte ivareta veiledning og rådgivning for regionene må stillingsressurs til dette 

øke. Disse må hentes fra et annet sted, og det bør framkomme i saken hvor dette skal hentes fra. En 

eventuell økonomisk støtte i tre år slik som det bes om i saken lar seg ikke gjennomføre uten at det 

gis ekstra midler over FoU-budsjettet, som da må tas fra et annet virkeområde. Det er også tvilsomt 

om det er riktig å bruke så mye midler fra nasjonalt hold for å styrke arbeidet i én region, selv om 

resultatene fra senteret kan ha nasjonale implikasjoner. Det kan imidlertid omsøkes midler til dette 

formålet, og der kan en uttalt støtte fra Norsk kulturskoleråd og konkret hjelp fra FoU-avdelingen 

bidra til at slik støtte kan bli mulig.  Tiltaket både fordrer og bygger et godt forhold til UH-sektor 

regionalt.  

Konklusjon: 

Intensjonen i tiltaket er positivt, og bør støttes som et godt eksempel på regionalt samarbeid med 

UH-sektor med nasjonale implikasjoner. Det anses ikke å være Norsk kulturskoleråds oppgave å eie 

et slikt senter, eller opprette et senter som opererer på vegne av kulturskolefeltet, men Norsk 

kulturskoleråd bør bistå regionen med å skape tett samarbeid og eierskap til dette senteret hos UiA. 

Norsk kulturskoleråd bør også bistå samarbeidskonstellasjonen Agder/UiA i å søke midler innenfor de 

ordninger som finnes (forskningsmidler/utviklingsmidler fra regionale fond og Norsk Forskningsråd 

ol.), for å kunne skape utviklingsaktiviteter og forskning på kulturskoleundervisning, og ellers utvikle 

forskningsbasert kunnskap om kulturskole. Norsk kulturskoleråd bør også bistå med å formidle 

samarbeidsmodellen så vel som forskningsbaserte resultater fra senteret gjennom sine fora. 

Sentralstyrets forslag til vedtak: 

1. FoU-området generelt, og bistand i å bygge universitetskulturskoler og andre regionale 

kompetanseutviklingssentra i samarbeid med regional UH bør prioriteres i tiden fremover.  

2. Landstinget støtter arbeidet med et intervensjonssenter for kulturskoleundervisning som et 

regionalt senter i Agder, og som et eksempel på en regional operasjonalisering av 

unviersitetskulturskolesatsningen.  

3. Norsk kulturskoleråd søker å bistå i arbeidet med å etablere senteret, og formidle resultater 

gjennom sine personalressurser og på sine relevante arenaer.  
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Forslag fra Norsk kulturskoleråd Agder 

Intervensjonssenter for kulturskoleundervisning - Agder  

Bakgrunn/saksutredning:  

Intervensjonssenter for kulturskoleundervisning – Agder er tenkt som en arena for utvikling, 

formidling og overføring av praksis i kulturskolefeltet. Deltakerne i senterets aktiviteter skal være 

kulturskolelærere, elever, forskere, studenter, lærere fra andre skoleslag og kunstnerisk /pedagogisk 

personell fra UH-sektoren. Senteret tar bl.a. utgangspunkt i metodikken som ligger Intervensjons-

senteret på Rikshospitalet. Senteret skal være nært praksisfeltet ved at det setter lys på fremragende 

praksis fra kulturskoleundervisning, analysere denne og gjøre den tilgjengelig for hele praksisfeltet. 

Erfaring viser at tradisjonelle foredrag/seminar er inspirerende, men sjelden fører til faktisk endring i 

egen praksis (også bekreftet i spørreundersøkelse, kulturskolelærerne i Agder vår 2020). Erfaringene 

fra Rikshospitalet viser at metodikken som ligger til grunn i intervensjonssenteret, i større grad fører 

til endring. Arbeidet er initiert av kommunene i Agder gjennom Norsk kultur-skoleråd Agder, i tett 

samarbeid med Universitetet i Agder.  

