
 

 
Innkalling og sakskart til styremøte nr. 04/2020 i 
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark    
 
Dato:  Torsdag 10.12.2020 
Tid:   12.00 – 15.00 
Sted:  Digitalt møte - Zoom  
 
Innkalt: 
Leder:   Pia Vang 
Nestleder:  Morten Hagevik 
Styremedlem: Siri Gythfeldt 
Styremedlem: Øystein Sandtrø 
Styremedlem: Maja Foss Five 
Styremedlem: Åshild N. Isaksen 
Styremedlem: Cedomir Popadic 
Varamedlem:  Marianne Bjørnsdatter Gärtner Ous 
 
 
 
Saker:  
 
Sak 19/2020  Oppsummering fra/evaluering av Landstinget 2020    

  
Sak 20/2020   Årsmøte/-konferanse i oktober/november 2021  
 
Sak 21/2020   Gjennomgang av VP 
 
Sak 22/2020   Strategi for veiledningsordningen 
 
Sak 23/2020   Kulturskole 3.0/Fremtidens kulturskole 
 
Sak 24/2020   Budsjett 2021  
 
Sak 25/2020  Avvikling av egenkapital  
 
Sak 26/2020  Endringer i styresammensetning  
 
Sak 27/2020   Møtedatoer for 2020/2021   
 



Sak 28/2020  Orienteringer/eventuelt  
 

SAKSKART 
 
Sak 19/2020  OPPSUMMERING FRA /EVALUERING AV LANDSTINGET 2020 

Hver saksordfører forbereder noen minutter med sine saker. 
- det nasjonale blikket, hva ble vedtatt som er viktig for kulturskolenorge? 
- det regionale blikket, hva betyr vedtakene for oss regionalt? Hvordan følge  
  opp dette i vår region?  
 
Er det noe generelt vi ønsker å si?  
- Gjennomføring, ivaretagelse av demokratiet. Hva betydde det at møtet var  
  digitalt? Fungerte kommunikasjonen mellom fraksjoner, medlemmer i  
  fraksjoner etc? 
 
Sakskart 
Protokoll 
 
Forslag til vedtak:  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 

Sak 20/2020  ÅRSMØTE/-KONFERANSE I OKTOBER/NOVEMBER 2021  
Med tanke på å rekruttere godt til årsmøtet, øke eierskapet til organisasjonen, 
samt øke kunnskapen om organisasjonen, så kan det å arrangere en 
konferanse i tilknytning til årsmøtet i oktober/november 2021 være et fint tiltak. I 
planleggingen av en eventuell konferanse vil følgende spørsmål være aktuelle 
og finne gode svar på:  
Hva ønsker vi å oppnå med denne konferansen?  
Hvilke målgrupper ønsker vi å fokusere på?  
Hva slags innhold vil være relevant for mål og målgrupper. 
 
Vi tar diskusjonen i styret, på basis av innspillene fra rektormøtet 25.11:   

Målgruppe:  
Skoleeiere, kommunalsjefer, rektorer og lærere. 

Plassering:  
Kan deler av samlingen gjøres digital for å senke terskelen for deltagelse? Det 
er viktig med fysiske møtearenaer nå.  
 
Innhold/tema/ressurspersoner (innledere):  
Fagnettverk ledere og lærere 
Elevmedvirkning, samle elever? 
Kulturskolen som samfunnsaktør 
Mangfold/inkludering – få med innledning/presentasjon fra aktuelle 
samarbeidsparter  
Tema kulturskule/kommune 3.0, Innlegg fra KS? 

  
 

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/7486/orig/2020%20Landstinget%202020%20sakskart%20v.%202%2020.10.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/7539/orig/2020%20Landstinget%202020%20protokoll%20v.3.pdf


Forslag til vedtak: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark arrangerer konferanse i 
tilknytning til årsmøtet i oktober/november 2021. AU legger frem skisse til 
gjennomføring på neste styremøte. 
 
