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2020.26 Godkjenning av innkalling
Saksdokument:

Innkalling – se vedlagt innkalling

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.
Vedlagt innkalling:

Til saksliste

4

Norsk kulturskoleråd
N-7491 Trondheim

+47 7356 2000
+47 9086 7963

Sted/dato
Arkiv
Rådgiver

Oslo/03.08.2020
Teams fylkesmappen
Jens Nyland

www.kulturskoleradet.no

Oslo og Viken

Fylkesstyret:
leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Ole Thomas Evensen
Eli Engstad Risa
Anine Skou
Arild Rønsen
Erlend Tynning Larsen
Espen Rønneberg-Giertsen
Åsmund Tvinnereim
Birgitte Magnus
Øyvind Lunde

Fra administrasjonen:
Rådgiver Jens Nyland

Innkalling til styremøte 2020 – 04
Arrangement
Styremøte
2020 – 04

Dato/tid
04.09.20 / kl. 09.15 – 11.15

Faste saker:
Godkjenning av innkalling og sakskart
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Rådgivers rapport for perioden 28.05 – 04.09
Økonomi
Strategi/politisk dagsorden
Eventuelt
Andre saker:
Endelig saksliste foreligger én uke før styremøtet.

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Jens Nyland, rådgiver

Til saksliste

Gjelder
Styremøte

Sted
Sentralen, Oslo
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2020.27 Godkjenning av protokoll 2020.03
Saksdokument:

2020 styremøte 3 protokoll 28.5

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken/oslo-og-vikendokumentarkiv/filter - og se 2020 styremøte 3 protokoll 28.5.
Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Til saksliste
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2020.28 Rådgivers rapport
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

5 minutter

Saksutredning:
Med bakgrunn i Styreinstruks fylke / region skal rådgiver rapportere til styret ut i fra følgende
Personalsituasjon
fylke / region
oppsett:
Styret forelegges rådgivers rapport på hvert styremøte:
Økonomi
Hvert styremøte:
• Informasjon om hvor vi er i prosessen når det gjelder vedtak (landsting, landsstyre,
sentralstyre, fylkes-/regionsstyre)
Aktivitets rapport
Kvartalsvis:
• Regnskap og nøkkeltall med egenkapitalovervåking
I tillegg årlig:
• Medarbeidertilfredsheit

Rapport fra perioden 28.05.20 – 04.09.20 i tråd med instruks, styrets prioriteringer og
virksomhetsplan:
•

Oppstartsmøte i den regionale prosjektgruppa i Ungdommens musikkmesterskap. I
år blir det regionale arrangementet gjennomført på følgende vis:
o

Lørdag 14. november: Bærum kulturskole: Kammermusikk + slagverk

o Søndag 15. november: Bærum kulturskole: messing + treblås, Oslo
kulturskole: gitar + sang, Edvard Munch VGS: stryk
•
•
•
•
•
•
•

Møte med Ung musikk vedr. felles fagdag med fordypningsfokus – se sak 2020.35
Møte i arbeidsgruppa for dans- og teaternettverket
Sommerferie
Arbeid med oppstart av nettverk for visuelle kunstfag
AU-møte
Synliggjøringsarbeid - Ungdommens musikkmesterskap mot regionens kulturskoler
og musikklinjer
Diverse oppgaver i næringsgruppen til Norsk kulturskoleråd

Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.
Til saksliste
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2020.29 Økonomi
Saksdokument:

Økonomirapport – se nedenfor

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Lavt aktivitetsnivå i regionen i denne perioden har medført liten utvikling på økonomisiden.
Vi har fått inn det ventede oppgjøret for ledersamlingen i Moss i januar, men ellers ingen
store endringer. Tilskudd for våren 2020 ble overført i starten av juni. Rapport viser et
foreløpig resultat på 152 094,-

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Til saksliste
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2020.30 Meldingssaker
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

2020.30 A – Nettverk for kunstfag/visuell kunst
Arbeidet med å bygge opp nettverket er i gang, med kunstfaglærer Eva Beate Laugerud fra
Øvre Eiker kulturskole som konsulent. Det har vært planlagt en innledende samling denne
høsten, men realismen i å få til noe med fysisk tilstedeværelse har gradvis blitt svekket i tråd
med oppblomstringen av smitte. Eva Beate har nå, i samråd med rådgiver, fraveket planen
om en fysisk samling, og er i gang med å utvikle et digitalt alternativ.
Følgende tentative fremdriftsplan ligger nå til grunn for veien videre:
•
•
•
•

September 2020: Informasjon til alle lærere
November 2020: Webinar/nettbasert foredrag e.l.
Januar/februar 2021: 1. heldagssamling i nettverket
September 2021: 2. heldagssamling i nettverket

2020.30 B – Nettverk for dans og teater
Det er foreslått å utsette den planlagte høstsamlingen til over nyttår, basert på dagens
smittesituasjon og utsiktene fremover. Det er ikke utredet et alternativt digitalt opplegg.
Rådgiver ber styret se sakene 2020.30 A og B i sammenheng med diskusjonspunktene under
sak 2020.32.
Forslag til vedtak:
Styret tar meldingssakene til orientering.