Det er nedsatt arbeidsgruppe med representanter fra kulturskoleledelse, kulturskolepedagoger og 

Universitetet i Agder. Arbeidsgruppas mandat er:  

“Opprette et intervensjonssenter for utvikling og distribusjon av ny praksis i kulturskolefeltet, med 

mål om oppstart skoleåret 2021-22. Arbeide fram et grunnlagsdokument med formål/visjon, 

organisering, forankring, lokalisering og finansiering av arbeidet med praksisformidling og 

praksisoverføring i Agder.»  

Det skal arbeides aktivt for lokasjon av senteret i tilknytting til Universitetet i Agder, men med 

mulighet for andre fysiske arenaer og også digitale arenaer for å sikre god tilgang og spredning. I 

senteret skal pedagoger møtes for å dele egen og møte andres undervisningspraksis, samt kunne 

prøve ut god praksis fra eksterne arenaer.   

Det jobbes aktivt for å få en offentlig PHD knyttet til senteret. I tillegg vil det bli søkt på andre 

forskningsmidler der en ser at prosjektet har relevans.  

-----------------  

Intervensjonssenter for kulturskoleundervisning – Agder vil være ledd i å utvikle og styrke det faglige 

samarbeidet med universitet- og høgskolesektor og kulturskolefeltet, og slik være med å styrke dette 

arbeidet også nasjonalt. Senteret vil også naturlig knytte seg opp mot Norsk kultur-skoleråds arenaer 

for faglig utvikling.   

I tillegg til at senteret vil være en fysisk møteplass for presentasjon og deling av god undervisnings-

praksis, muliggjør metodikken som ligger til grunn utstrakt bruk av digitale plattformer. Det ligger her 

muligheter for å tilgjengeliggjøre tematikk som blir utover Agders grenser, og for å benytte forelesere 

og ressurspersoner nasjonalt og internasjonalt.   
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Senteret tenkes driftet med ressurser fra universitet og kulturskole. Det vil bli søkt om midler på 

regionalt og kommunalt nivå til lokalisering og drift.   

Senteret vil knytte seg tett opp mot pågående arbeid med universitetskulturskole, og det vil arbeides 

aktivt for å få midler fra Kunnskapsdepartementets satsing på samarbeid i lærerutdanningene, der 

kulturskole er tatt inn.  

Vedtak i fylkesstyret Agder, sak 2020.23:  

Intervensjonssenter i Agder spilles inn som sak til landstinget. AU utformer sak.  

Forslag til landstingsvedtak:   

1.     Landstinget støtter arbeidet med opprettelse av Intervensjonssenter for kulturskoleundervisning 

– Agder.  

2.     Norsk kulturskoleråds FoU-kompetanse arbeider fortsatt spesielt rettet mot å styrke utviklingen 

i regioner med tett UH-samarbeid og Universitetskulturskoletankegangen, og bistår i 

søknadsprosesser om forskningsprosjekter og praksis-samarbeid.   

3.     I den grad det er ønskelig og det finnes tilstrekkelig kapasitet, knyttes prosjektet til relevante 

studier eller annet forskningsarbeid i kulturskolerådets FoU-virksomhet.  

4.     Regional kompetanse på UH-samarbeid vektlegges og prioriteres.  (forslag: 10 % stilling rettes 

inn på dette)  

5.     Norsk kulturskoleråd bidrar økonomisk til opprettelse og styrking av intervensjonssenteret i en 

etableringsfase, på 500 000 kr pr år i tre år.   

