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Fylkesstyret, Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 

 
Leder Morten Hagevik 

Nestleder Øystein Sandtrø 

Styremedlem Cedomir Popadic 

Styremedlem Marianne B. Gärtner Ous 

Styremedlem Siri Gythfeldt 

Styremedlem Åshild N. Isaksen 
Styremedlem Maja Foss Five 

  

1. varamedlem Pia Margareta Vang 

 
 
Fra administrasjonen: 

Rådgiver Knut Øverland 

 
Forfall: 
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Tentativ tidsramme Innhold 

10.00 – 10.05 Velkommen ved styreleder og sak 14 

10.05 – 10.35 Sak 11 

10.35 – 11.05 Sak 15   

11.05 – 11.30 Lunsj 

11.30 – 12.15 Sak 16 

12.15 – 12.45 Sak 17 

12.45 – 13.00 Styreleders oppsummering 

 

2021.14 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 

Forslag til vedtak:  Innkalling og sakliste godkjent 

 

2021.11 Opprettelse av fagnettverk innenfor utvikling av lokale læreplaner  

Saksdokumenter: Dette dokumentet  
 
Saksbehandler:  Morten Hagevik og Knut Øverland 
  
Saksutredning: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark har følgende innsatsområde i vår virksomhetsplan: 
 
1.2.2. 
Tiltak:    Opprette fagnettverk innenfor utvikling av lokale læreplaner 
Aktivitet:   Kartlegge hvem som har utarbeidet lokale læreplaner 
Forventet måloppnåelse: Alle kommunene skal ha etablert lokale læreplaner 
 
Styret drøftet «Opprettelse av fagnettverk innenfor utvikling av lokale læreplaner» i sitt møte 
den 15. april i år, i sak 11/2021. Der ble forslag til fremdriftsplan lagt frem: 
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Innen 23.04 Utarbeide og sende ut kartleggingsundersøkelse 

07.05 Svarfrist på kartleggingsundersøkelsen 
07.05 – 21.05 Bearbeiding og analyse av undersøkelsen samt utarbeidelse av skisse 

til organisering av nettverk, innhold og gjennomføringsplan for 
arbeidet 

Ultimo mai Heldags rektormøte der presentasjon av kartleggingene og plan for 
arbeidet drøftes med rektorene 

Juni Detaljplanlegging 

September – juni 
2022 

Gjennomføring 

 
Styret vedtok å komme tilbake til saken på neste styremøte. 
 
Vurderinger 
Av ulike årsaker har det ikke vært mulig å gjennomføre starten av planen slik vi skisserte i 
møtet i april. Det legges derfor opp til å dele den fremlagte fremdriftsplanen i to deler: 
 

A. Drøfting av sentrale problemstillinger i styremøtet: Hva ønsker vi å spørre 
kulturskolene om (kvantitative og kvalitative spørsmål)? Deretter utsending av enkel 
spørreundersøkelse med kort frist til rektorene. Svarene legges frem på neste 
styremøte, og der tas det beslutning basert på tilbakemeldingene fra kulturskolene. 
 

B. Dersom det er et ønske og behov om at vi skal jobbe med dette fremover i 
tilbakemeldingene fra kulturskolene, så vil arbeidet med lokale læreplaner/fagnettverk 
legges inn i styrets forslag til virksomhetsplan som skal drøftes på årsmøtet i 
november. 
 

Forslag til vedtak: 
Det sendes ut en kort spørreundersøkelse til kulturskolene med både kvantitative og 
kvalitative spørsmål knyttet til lokalt læreplanarbeid på den enkelte skole. Frist for 
tilbakemelding fra skolene settes slik at styret på sitt neste møte kan få fremlagt en 
bearbeiding og analyse av status og behov. 
 

2021.15 Utlysning av midler til lokalt utviklingsarbeid 
 

Saksdokumenter: Dette dokumentet samt vedlagte retningslinjer/søknadsskjema 
 

Saksbehandler:  Knut Øverland  

 

Saksutredning: 

Regnskapet til Norsk kulturskoleråd for 2020 er nå både godkjent av hovedstyret og revisor. 

Egenkapitalen for Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark pr. 31.12.2020 viser kr. 466 470.- 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/18yFL1Dt2RPCMUnf3JfQz5wpse0QkjbOt/edit
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Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark har tidligere vedtatt følgende plan for 

avvikling av egenkapitalen: 

 

Lokale utviklingsmidler 

1. Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark utlyser for kalenderåret 2022, kr. 100.000.- som 

medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier.  

Utlysningsfrist: 15.09.2021 

Søknadsfrist:  15.10.2021 

     

 2. Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark utlyser for kalenderåret 2023, kr. 100.000.- som 

medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier. 

 Utlysningsfrist: 15.09.2021 

 Søknadsfrist:  15.10.2021 

 

Regionale fordypningsprosjekt 

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark setter av til sammen kr. 200.000.-  

for 2022 og 2023 til planlegging, gjennomføring og utvikling av regionale fordypningsprosjekt. 

Oppstart: Januar 2022 

 

Årsmøtekonferanse 2021 

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark setter av kr. 40.000.- til gjennomføring av 

årsmøtekonferansen 2021.  

 

Økonomisk buffer  

Den egenkapitalen som ikke blir brukt opp som følge av dette vil 

utgjøre en økonomisk buffer for fylkesavdelingen ut kalenderåret 2023. 

 

Forslag til utlysningstekst for lokale utviklingsmidler: 

 

Utlysning av lokale utviklingsmidler for kulturskolene i Vestfold og 

Telemark 2022 og 2023 

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ønsker å stimulere til utviklingsprosjekter og faglig 

utvikling i regionen gjennom tildeling av utviklingsmidler.  

