Protokoll - styremøte i TRØNDELAG FYLKE 2021 - 02
Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams.
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2021.09 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksdokumenter:

Innkalling, dette dokument
Sakliste (side 2)

Vedtak
Styret godkjenner innkalling og sakslisten slik den ble framlagt

2021.10 Godkjenning av protokoll 2021.01
Saksdokumenter:

Link https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelagdokumentarkiv/filter

Vedtak
Styret godkjenner protokollen som framlagt

Sakliste
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2021.11 Referatsaker
Saksdokumenter:

Vedlegg 1 rådgivers rapport, dette dokument

Innspill:
Styret ønsker at rådgiver skal jobbe videre med utvikling av kommunikasjonsplattform for framtidens
kulturskole. Innspill om felles webinar for Trøndelag for å få jobbet aktivt med framtidens
kulturskole.
Vedtak
Styret tar rådgivers rapport til orientering. Rådgiver jobbe videre med felles webinar tilbud til alle
medlemskommuner i Trøndelag som gjelder framtidens kulturskole

2021.12 Evaluering regionsbesøk
Saksdokumenter:

Møtereferat sendt til regionsnettverk

Innspill:
Styret legger vekt på at arbeidet med regionsbesøk må starte tidligere, og hensikten med møtene må
kommuniseres tydeligere fram. Hva vil styret ha ut av regionsmøtene? Styret må jobbe videre med
form på møtet, og er det hensiktsmessig med 2-delt møte? En del for politikere og en del for
rektorer? Viktig at arbeidet med møtene begynner tidligere, høsten 2021.
Vedtak
Til regionsbesøk i 2022 år jobbes det med å legge datoer så tidlig at KS og enhetsleder blir invitert
inn, med tydelig agenda. Ansvarlig for videre arbeid er rådgiver.

2021.13 Oppfølgingsaker fra styremøte 12.01.21
1. Bruk av egenkapital Trøndelag (2021.05)
2. Pilotprosjekt grunnskole – kulturskole (2021.06)

2021.05 Bruk av egenkapital Trøndelag
Saksdokumenter:

Sakliste

Hovedstyremøte protokoll 2020.04 fra 3. desember 2020, NKR
hjemmesider. Eget vedlegg til sakskart i e-post
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Innspill:
Antall deltakerkommuner bør reduseres fra 6 til 2 grunnet økonomiske rammer.
Vedtak
Styret tar plan for bruk av egenkapital i pilot samarbeid grunnskole og kulturskole til orientering og
ber om at justering gjeldene deltakerkommuner endres. Ferdig planen sendes inn til hovedstyret ved
styresekreter. AU og rådgiver fortsetter å jobbe med økonomisk plan og en prosjektskisse.

2021.06 Pilotprosjekt grunnskole - kulturskole
Saksdokumenter:

Landstyrevedtak 5.1.8

Anders Rønningen, FoU-leder Kulturskolerådet ble med i møtet under punkt 2021.06
Innspill:
Anders Rønningen orienterer om hvordan knytte piloten opp mot FoU-sektoren, og viktigheten av en
kobling mot forskningsfeltet i gitt pilot. Anders viser til hvilke ressurser som er i kulturskolerådet og
et forskningsprosjekt som allerede er i gang for Trøndelag på Levanger.
Tips fra Anders
•

Opprette samarbeid med Larvik kommune. De er del av et forskningsprosjekt gjeldene
samarbeid med grunnskole og kulturskole.

•

Viktig for piloten å forankre forskingen med søkelys på å prøve ut modeller. Det er flere
parallelle prosjekter som er i oppstartsfasen. Det er hensiktsmessig å legge de forskjellige
prosjektene opp mot hverandre slik at man kan utveksle data og styrke piloten.

•

Kunnskapsdepartementet har noen innspill på hvordan man organiserer fordypning. Behov
for god samtenkning i forhold til stortingsmeldingen som kommer 19 mars.

Styrets drøfting: Start rekruteringen av kommuner som ønsker å delta så raskt som mulig. Viktig i
piloten å sette søkelys på modeller for samarbeid, og forskjellige modeller bør prøves ut. Det er
ønskelig at Kulturskolerådet står for økonomiske rammer til forskning, mens styrets egenkapital
brukes til utprøving av modeller som støtte til kulturskoler. Søke midler fra U-dir? Kulturskoledagen i
Trondheim kan innlemmes i prosjektet, Bjørn-Terje Bandlien er koblet på Trøndelag i forhold til
forskning på bruken av de forskjellige modellene. Det er styrets ønske at Bjørn-Terje Bandlien brukes
på utforming av prosjektskissen av piloten. Det stilles spørsmål om det er aktivitet eller
forskningsresultater piloten skal ha søkelys på og resultere i. Hvis det er aktivitet styret ønsker, så se
på mulighet for å knytte seg opp mot eksiterende forskningsprosjekt.
Vedtak:
Styret delegerer videre arbeid med prosjektrammer gjeldene piloten til AU og rådgiver.

Sakliste
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2021.14 Kulturskoledager Trøndelag januar 2022
Saksdokumenter:

Protokoll styremøte 16.12.2020

Innspill:
Avklare planene sentralt for kulturskoledager. Skal kulturskoledagene arrangeres regionalt eller
nasjonalt? Styreleder tar dette med inn i hovedstyremøtet 17.02.21
Vedtak
Rådgiver jobbe aktivt videre med samarbeid NMK og rådgiver i Møre og Romsdal. Styret er positiv til
5-års perspektiv på arrangementet Kulturskoledager.

2021.15 Eventuelt
Innspill:
Saker styreleder skal ta med til hovedstyremøte drøftes i styret: styreopplæring, stortingsbenker og
kommunikasjon - Arendalsuka, rolleavklaring hovedstyre og fylkesstyret, framtidens kulturskole.
Styret ønsker at styreleder tar opp rådgiverressurs i hovedstyremøte 17. februar 2021. Hva er tenkt
rundt rådgiverressurs i framtiden ref. vedtak i landsting 202 hvor Kulturskolerådet skal være
rådgivers hovedarbeidsgiver.

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Sakliste
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