 

Sak 21/2020  GJENNOMGANG AV VP  
Status pr 10.12.2020. 
Innspill fra AU til videre arbeid: 
 
1.2.1: Ha kronikker i alle lokalaviser/kommuner 
Knut og Morten har skrevet en kronikk til SB og ØP i forbindelse med trusselen 
om nedleggelse av MDD og Sandefjord og Larvik 
 
1.1.2: Etablere fast ukentlig samarbeid mellom skole, SFO og barnehage etter 
modell fra kulturskoletimen 
Kartlegge barnehage/SFO/grunnskolesamarbeidet 
Webinar 22.9 om fagfornyelsen: Knut sende ut til rektorene 
Dette kan være tema for en av kronikkene 

 
1.1.1: Delta på aktuelle politiske og interessepolitiske arenaer 
Samhandlingsmøtet om regional fordypning var første møteplass. 
Flere kulturskoler har vært representert på kommunemøter med leder i fylkets 
hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. 
 
KS:  
Høre med Maja F. Five om mulighet for innlegg av oss på fylkeskonferanse + 
Torkel Øien 
 
Fylkeskommunen:  
Regionale fordypningstilbud. Invitere oss til møte med kulturdirektør. 
Presentere oss selv + si noe om fremtiden. 

 
2.1.1.1: Aktivt synliggjøre vår kompetanse 
Synliggjøre kulturskolens kompetanse gjennom kronikker.  
Lage mappe på Googledisken der vi deler det hver enkelt gjør ift politisk arbeid/ 
politikerrettet informasjon.  
 
1.2.2: Opprette fagnettverk innenfor utvikling av lokale læreplaner 
Nettverk for lokale læreplaner. Knut inviterer alle som ikke har utarbeidet til et 
møte om dette – starthjelp. Morten deltar?  

 

    Forslag til vedtak:  
    Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 
 

 

 



Sak 22/2020   STRATEGI FOR VEILEDNINGSORDNINGEN 
    Vi har satt oss mål i vår virksomhetsplan at «Flest mulig kulturskoler skal ha  
    gjennomgått eller søkt på deltakelse i nasjonal veiledningsordning».  
    Hvordan arbeider vi med dette fremover? Se vedlagte notat. 
 

    Forslag til vedtak:  
    Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
Sak 23/2020   KULTURSKOLE 3.0/FREMTIDENS KULTURSKOLE 

Fra vår region har Larvik kulturskole og Porsgrunn kulturskole vært med i 
forpiloten av dette prosjektet. 
Snart kommer utlysning av hovedpiloten, og vi ønsker å rekruttere kulturskoler 
fra vår region til denne. Innholdet i dette prosjektet er tangerer mange punkter i 
vår virksomhetsplan. Hvordan arbeider vi med dette? Se vedlagte notat. 
 

 Forslag til vedtak:  
 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 

Sak 24/2020  BUDSJETT 2021  
Budsjettet på inntektssiden baserer seg på tre inntektskilder: 
1. Post 3101: Driftstilskudd fra Norsk kulturskoleråd 

  2. Post 3101: Lokal kontingent 
3. Post 3105: Deltageravgifter (årsmøte/årsmøtekonferanse) 
 
På utgiftssiden så utgjør post 6860: Møter, kurs og oppdatering, den største 
posten. Kr. 100.000.- av disse utgiftene ses opp mot post 3105. De resterende 
30.000.- er tenkt brukt på innledere på rektormøter/evt andre konferanser, og 
møteutgifter i form av bevertning.  
Den nest største posten, 5330, Styrehonorarer er økt siden 2020 – budsjettet 
da styrene, i henhold til nye vedtekter, honoreres mer enn tidligere.  
I henhold til Landstingets vedtak i saken om Larsenutvalget, så prolongeres alle 
vedtak fra årsmøtet i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark 2019 til 
årsmøtet i oktober/november 2021. Dette betyr videreføring av regional 
kontingent også i 2021.  
Se vedlegg i saken. 
 