 

For 2022 og 2023 prioriteres følgende områder:  

1. Tiltak rettet mot utenforskap med for eksempel tilrettelegging, rekrutteringstiltak, 
eller annet for å styrke inkludering og integrering i kulturskolen.  

2. Lokale eller interkommunale fordypningsprosjekt i regi av kulturskolen/kulturskoler.  
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Prosjektet det søkes på skal ha:  

en klar beskrivelse med tidsplan og konkrete mål for prosjektet i form av f.eks. 

plandokumenter og/eller felles programbeskrivelser. Det er av betydning at disse også kan 

være tilgjengelig for kulturskolefeltet ut over nettverket.  

Gjennomgående langvarige prosjekter prioriteres.  

Rapport sendes til styret innen 2 måneder etter avsluttet prosjekt. 

Se retningslinjer som ligger vedlagt utlysningen.  

Følgende kan søkes dekket:  

• Utgifter til innleide lærere, honorarer og oppholdsutgifter 
• Sekundært også frikjøp fra undervisning til allerede ansatte lærere 

Søknadssum: Inntil kr. 25 000.- pr budsjettår for 2022 og 2023  

Søknadsfrist: 15. september 2021  

Skriv en kortfattet søknad som inneholder: 

▪ Beskrivelse av mål for prosjektet 

▪ Informasjon om prosjektets deltakere  

▪ Prosjektbeskrivelse med skisse over prosjektets aktiviteter 

▪ Forventet måloppnåelse  

▪ En tentativ tidsplan 

▪ Økonomiplan 

▪ Søknadsbeløp  

Søknadene vil bli behandlet og besvart innen 15. oktober.  

Send søknad på mail til knut.overland@kulturskoleradet.no og merk den med «Søknad 

utviklingsmidler 2022/2023» i emnefeltet.  

Spørsmål rettes til rådgiver Knut Øverland tlf. 94 88 67 22 eller pr epost.  

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark v/styret.  

Forslag til vedtak: 

Lokale utviklingsmidler lyses ut i henhold til fordeling av egenkapital, fremdriftsplan og 

utlysningstekst. 

https://docs.google.com/document/d/18yFL1Dt2RPCMUnf3JfQz5wpse0QkjbOt/edit


Side 7 

 
 
 
2021.16 Årsmøtesaker  
 

Saksdokumenter:  Dette dokumentet  
  
Saksbehandler:  Knut Øverland 
 

Saksutredning:  
Saksbehandlede saker tas opp på septembermøtet, men AU ønsker allikevel en liten info og 
drøfting allerede nå. 
I henhold til organisasjonens vedtekter skal følgende saker behandles på årsmøtet: 
 
Sak 1 Konstituering  
1.1 godkjenning av fullmaktene 
1.2 valg av tre representanter til tellekorps  
1.3 valg av to møtedirigenter  
1.4 valg av to referenter 
1.5 godkjenning av innkalling 
1.6 godkjenning av forretningsorden for årsmøtet 
1.7 godkjenning av dagsorden 
1.8 valg av tre representanter til redaksjonskomité 
1.9 valg av to protokollunderskrivere 
 
Sak 2 Styrets beretning for siste periode 
 
Sak 3 Revidert regnskap for siste periode 
 
Sak 4 Saker som legges fram av styret 
 
Sak  5 Innkomne saker 
 
Sak  6 Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget  
 
Sak  7 Tilleggskontingent 
 
Sak  8 Budsjett for perioden 
 
Sak  9 Årsmøtet velger for kommende periode: 
 
Etter innstilling fra valgkomiteen: 
 
Sak 9.1 Medlemmer til fylkesstyret:  
   Sak 9.1.1 Leder 
   Sak 9.1.2 Nestleder 
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   Sak 9.1.3 Tre styremedlemmer  
   Sak 9.1.4 To varamedlemmer  

Sak 9.2 Inntil seks delegater og to vara til landstinget  
 
Sak 9.3  
Etter innstilling fra fylkesstyret:  
Sak 9.3 Medlemmer til valgkomiteen i fylkesavdelingen  
Sak 9.3.1 Leder 
Sak 9.3.2 To medlemmer 
Sak 9.3.3 Ett varamedlem  

Diskusjon i styret: 
Sak 4: Ønsker styret å legge frem egne saker for årsmøtet? 
Sak 7: Ønsker styret å videreføre ordningen med tilleggskontingent eller ikke? 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
  
 

2021.17 Referat- og orienteringssaker 
 
Saksdokumenter:  Dette dokumentet og notat om årsmøtekonferansen 2021 og  
     Kulturytring Drammen  
  
Saksbehandler:   Knut Øverland  
  
Saker:   

• Årsmøtet/årsmøtekonferansen 
• Referat fra møtet med VTFK 21.5 
• Inntrykk fra Kulturytring Drammen  
• Info om hovedstyremøtet 23.4 
• Sette dato for styremøtet i september/forberedelse av årsmøtet 

To alternativer: Pri 1: Fredag 24.9, pri 2: Torsdag 30.9   
 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

Porsgrunn 05.08.2021 

 

Morten Hagevik, leder 

https://docs.google.com/document/d/1mUL7EmrCKVRU1IPvg8Yvl5mzyiD-WIt9/edit
https://docs.google.com/document/d/1UBzuaVozw9XntlS-5dA55ofQUY_SJi-n/edit
https://docs.google.com/document/d/1mUL7EmrCKVRU1IPvg8Yvl5mzyiD-WIt9/edit
https://docs.google.com/document/d/1UBzuaVozw9XntlS-5dA55ofQUY_SJi-n/edit
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