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2020.38 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/26.10.2020
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 – 05
Arrangement
Styremøte
2020 – 05

Dato/tid
20.11.20 / kl. 09.00 – 12.00

Faste saker:
Godkjenning av innkalling og sakskart
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Rådgivers rapport for perioden 04.09 – 20.11
Økonomi
Strategi/politisk dagsorden
Eventuelt
Andre saker:
Endelig saksliste foreligger én uke før styremøtet.

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Jens Nyland, rådgiver

Til saksliste
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Styremøte

Sted
Nettmøte, Zoom
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2020.39 Godkjenning av protokoll 2020.04
Saksdokument:

2020 styremøte 4 protokoll 4.9

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken/oslo-og-vikendokumentarkiv/filter - og se 2020 styremøte 4 protokoll 4.9
Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.
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2020.40 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,
Aktivitets
rapport fylkes-/regionsstyre)
Kvartalsvis:
• Regnskap og nøkkeltall med egenkapitalovervåking
I tillegg årlig:
• Medarbeidertilfredsheit
Rapport fra perioden 04.09.20 – 20.11.20 i tråd med instruks, styrets prioriteringer og
virksomhetsplan:
• Ansattsamling i Trondheim 23. og 24. september.
• Landsting 2020 – forarbeid og gjennomføring.
• Ungdommens musikkmesterskap; administrasjon – pandemien har satt sitt preg på
gjennomføringen.
• Møter om regionalt fordypningsarbeid – Oslo, Viken og Innlandet har vært
medarrangører.
• Budsjett 2021 – forslag er vedtatt på e-post og sendes til sentralleddet innen 15.
november 2020.
• Fagnettverk – flere møter og diverse pandemihåndtering.
• Flere møter med arbeidsgruppa for Musikkpedagogdagen 2021 – 7. januar 2021.
• Medlemsservice.
• Diverse oppgaver i næringsgruppen til Norsk kulturskoleråd.
Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.

Til saksliste
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2020.41 Økonomi
Saksdokument:

Økonomirapport – se nedenfor

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Ingen store endringer siden forrige styremøte. Regnskapsrapporten viser et foreløpig
overskudd på kr. 148 672. Det vil påløpe noen drifts- og personalkostnader fremover –
rådgiver vil redegjøre for dette på styremøtet. Rapport pr. 13.11.2020:

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Til saksliste
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2020.42 Meldingssaker
Saksdokument:

Temaside: Fremtidens kulturskole

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Temamøte om "Fremtidens kulturskole"
Fredag 4. desember arrangeres det et temamøte for å presentere funn og innspill fra
arbeidet med fremtidens kulturskole. Deltagere i forpiloten og medlemmer av
prosjektgruppen vil innlede, og si noe om arbeidet så langt. Det blir også en
statusoppdatering på arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen, som også omfatter
kulturskolen.
Fredag 4. desember kl. 09.30 – 12.00 på Zoom. Påmelding via kulturskoleradet.no
Aktivitet i fagnettverkene
Det er blitt foreslått å utsette all aktivitet i dans- og teaternettverket inntil
pandemisituasjonen fremstår som mer overkommelig. Dette er begrunnet i at nettverkets
hovedaktivitet og eksistensberettigelse er større samlinger, som fordrer at et høyt antall
lærere på tvers av skoler og arbeidsregioner samles.
Det arbeides løpende med oppstart av nettverk for visuell kunst. Den første aktiviteten skal
etter planen skje digitalt i november eller desember 2020.
Ungdommens musikkmesterskap Oslo og Viken 2020
Det ble i uke 45 besluttet å avlyse den fysiske gjennomføringen av Ungdommens
musikkmesterskap Oslo og Viken 2020, som en konsekvens av smitteoppblomstringen i
hovedstadsregionen. De andre regionale arrangementene i landet har også måttet lide
samme skjebne.
Det vil bli gjennomført et digitalt alternativ med videoopplasting.
Forslag til vedtak:
Styret tar meldingssakene til orientering.

Til saksliste
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2020.43 Strategi/politisk dagsorden
Saksdokument:
Saksordfører:
Saksbehandler:
Saksutredning:
Ingen saker
Forslag til vedtak:

Til saksliste
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2020.44 Styrets møte- og aktivitetsplan 2021
Saksdokument:

Dette sakskart

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Saksutredning:
Rådgiver har sett litt på møte- og aktivitetsplan for styret i 2021, og foreslår følgende datoer:
Fredag 5. februar 2021 – styremøte 1
Fredag 23. april 2021 – styremøte 2
Fredag 27. august 2021 – styremøte 3
Torsdag 21. oktober 2021 – Årsmøte
Fredag 22. oktober 2021 - regional ledersamling
Fredag 19. november 2021 – styremøte 4 (evt. styreseminar – men dette kan også vurderes
på nyåret 2022).
Føringer i vedtekter og skolerute er hensynstatt i dette forslaget.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar foreslåtte eller revidert møte- og aktivitetsplan for 2021.