  

Forslag til landsstyrevedtak:  

Landsstyret i Norsk kulturskoleråd legger frem sak om Intervensjonssenter for 

kulturskoleundervisning – Agder for landstinget 2020 i Norsk kulturskoleråd. 
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Innkomne saker 2020.04, I - Økonomisk støtte for økt bruk av offentlig ph.d. for kulturskolen  

Innkommet sak til Norsk kulturskoleråds landsting 2020 fra Norsk kulturskoleråd Rogaland 

Behandlet i Norsk kulturskoleråds landsstyre 11. – 12. juni 2020 

Vedtak i landsstyret 10-11. juni 2020: 

Sak 2020.04 I «Økonomisk støtte for økt bruk av Offentlig sektor ph.d. for kulturskolen» sendes 

tilbake til sentralstyret. 

 

Utredning: 

Saken slik den er reist henger tett sammen med Norsk kulturskoleråds arbeid for å legge til rette for 
økt forskning på, og i kulturskolen generelt, og for tettere samarbeid med UH-sektor om 
kompetanseutvikling og forskning gjennom satsningen på «universitetskulturskole» spesielt. Det er 
en uttalt forventning fra nasjonale myndigheter at om at offentlig ph.d-ordningen tas i bruk for 
kulturskoleområdet, og dette er tydeliggjort fra regjeringens side (PE-strategien). Norsk 
kulturskoleråd har, i sitt arbeid med å legge til rette for universitetskulturskoler, arbeidet for flere 
tilgjengelige stipendier, og ser bruk av offentlig ph.d som en forutsetning for et vellykket 
universitetskulturskolesamarbeid omkring forskning og profesjonspraksis. Intensjonen bak tiltaket er 
derfor helt i tråd med kulturskolerådets strategi og arbeid, og mangelen på ressurser i kommunene 
til å yte sin andel i tråd med kriteriene fra forskningsrådet er reell.  
 
Personalmessig og organisatorisk ressursbruk 
Norsk kulturskoleråd har avsatt personalressurser for å arbeide med forskning og UH-samarbeid. 
Dette særlig gjennom etableringen av stillingsfunksjonen FoU-leder, sammen med definerte deltids-
ressurser fra andre ansatte samt en liten ressurs i UH som er innleid midlertidig. Kulturskolerådet har 
derfor både den nødvendige kompetanse og er organisatorisk rigget for å følge opp dette videre på 
en god måte.  
 
Økonomi 
I den opprinnelige saken bes det om 2.25 millioner kroner over en periode på 3 år. For at dette skal 
realiseres må budsjettet for FoU økes med 750 000 pr år, og øremerkes dette. Dette vil binde opp 
store ressurser i organisasjonen. 
 
Det bør derfor utredes om ikke regionene som eventuelt ville nytt godt av dette kunne bidra 
gjennom en egenandel, eller gjennom regionale midler. Det kan også søkes regionale FoU-fond om 
dette, herunder også fra KS. Norsk kulturskoleråd vil kunne bistå med slike søknader.  
 
Forholdet til UH-sektoren er viktig i utvikling av kompetanse og kunnskap for kulturskolen. 
Samarbeidet som etableres gjennom offentlig ph.d-prosjekter understøtter dette. Forholdet til andre 
aktører i kommunen, især grunnskole, og mellom skoleeier og disse aktørene, berøres på en positiv 
måte gjennom dette. Endelig har også forholdet mellom kulturskolerådet og kunnskaps-
departementet, Udir og forskningsrådet i noen grad dreiet seg om å legge til rette for offentlig ph.d., 
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noe som gjenspeiles i PE-strategien der kulturskolen er eksplisitt nevnt i forbindelse med offentlig 
ph.d. 
  
Konklusjon: 
Selv om intensjonen i forslaget er i tråd med Norsk kulturskoleråds strategier, er det umulig å dekke 
dette innenfor Nors kulturskoleråds budsjetter uten at det vil ramme andre funksjonsområder. 
Sentralstyret ser derfor at det vil være svært vanskelig å støtte det forslaget fra Norsk kulturskoleråd 
Rogaland ved å allokere midler. Sentralstyret foreslår i stedet å tydeliggjøre at det arbeides med 
dette gjennom at samarbeid omkring forskning og utvikling er et fortsatt satsningsområde. Det bør 
arbeides videre for å bistå kommunene med å finne midler og ordninger som kan gjøre det mulig for 
flere å gå inn i offentlig ph.d.-opplegg, og å delta i kompetansebygging og forskning for utvikling i 
kulturskolesektoren. Dette gjøres innenfor aktivitetsporteføljen til kulturskolerådets FoU-avdeling, og 
forankres i strategiplanen. Videre kan det også arbeides enda tettere mot myndighetene for å 
synliggjøre utfordringene med å ta i bruk denne ordningen, og med å legge til rette for mer 
målrettede ordninger for kompetanseheving og forskning på kulturskolefeltet.   
 
