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Protokoll - styremøte i TRØNDELAG FYLKE 2021 - 05 

 
Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams. 

10. august 2021. KL 09:00 – 10:30 

 

Til stede:      

Nestleder  Karsten Selseth Landrø 

Styremedlem Tonny Eliassen  

Styremedlem  Aslaug Hestø 

Styremedlem Toril Antonsen Aae 

Styremedlem Mette Stene Ertzgaard 

Varamedlem Siv Furunes, forlot møte etter sak 2021.38 

Frafall:  

Leder  Bjørn Skjelstad  

Styremedlem  Vegar Snøfugl 

Fra administrasjon: 

Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 
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2021.34 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak 

Styret godkjenner innkalling og sakskart. 

2021.35 Godkjenning av protokoll 2021.04 
Vedtak 
Styret godkjenner protokollen som framlagt 

2021.36 Referatsaker 
Vedtak 

Styret tar rådgivers rapport, fordypning, ledersamling og Arendalsuka til orientering. 

 

2021.37 Hovedstyremøte 19.08  
Innspill 

Sakskart ikke sendt ut ennå. 

Vedtak 
Styret utsetter behandling til etter møtet er avhold på grunn av manglende sakskart. 

 

2021.38 Oppfølgingsaker fra styremøte 27.05.21 
38.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 

38.2: Årsmøte 26. november 2021 

38.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 
 
Innspill 
Styret har ikke ressurser og tid til å bidra inn i arbeidet. Rådgiver bør kjøre prosessen og iverksette 
piloten.  Kan andre ressurspersoner i Trøndelag bidra gjennom for eksempel ressursgruppe? Bør ha 
med ressurser som kjenner grunnskolen. Bruker vi egenkapitalen på piloten, må styre være tett på 
piloten, styremøter må vies god tid til drøfting av framdrift av piloten framover. Styremøtene brukes 
til drøfting, slik at arbeidsgruppe ikke skal opprettes. 
 
Vedtak  
Styret vedtar at rådgiver fortsetter arbeidet med piloten på vegne av styret i Trøndelag. Piloten blir 
drøftet på alle styremøter.   
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38.2 Årsmøtet 26. november 2021 
Innspill 

Inviter lokalpolitikere. Hensiktsmessig å invitere representanter fra bibliotek, kultursjefer og 

ordførere. Fagdag bør rette seg mot skoleeiere. F.eks. St meld 18. Annen vinkling på tema kan være: 

Hva er kulturskolen sin plass i kommunen og samskapning?  

 

Vedtak 
Styret vedtar St meld 18 som tema på fagdag i forbindelse med årsmøte 2021.  

 
2021.39 Kulturskoledager 2022  
Innspill 
Det er krevende å ha ei hel uke. Annen struktur på uken bør utredes da deltagere ikke kan bindes 
opp ei hel uke. Universitetet Nord lærerutdanning er positiv til å bidra faglig utforming og ressurser. 
Brekkpunktet for deltagelse er kr 3000,-. Økonomi skal basere seg på 0,- prosjekt. Deltakeravgift skal 
dekke majoriteten av utgiftene. Ledersamling kan legges til 1 dag, onsdag. Med tanke på piloten 
samarbeid grunnskole – kulturskole bør faglærere i grunnskolen inviteres. Tonny og Aslaug stiller seg 
til rådighet i arbeidsgruppe. 

 
Vedtak 
Regionlederne utfordres til innspill på tema. Kulturskoledagene skal finansieres gjennom 
deltakeravgift. Kulturskoledagene legges til torsdag og fredag i uke 10.  

 
2021.40 Møte med Fylkeskommunen og KS høsten 2021  
Innspill 

Initierer møte høsten 2021, og styre behandler tema i neste styremøte. 

Vedtak 

Styret vedtar å gjennomføre møter med Fylkeskommunen og KS. Møtene skal gjennomføres før 1 

november 2021. 

 
2021.41 Møteplan høsten 2021  
Innspill 
Styremøte 2/9 gjøres om til utvidet AU møte med hele styret for å drøfte årsmøte, kulturskoledager, 
kontakt med fylkeskommunen. Styremøte må legges i starten av årsmøte og ett i etterkant av 
årsmøtet. Møte 30/11 flyttes til 25/11  

Vedtak 

Styret reviderer møteplanen til følgende datoer: 2/9, utvidet AU møte, 21/9, 19/10, 25/11 
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2021.42 Eventuelt  
Innspill 

Ingen innkomne saker 
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