 Forslag til vedtak: 
Styret vedtar fremlagte budsjett for 2021. 

 
 
Sak 25/2020 AVVIKLING AV EGENKAPITAL  

Styret vedtok i sitt styremøte i mai 2020 en fremdrift i avvikling av 
egenkapitalen samt forslag til hva egenkapitalen kan brukes på. Siden den 
gang har dette temaet vært oppe på rektormøtet 25. november og som sak på 
det første hovedstyremøtet 3. desember. Hovedstyrets vedtak 3. desember har 
betydning for Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemarks vedtak fra mai 2020 da 
fremdriften nødvendigvis blir annerledes enn det styret opprinnelig hadde lagt 
opp til.   
 
 



Vedtak i hovedstyremøte 03.12.2020: 
1. Akkumulert egenkapital fra den enkelte fylkesavdeling, slik den er beskrevet i 
saksutredningen, er juridisk sett allerede en del av organisasjonens samlede 
egenkapital.  
2. Akkumulert egenkapital fra den enkelte fylkesavdeling skal kunne disponeres 
av den enkelte fylkesavdeling.  
3. Hovedstyret ber om at alle fylkesavdelingene utarbeider en plan for bruken 
av akkumulert egenkapital innen 1. april 2021.  
4. Arbeidsutvalget utarbeider forslag til håndtering av fremtidige over- og 
underskudd i fylkesavdelingene.  
5. Fylkesavdelingene får tilsendt oversikt over egenkapital før 1. januar 2021. 

 
Forslag til vedtak: 
AU reviderer plan for bruken av akkumulert egenkapital på basis av 
egenkapitalen pr 31.12.2020, samt innspill fra rektormøtet 25.11.2020. 
Denne planen sendes Norsk kulturskoleråd/Hovedstyrets arbeidsutvalg, 
og Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ber om en rask beslutning 
slik at vi sikrer nødvendig fremdrift i saken. 
 
 

Sak 26/2020  ENDRINGER I STYRESAMMENSETNING  
    Leder Pia Vang har sendt en permisjonssøknad om å fratre vervet  
    tidligere enn normert: 
    «Til alle styremedlemmer i Vestfold Telemark kulturskoleråd 
 
    Jeg søker med dette om permisjon fra styreledervervet fra 01.01.21 og fram til nytt   
    styre velges i oktober/november 2021. 
 
    Med vennlig hilsen 
    Pia Margareta Vang» 

 
    Konstituering av nytt styre/vara. 
    Leder:    Morten Hagevik 
     Nestleder:   Øystein Sandtrø 
    Styremedlemmer:  Maja F. Five, Åshild N. Isaksen, Cedomir Popadic,    
                                   Siri Gythfeldt og Marianne B. G. Ous 
    Varamedlem:   Pia M. Vang 
 

Forslag til vedtak: 
    Pia M. Vang fristilles fra vervet som styreleder fra 01.01.2021 og nytt   
    styre/varamedlem konstitueres fra samme dato i henhold til  
    saksfremlegget. 

 
 
Sak 27/2020  MØTEDATOER FOR 2021 
    Se vedlegg i saken. 
 
   Forslag til vedtak: 
    Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark vedtar vedlagte møteplan. 
 
 
 



Sak 28/2020   ORIENTERINGER/EVENTUELT  
    Kronikk vedrørende MDD 
    - se vedlegg 
    Oppsummering fra rektormøtet 25.11 
    - se vedlegg 
    Oppsummering fra hovedstyremøtet 03.12 
   Kronikk: Kulturskolen i Koronatid (direktør Morten Christiansen) 
       
 
 
Styreleder Pia M. Vang (sign.) 
Larvik 07.12.2020 
 
 

https://www.tronderdebatt.no/i-krisetid-er-den-viktige-kulturskolen-enda-viktigere-for-barn-og-unge/o/5-122-12835