Sentralstyrets forslag til vedtak: 

1. Landstinget tar informasjonen om offentlig PhD for kulturskolen til Orientering.  
2. FoU-området skal fortsatt være prioritert i Norsk kulturskoleråd, og det arbeides videre for å 

finne praktiske løsninger slik at flere kulturskoler og kommuner – i samarbeid med UH-feltet 
– kan benytte seg av offentlig ph.d-ordningen og andre ordninger for å øke kompetanse og 
bygge kunnskap for videre fagutvikling for kulturskolefeltet.  

3. Norsk kulturskoleråd bistår kommuner i å søke løsninger der de finner eksterne 
midler/ordninger som kan understøtte offentlig ph.d-ordningen. 
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Til landsstyret i Norsk kulturskoleråd 

Sak til Norsk kulturskoleråd sitt landsting 2020 

Forslagsstiller: Norsk kulturskoleråd Rogaland 

Økonomisk støtte for økt bruk av Offentlig sektor ph.d. (Doktorgradsprosjekt i offentlig 
sektor) for kulturskolen. 
 

Forslag til vedtak:  

Norsk kulturskoleråd allokerer midler for å øke bruk av Offentlig sektor ph.d. for kulturskolen med  

2 250 000 kroner over tre år. 

Bakgrunn 

Det fokuseres for tiden sterkt på ønsket om forskning innen kulturskolefeltet. Kulturskolerådet har i 

sin virksomhetsplan flere mål for å bidra til sterkere samarbeid mellom UH-sektoren og 

kulturskolesektoren, vi viser blant annet til punkt 2.2.1 Være en viktig bidragsyter til arbeidet med 

kulturskolerelatert forskning. Ønsket om etableringen av Universitetskulturskoler passer godt inn  

med regjeringens strategi for praktiske og estetiske fag: Skaperglede, engasjement og skaperkraft 

(2019) der det heter at «Lærere i kulturskolen som kvalifiserer for opptak til et ph.d.-program, kan få 

finansiering innenfor gjeldende ordning. Offentlig sektor-ph.d. i kulturskolene og i grunnopplæringen 

vil styrke kompetansen og gi bedre grunnlag for utvikling og samhandling med universiteter og 

høyskoler. Regjeringen oppfordrer skoleeiere til å benytte seg av denne muligheten, også når det 

gjelder kulturskolens ansatte.»  Det er allokerte stipendier fra forskningsrådet innenfor Off-PhD-

ordningen, og det finnes (pr 20. april) syv stipendier til lærere (også kulturskolelærere).  

Les utlysning av ordningen fra Forskningsrådet. 

Norsk kulturskoleråd Rogaland stiller seg bak den gjeldende virksomhetsplanen for Norsk 

kulturskoleråd, og satsningen på universitetskulturskoler og bruk av Offentlig ph.d. for 

kulturskolefeltet. Vi mener det er svært viktig for utviklingen av fremtidens kulturskole at vår 

virksomhet blir forsket på og tilført ny kunnskap og innovasjon til beste for hele kulturskolefeltet. Vi 

mener også at alle kulturskoler vil trekke veksler på kunnskapen som genereres av forskningen, selv 

om den vil foregå kun i utvalgte kulturskoler. 