Til saksliste
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2020.31 Strategi/politisk dagsorden
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Saksutredning:
Ingen saker.
Forslag til vedtak:

Til saksliste
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2020.32 Koronasituasjonen
Saksdokument:

Virksomhetsplan – regionale tiltak Oslo og Viken 2020 (Teams – filer)

Saksordfører:

Styreleder/rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

25 min

Saksutredning:
Koronasituasjonen preger stadig driften og aktiviteten i regionen, og styret bes diskutere
hvilke prioriteringer Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken skal gjøre i tiden fremover.
Diskusjonen kan ta utgangspunkt i følgende momenter:
•
•
•
•

Nettverksdager og samlinger med tiltenkt fysisk oppmøte
Politisk arbeid
Virksomhetsplan
Situasjonen i medlemskommunene

Forslag til vedtak:
Ettersom dette er en diskusjonssak, fremmes det ingen forslag til vedtak i forkant av
styremøtet.

Til saksliste
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2020.33 Landstinget 2020 - forberedelse
Saksdokument:

Sakskart for landsstyremøtet 2020 og Protokoll fra Landsstyremøtet 2020

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

30-40 min

Saksutredning:
Landstinget 2020 skal avholdes digitalt i slutten av oktober, og styret bes gjennomgå og ta
stilling til noen av de aktuelle sakene. Sakspapirene til landstinget foreligger ikke pt., men en
del av sakene fra landsstyremøtet bør diskuteres. Styreleder leder gjennomgangen av disse
sakene.
Se spesielt protokollen fra sakene 2020.04 Innkomne saker til landstinget og 2020.08
Sentralstyrets egne saker.
Forslag til vedtak:
Ettersom dette er en diskusjonssak, fremmes det ingen forslag til vedtak i forkant av
styremøtet.

Til saksliste
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2020.34 MUNO
Saksdokument:

Dette sakskart

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

5 min

Saksutredning:
Rådgiver er blitt kontaktet av en representant for MUNO (Musikkundervisningen Norge),
som ønsker å innlede dialog om å kunne tilby kurs for lærere i kommunale kulturskoler.
Rådgiver har bedt om en skriftlig beskrivelse av dette, men har ikke mottatt noe foreløpig.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar å avvente vurderingen av denne saken til en skriftlig beskrivelse foreligger.

Til saksliste
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2020.35 Musikkpedagogdagen 2021
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

10 min

Saksutredning:
En felles fagdag med fordypning som hovedtema med er under planlegging i disse dager.
Involverte aktører er Norges musikkhøgskole, Ung musikk og Norsk kulturskoleråd – både
ved regionsavdelingen og sentralleddet. Rådgiver Jens Nyland representerer begge instanser
i dette arbeidet.
Rådgiver redegjør for prosessen så langt, og ber styrets medlemmer vurdere om de ønsker å
spille inn noe til det videre arbeidet. Ting det kan være betimelig å ta opp i diskusjonen:
•
•

Finansiering/kostnadsfordeling
Hvordan ivareta regionens mål for virksomheten?

Styreleder og rådgiver tar med styrets vurderinger og innspill inn i det videre arbeidet.
Forslag til vedtak:
Ettersom dette er en diskusjonssak, fremmes det ingen forslag til vedtak i forkant av
styremøtet.

Til saksliste
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2020.36 Ledersamling 2021
Saksordfører:

Styreleder/rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

20 min

Saksutredning:
Ifølge styreinstruksen skal det årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra kulturskolene i
fylket/regionen inviteres. I 2020 gjennomførte vi en ledersamling i januar, og det er på tide
å begynne å se på hvordan styret vil gjennomføre dette i 2021.
I den regionale virksomhetsplanen finner vi følgende punkter og formuleringer som er
relevante for tenkningen rundt ledersamling:
•
•
•

Vurdere å sette politiske temaer på agendaen på regionale ledersamlinger.
Vurdere å ta temaer om utenforskap og kulturskole inn på fag- og ledersamlinger.
Vurdere å trekke inn relevant forskning som tema på regionale fagdager og
samlinger.

Rådgiver foreslår at det etableres en arbeidsgruppe fra styret som jobber med denne
samlingen fremover.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at det etableres en arbeidsgruppe fra styret som jobber med denne samlingen
fremover. Rådgiver leder dette arbeidet.
Ytterligere vedtaksforslag bør tilkomme etter diskusjonen på styremøtet.
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2020.37 Eventuelt
Saksdokument:
Saksordfører:
Saksbehandler:

Rådgiver

Bakgrunn:

Forslag til vedtak:

Til saksliste

