Protokoll - styremøte i TRØNDELAG FYLKE 2021 - 04
Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams.
27. mai 2021. KL 09:00 – 11:00

Til stede:
Leder

Bjørn Skjelstad

Nestleder

Karsten Selseth Landrø

Styremedlem Vegar Snøfugl, forlot møte etter sak 2021.31
Styremedlem Tonny Eliassen
Styremedlem Aslaug Hestø
Styremedlem Mette Stene Ertzgaard
Frafall:
Styremedlem Toril Antonsen Aae

Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag
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2021.27 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak
Styret godkjenner innkalling og saksliste som framlagt.

2021.28 Godkjenning av protokoll 2021.03
Vedtak
Styret godkjenner protokollen som framlagt

2021.29 Referatsaker
Vedtak
Styret tar rådgivers rapport til orientering.

Sakliste
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Andre referatsaker
Innspill
Styreleder har vært i kontakt med stortingsbenken for Trøndelag, og har opprettet god dialog om
framtidig samarbeid når det felles møter, støtteordninger og Kulturskoleråd Trøndelag som
høringsinstans
Vedtak
Styret tar sakene om stortingsbenken, fordypning, ledersamling og Arendalsuka til orientering.

2021.30 Hovedstyremøte 23.04
Vedtak
Styret tar redegjørelsen til orienteringen

2021.31 Oppfølgingsaker fra styremøte 20.04.21
31.1 Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole
Innspill
Inkludere ungdomsskole nivå i piloten, med bakgrunn i mulig nedleggelse av MDD tilbud i Orkland?
Molde har ett samarbeid mellom MDD og ungdomskolen som kan brukes som inspirasjon. Skape
lenker mot grunnskolen som skaper økt rekrutering til kulturskoler.
Styreleder har kontaktet Kulturskoler som deltar i piloten Framtidens kulturskole i Trøndelag, med
spørsmål om de er interessert i å delta i piloten samarbeid grunnskole – kulturskole som en
forlengelse av Framtidens kulturskolen.
Bruke modell fra Utenforfloka som en av tre modeller som utprøves?
Vedtak
AU og rådgiver fortsetter å jobbe med piloten modell samarbeid grunnskole og kulturskole

31.2 Årsmøtet 27. november 2021
Innspill
Jobbe med å få større deltagelse på årsmøtet. Er det hensiktsmessig å opprette en arbeidsgruppe

Sakliste

Side 3

som jobber med årsmøtet og orienterer styret? Fastsette tema etter ledersamlingen i 2. -3.
september.
Vedtak:
Styret vedtar å bestemme tema på fagdag i forbindelse med årsmøte 2021 etter lederkonferansen i
september.

2021.32 Kulturskoledager 2022
Innspill
Fokus på tilbud til lærere, ikke ledere. Satse på lokale krefter i forhold til innhold.
Deltakeravgift på ca. kr 3000,- vil dekke både selvkost og bidra inn i kostnad for faglig innhold. Sjekk
med NMF hva de har som headliners på sitt årlige seminar. Skal kulturskoledager flyttes til mars i uke
9 eller 10? Legg ledersamling og regionsmøter samtidig som kulturskoledager? Rådgiver undersøker
om Scandic Hell hotell er ledig i uke 9 eller 10.
Innspill på tema: Søkelys på småbarnspedagogikk? Lærerens rolle i kommune 3.0? Knytte
universitetet NORD – lærerutdanning mot kulturskoledager? UKM naturlig partner? NTNU inn som
samarbeidspartner?

Vedtak
Styret vedtar å avholde kulturskoledager i Trøndelag 2022. Rådgiver sjekker mulig samarbeid med
lærerutdanningen på Levanger og alternativ datoer for arrangementet. AU jobber sammen med
rådgiver videre med kulturskoledager

2021.33 Eventuelt
Innspill
Rekrutering til digital rektorkaffe 11. juni med tema sosiale media. Rådgiver blir bedt om å sende mail
til alle regionledere med info og oppfordring til SoMe kontakter også deltar.

Vedtak
Styret drøfter innkomne saker, og ber rådgiver kontakte regionledere for informasjon om digital
rektorkaffe 11. juni.
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