Vilkårene for finansiering av offentlig ph.d. er satt av Norsk forskningsråd og det forventes et bidrag 

fra den offentlige virksomheten (i vårt tilfelle den enkelte kulturskole eller kommune) på 50 %. Staten 

yter på sin side 50 % gjennom forskningsrådet, og universitetet yter veiledning og faglig oppfølging, 

og etter avtale i noen grad driftsbudsjett til prosjektet. For kommunene viser dette seg å være et for 

stort bidrag, og det er fare for at gode prosjekter strander pga stram kommuneøkonomi. Det er 

imidlertid åpnet for at andre aktører kan bidra inn i den offentlige virksomhetens andel.  

Norsk kulturskoleråd har allerede signalisert at de innenfor sine rammer vil bidra med oppfølging av 

universitetskulturskoler, men det er ikke dekning i budsjettene for faste økonomiske bidrag. Det er 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/offentlig-sektor-ph.d.--doktorgradsprosjekt-i-offentlig-virksomhet/
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ønsket at Norsk kulturskoleråd på vegne av sine medlemmer bidrar inn i prosjektene med en viss 

prosentandel av totalkostnaden til offentlig ph.d., for å avlaste den aktuelle kommunens økonomiske 

innsats. Dette i tråd med kulturskolerådets strategi i virksomhetsplanen. 

Nærmere saksutredning 

Utvikling  

Målet er at Norsk kulturskoleråd bidrar økonomisk til igangsettelse av tre nye ph.d.- prosjekt i 2020, 

forutsatt at disse er tilgjengelige.  Midlene ytes etterskuddsvis, fra 1. januar året etter oppstart. 

Dersom det er flere kulturskole-prosjekter enn tre, skal det prioriteres mellom disse. Det ytes maks 

ett prosjekt pr. region. Nærmere retningslinjer omkring prioritering mellom prosjekter skal 

formuleres innen første tildelingsrunde.  

 

Tidsomfang  

Gjeldende for tre nye prosjekter med oppstart i 2021. Total tidsramme er 2021-2023, gitt normal 

progresjon i alle prosjektene. 

 

Kostnad  

Kulturskolerådet bidrar med 25% av kostnaden for tre- 3 offentlig sektor- ph.d.- prosjekter i 

henholdsvis 2021, 2022, 2023.  

*Det kan anslås at et helt doktorgradsprosjekt koster ca 3 millioner. 

*Det tenkes en fordelingsnøkkel av utgiftene, slik: 

Forskningsrådet 50% 

Kulturskolen/kommunen 25 % 

Norsk kulturskoleråd 25 % 

*25% av hvert prosjekt har en totalkostnad på 750 000 kr pr ny ph.d. kandidat, 250 000 hvert år i 

tre år 

*Totalsum for å støtte 25% av 3 nye doktorgradsprosjekter over tre år: 2 250 000 kr. 

*Kostnadene fordeler seg over tid slik det vises skjematisk under fylkesvedtaket. 

 

Det overlates til kulturskolerådet sentralt å omfordele slik at tiltaket kan gjennomføres.  

- Norsk kulturskoleråd kan søke økt ramme til dette tiltaket i sin søknad om statsstøtte.  

- I forbindelse med koronakrisen har organisasjonen blitt minnet på at en del møter og 

seminarer kan erstattes av webløsninger. Det vil være mulig å spare inn på utgifter til 

reise/losji og mat (post 7140) tilsvarende utgiftene til sakens formål.  
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Evaluering 

Det bør foretas en evaluering av ordningen i 2023 med tanke på en eventuell prolongering av 

ordningen fom 2024. 

Vedtak i fylkesstyret 

Forslag: Fylkesstyret for Rogaland ber om at Norsk kulturskoleråd bidrar økonomisk med 25% til tre-3 

nye prosjekt i Offentlig sektor ph.d. med forskning på kulturskole, alle med oppstart i 2021. 

Kostnadsrammen er 2 250 000 kroner over tre år. 

