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2020.19 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksdokument: Innkalling og sakliste 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

2020.20 Godkjenning av protokoll 2020-02 

Saksdokument: Protokoll 2020-02 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

  

Vedtak: 

Protokoll godkjennes. 

 

2020.21 Landsstyremøte 2020 

Saksdokument: Protokoll Sentralstyremøte 02, 03.04.20 

Saksliste Landsstyremøte 2020 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Vedtak: 

Styret har gått gjennom sakslisten til landsstyremøtet 2020 og diskutert de innkomne sakene 

grundig. 

 

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/personal/elin_kvernmoen_kulturskoleradet_no/Documents/Documents/INNLANDET/Styremøte%20INNLANDET/2020/2020-02/Protokoll/Protokoll%202020-02.pdf
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/personal/elin_kvernmoen_kulturskoleradet_no/Documents/Documents/INNLANDET/Styremøte%20INNLANDET/2020/2020-03/2020%20Sakskart%202020-2%2030.4%20v.2%20Sentralstyremøte.pdf
https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/personal/elin_kvernmoen_kulturskoleradet_no/Documents/Documents/INNLANDET/Styremøte%20INNLANDET/2020/2020-03/2020%20Landsstyremøte%20sakskart.pdf
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2020.22 Organisering av ledermøter 
Saksdokument:    

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Bakgrunn: 

Tidligere har det vært arrangert 4 ledermøter i året i Hedmark og Oppland. Oppmøteprosenten har 

vært synkende, og tilbakemeldingene har vært at det er lang reisevei for å komme til møtet. 

I tiden med hjemmekontor har vi derimot hatt 4 ledermøter, og det har åpnet seg nye måter å kunne 

treffes til erfaringsdeling, foredrag m.m. 

Hvordan skal ledermøtene organiseres videre sett i lys av arbeidsformen i koronapandemien? 

 

Vedtak: 

Fra høsten 2020 settes det i gang en ordning med digitale ledermøter annenhver måned, og 

ett fysisk ledermøte november i Oslo. Nestleder i styret og rådgiver lager et årshjul med 

tematikk for møtene. 

2020.23 Kulturarven i Innlandet 

Saksdokument:   

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Bakgrunn: 

Oppfølging av Virksomhetsplanens pkt. 1.3, Regionale handlinger, pkt. 1.3.1.2. 

Kartlegge hvor det er samiske miljø i Innlandet, og undersøke behov for samarbeid. 
 
Flere steder i Innlandet står den norske folkekulturen og kulturarven sterkere enn i andre kommuner, noe vi 
også kan se i flere kulturskoler. Tilbudet i kulturskolene bærer ofte preg av dette; samisk kultur, folkedans, 
folkemusikk og håndverk. Som oftest er kulturskolene knyttet til representative miljø og har nettverk som 
dekker behovene for undervisning og formidling.  
 

Hvordan kan Norsk kulturskoleråd Innlandet løfte opp kulturarven og være en bidragsyter til 
kompetanseheving og inspirasjon? 
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Vedtak: 

Det lages en kartlegging i Innlandet med disse spørsmålene: 

1. Er det samiske miljø i din kommune, og i så fall; hvordan er kulturen integrert i 

kulturskolen? 

2. a) Har kulturskolen tilbud innen folkemusikk, - dans, annet kunstfag innen folkekultur?  

I så fall; hva slags tilbud? 

b) Hvordan kan Norsk kulturskoleråd være en bidragsyter til inspirasjon og evt. 

kompetanseheving innen denne type kulturarv? 

2020.24 Rådgivers rapport 

Saksdokument:   

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

a) Møte med Innlandet fylkeskommune 23.04.20 

I forbindelse med tidligere avtaler med henholdsvis Hedmark og Oppland fylkeskommuner, ble det 

holdt et møte for å sikre at avtalene kan stå i den nye fylkeskommunen.  

Det var for øvrig ingen vilje hos fylkeskommunen å gå inn i noen faste avtaler bortsett fra dekke av 

husleie på kr. 20 000,- . Innlandet fylkeskommune er så ny, at budsjettene ikke er helt satt, og derfor 

kan de ikke love en fast avtale ut over husleien.  

Vi kan selvfølgelig søke på kulturmidler på lik linje med andre. Vi tar kontakt med fylkeskommunen 

igjen for å undersøke om det lar seg gjøre å få istand en avtale på et senere tidspunkt. 

b) Digitale ledermøter i koronapandemien 

Det var et stort behov for å kunne samle kulturskolelederne i Innlandet i forbindelse med fysisk 

nedstengning av kulturskolene og krav om digital undervisning. Det er så langt blitt holdt 4 

ledermøter med tematikkene: 

- 26.03.20: Hva gjør kulturskolen nå? – 22 deltagere 

- 24.04.20: Hvordan gjenåpne kulturskolen og samtidig ivareta smitteverntiltakene? – 24 

deltagere 

- 04.05.20: Smittevernveileder for kulturskolen – 44 deltagere 

- 18.05.20: Fysisk gjenåpning av kulturskolen – 20 deltagere 

- 27.05.20: Hvordan runde av et så spesielt skoleår? 

Møtene har hatt form av erfaringsdeling. Delingsviljen har vært stor: tips til materialer, dokumenter, 

planer, steder på sosiale medier, gode og dårlige erfaringer, osv. 

2020.25 Eventuelt 
Det var ingen saker til Eventuelt. 