Til saksliste
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2020.45 MUNO – oppfølging av sak 2020.34
Saksdokument:

Dette sakskart

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

10-15 min

Saksutredning:
Organisasjonen Musikkundervisning Norge har tatt kontakt med regionen med ønske om å
starte en dialog med Norsk kulturskoleråd vedrørende muligheter for et overordnet
samarbeid. Kontakten ble videreformidlet til region Oslo og Viken fra Norsk kulturskoleråd
sentralt. Rådgiver redegjør nærmere for innholdet i brevet på styremøtet.
Forslag til vedtak:
Ettersom dette er en diskusjonssak, fremmes det ingen forslag til vedtak i forkant av
styremøtet.

Til saksliste
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2020.46 Ny landstingsperiode – hva skjer nå?
Saksdokument:

Strategi 2032, Sakskart LT2020, Protokoll LT2020

Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

45-60 min

Saksutredning:
Norsk kulturskoleråds landsting er vel overstått, og organisasjonen er nå i gang med
landstingsperioden 2021-2024. Noen av vedtakene på landstinget medfører noen vesentlige
endringer for organisasjonen, og styreleder, med arbeidsutvalget i ryggen, vil i denne saken
gjennomgå det mest vesentlige, og mulige eller sannsynlige implikasjoner for det regionale
arbeidet.
Deretter bes styret diskutere hvordan regionen skal begynne arbeidet med å iverksette
strategi 2032 i vår region, med det handlingsrommet som nå foreligger. Styret bes sette seg
godt inn i dokumentet Strategi 2032, som ligger lenket under saksdokument øverst i denne
saken.
Forslag til vedtak:
Ettersom dette er en diskusjonssak, fremmes det ingen forslag til vedtak i forkant av
styremøtet.
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2020.47 Årsmøte 2021 + ledersamling
Saksdokument:

Sakskart LT2020 s. 91-93

Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Saksutredning:
Det skal avholdes årsmøte i 2021, og arbeidsutvalget har kommet med et forslag om å legge
den årlige regionale ledersamlingen i forbindelse med dette årsmøtet. Forslag til datoer
ligger i sak 2020.44.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at den årlige regionale ledersamlingen avholdes i tilknytning til regionens
årsmøte i 2021.

Til saksliste
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2020.48 Regionalt fordypningsarbeid
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Styreleder/rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

10-15 min

Saksutredning:
I landstingets sak 5.1.6 om finansiering av regionale fordypningsprogram ble det fattet
følgende vedtak:
Utvikling av gode samarbeidsmodeller for tilbud innen fordypningsprogrammet i
kulturskolen, samt erfaringsdeling av arbeidet prioriteres i Norsk kulturskoleråd sitt strategiog utviklingsarbeid i landstingsperioden 2021 – 2024.
Norsk kulturskoleråd skal jobbe for ekstern finansiering og kartlegging av mulige finansielle
samarbeidsmodeller for regionale fordypningsprogram i kommende landstingsperiode.
Norsk kulturskoleråd er allerede i gang med å fasilitere dette arbeidet, og 28. oktober i år ble
det gjennomført et møte om saken med Østlandet som fokusområde. Tilsvarende møter har
blitt gjennomført over hele landet. Norsk kulturskoleråd sentralt, ved Rut Jorunn Rønning,
var initiativtaker til møtet, med vår region og Norsk kulturskoleråd Innlandet som
medarrangører.
På møtet deltok det representanter for hele "næringskjeden" når det gjelder
fordypningsarbeid innenfor musikkopplæring; kulturskoler, MDD, og UH-sektor, samt fag- og
interesseorganisasjoner. Det kom tydelig frem at en dialog på tvers av institusjoner og
tilbydere er ønskelig, og det var bred konsensus om at dette initiativet bør følges opp
ytterligere.
Forslag til vedtak:
Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken skal stimulere til dialog om fordypning i musikk på tvers
av relevante faginstanser og institusjoner i regionen, og - alene eller sammen med andre - ta
en koordinerende rolle i det videre arbeidet.
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2020.49 Styrets egenevaluering
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Styreleder/rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Tidsramme:

20-25 min

Saksutredning:
I tråd med styreinstruksen skal styret årlig gjennomføre en egenevaluering. Skjema for
egenevaluering ligger vedlagt denne saken. Vi benytter IP-modellen som prosessverktøy, og
styremedlemmene bes gjøre sine individuelle refleksjoner i forkant av styremøtet, i henhold
til beskrivelsen i evalueringsskjemaet.
Forslag til vedtak:
-

Til saksliste
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Bruk skjemaet til å notere ned dine refleksjoner:
1. Individuelt: reflekter på egen hånd, noter i skjemaet, og ta med til møtet.
2. Ev. gruppe: reflekter 2-3 sammen, og bli enige om de viktigste punktene. NB! Dette punktet kan
hoppes over.
3. Plenum: rekkefremlegging og deretter diskusjon. Prioriter punktene og foreslå tiltak.

Skjema for styrets egenevaluering
1. Hva har vært bra?

2. Hvorfor?

3. Hva kan bli bedre?

4. Hvordan?

Til saksliste

18

2020.50 Eventuelt
Saksdokument:
Saksordfører:
Saksbehandler:
Bakgrunn:
Forslag til vedtak:

Til saksliste