 

 2021 2022 2023 

Prosjekt 1 250000 250000 250000 

Prosjekt 2 250000 250000 250000 

Prosjekt 3 250000 250000 250000 

Sum 750000 750000 750000 

 

Forslag til landsstyrevedtak:  

Landsstyret i Norsk kulturskoleråd legger frem sak om «Økonomisk støtte for økt bruk av Offentlig sektor ph.d. 
(Doktorgradsprosjekt i offentlig sektor) for kulturskolen» for landstinget 2020 i Norsk kulturskoleråd.  
 

Forslag til landstingsvedtak: 

Norsk kulturskoleråd allokerer midler for å øke bruk av Offentlig sektor ph.d. for kulturskolen med  

2 250 000 kroner over tre år. 
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2020.30 Veiledning 

 
Saksdokumenter: Dette dokument 

Saksbehandler:  Åste Selnæs Domaas 

  

Saksutredning: 

Bakgrunn: 

Sak 2020. 07 Veiledning 

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet og videre fremdrift til orientering 

2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte  

 

Veiledningsordningen 

Portefølje 2  

Veiledningsordningen for deltakerkommunene i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning portefølje 

2 avsluttes med en oppsummerende samling i desember. Den oppsummerende samlingen var 

opprinnelig planlagt som en felles fysisk samling på Gardermoen for de knapt 200 deltakerne. 

Smittesituasjonen ifb. koronapandemien er imidlertid såpass uavklart at denne samlingen vil bli 

erstattet av et felles webinar den 3. desember. Dette er ingen optimal løsning, men vi tror allikevel at 

dagen skal bli en meningsfylt avrunding på veiledningsordningen portefølje 2.  

Det siste kommunebesøket i portefølje 2 kommunene gjennomføres i oktober.  

Utviklingen av veiledningsordningen portefølje 2 har tatt utgangspunkt i erfaringene Norsk 

kulturskoleråd gjorde i veiledningsordningen portefølje 1. Disse erfaringene, kombinert med 

kompetanseutvikling og erfaringsdeling i veilederkorpset og sterk støtte fra ressursteamet knyttet til 

ordningen, gjør at Norsk kulturskoleråd pr i dag har bygd kompetanse som er svært relevant i alle 

typer utviklingsarbeid i organisasjonen. Erfaringslæring og profesjonelle læringsfelleskap er stikkord 

også for egen komeptanseutvikling. Vi har underveis i veiledningsperioden lagt stor vekt på å være 

undersøkende også i forhold til vår egen praksis - slik sett har vi hele tiden fokus på å være «vår egen 

case». 

Portefølje 3  

Pga av koronapandemien følger oppstarten av portefølje 3 en alternativ plan, med oppstart av de 

fysiske veiledningsmøtene noe senere enn opprinnelig planlagt. De første fysiske kommunebesøkene 

gjennomføres i november, men alle veiledere har hatt kontakt med sine veiledningskommuner pr 
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nettmøter både før og etter sommerferien. I tillegg arrangeres et oppstartswebinar for de nye 

veiledningskommunene den 15. september. 

Veilederkorpset 

Det er gjort noen justeringer veilederkorpset ved oppstart av portefølje 3. Med unntak av Ann-

Synnøve Bendixen (tidligere rådgiver Finnmark, nå frikjøpt fra Alta kommune i 30%) består nå Norsk 

kulturskoleråds veilederkorps portefølje 3 kun av egne ansatte. Veilederne er rådgivere i 

kulturskolerådet med andre oppgaver i organisasjonen i tillegg til veiledningsoppgavene, og 

kompetansehevingen gjennom veiledningen har dermed ringvirkninger også for andre deler av Norsk 

kulturskoleråds utviklingsarbeid. 

Det har vært et svært spesielt halvår også for de ansatte i veilederkorpset. Det er all grunn til å la seg 

imponere over og applaudere omstillingsevne, imøtekommenhet og lærelyst hos veilederne også 

gjennom måneder som har krevd stor fleksibilitet og endringsvilje. 

Etter at portefølje 3 er gjennomført i løpet av februar 2022 har rundt 150 kommuner deltatt i 

ordningen. Det er derfor nærliggende å tro at veiledningsordningen i nåværende form går inn i sin 

siste runde, og at veiledning i fortsettelsen vil ta nye former gjennom tematisering og enda sterkere 

innslag av «skreddersøm» for den enkelte kommune. Arbeidet med tematisering og nye vinklinger på 

veiledningsarbeidet vil ha fokus fremover, parallelt med gjennomføringen av veiledningsordningen 

portefølje 3. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet og videre fremdrift til orientering  
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2020.32 Oppfølging av landstyresak 2018.06 D Vurdering for læring i samarbeid 

med Utdanningsdirektoratet 
 

Saksdokumenter:  

Saksbehandler: Åste Selnæs Domaas 

  

Bakgrunn: 

Sak 2018.06 D Vurdering for læring i samarbeid med Utdanningsdirektoratet  

Vedtak:  

1. Norsk kulturskoleråd tar kontakt med Utdanningsdirektoratet for råd og veiledning i 

vurdering for læring.  

2. Vurdering for læring blir fast tema for plenumsforedrag på Kulturskoledagene, fortrinnsvis 

i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.  

3. Arbeidet sees i sammenheng med kapittel 4 i Rammeplanen om kvalitetsutvikling i 

kulturskolen, samt avsnittene der vurdering for læring er omtalt. 

 

I kulturskolerådets rammeplanarbeid har systematisk tenking rundt vurdering for, og som læring, vist 

seg å være upløyd mark for mange ledere og lærere i kulturskolene. Norsk kulturskoleråd har ved 

flere anledninger vært inne på hvordan tematikken Vurdering for læring kan løftes og følges opp på 

vegne av kulturskolene. På Kulturskoledagene 2016 – 17 var vurdring for læring tematikk på alle de 

seks arrangementene. 

Gjennom vedtak Sak 2018.06 D Vurdering for læring i samarbeid med Utdanningsdirektoratet ble 

arbeidet med fokus på Vurdering for læring intensivert. 

Utdanningsdirektoratet har hatt en nasjonal satsing på Vurdering for læring  (VFL) i perioden 2010 – 

2018, og over 300 kommuner har deltatt i satsingen. I utviklingen av et kulturskolebasert 

kompetansehevingstilbud innen Vurdering for læring har det vært naturlig å skjele til erfaringer 

Utdanningsdirektoratet har gjort gjennom sin SkoleVFL. I arbeidet med vurdring for læring for 

kulturskole har en samtidig vært svært bevisste på at kulturskolebasert vurdering for læring må være 

akkurat det; basert på kulturskolens egenart, med fokus på vurderingsarbeid som er hensiktsmessig i 

kulturskolekontekst for at den overordnede hensikten med vurderingsarbeidet skal nås – å skape et 

best mulig tilbud for alle de som deltar i et kulturskoletilbud. 

Eter innledende samtaler med Utdanningsdirketoratet våren 2019  har Norsk kulturskoleråd gått inn i 

et tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet om utvikling av kulturskolebasert vurdering for læring - 

KulVFL. Høgskolen i Innlandet stod også bak utviklingen av Udirs satsing på Vurdering for læring, og 

fremstår som en svært profesjonell og lydhør samarbeidspart. 
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Pr august 2020 er det utviklet en KulVFL MOOC (Massive Open Online Course), med 13 

pilotkommuner involvert. Piloten avsluttes juni 2021. Det planlegges oppstart for nye kommuner ved 

oppstart av skoleåret 2021. 

 

Forslag til vedtak: 

Sentralstyret tar informasjon om oppfølging av landsstyresak 2018.06 Vurdering for læring i 

samarbeid med Utdanningsdirektoratet til orientering  
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2020.33 Eventuelt 
 

Saksdokumenter:  

Saksbehandler:  

  

Saksutredning: 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 


