
 

 

Sakskart  

Norsk kulturskoleråd  

Nordland 
 

Styremøte: 2021-06 

Tid: 17.06.2021, kl. 11:00 – 12:20 

Sted: Teams 

 

 

"Drodlinger - kulturskolens skissebok 2021/22" kan nå bestilles 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/drodlingsbok-kan-bestilles
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Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 - 11:05 Velkommen ved styreleder 

11:05 - 11:10 Sak 45 og Sak 46 

11:10 - 11:25 Sak 47 

11:25 - 11:40 Sak 48 

11:40 - 12:00 Sak 49 

12:00 - 12:05 Sak 50 

12:05 - 12:10 Sak 51 

12:10 - 12:15 Sak 51 

12:15 - 12:20 Styreleders oppsummering 
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2021.45 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling 
 Saksliste (side 2) 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

 

Saksutredning 

Innkalling med Teams-lenke ble sendt ut som kalenderinvitasjon 14. juni 2021, og formell innkalling i 

e-post 14. juni 2021.  

 

 

Forslag til vedtak  

Innkalling og sakliste godkjent 

 

 

Innkalling Styremøte 2021.06 
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2021.46 Godkjenning av protokoll 

 
Saksdokumenter: Lenke til Møtearkiv Nordland 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen for styremøte 2021.05 som framlagt. 

 

 

2021.47 Søknader regionale fagdager 

 
Saksdokumenter: Vedlegg 1 – Søknad Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen, dette dokumentet 
   Vedlegg 2 – Søknad Salten kultursamarbeid, dette dokumentet 
   Vedlegg 3 – Søknad Rana kulturskole, dette dokumentet 
  
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver  
  
Saksutredning  
Midler til regionale fagdager ble lyst ut i april, i tråd med vedtak om hvordan egenkapitalen til Norsk 
kulturskoleråd Nordland er fastsatt benyttet. Total søknadssum for 2021 er kr. 60.000, og 
søknadsfristen var 1. juni. Det kom inn tre søknader med følgende søknadssummer: 
 

Kultursamarbeidet i Vesterålen   14.600 
Salten kultursamarbeid    40.000 
Rana kulturskole, for Helgeland/Nordland 10.000 
Total søknadssum    64.600 

 

Søknadskriterier: 

1. Fagdagene skal ha fokus på kulturskoleutvikling. 

2. Inntil 60.000 fordeles i 2021, 2022 og 2023 etter vedtatte kriterier.  

Fylkesstyret vurderer størrelsen på tilskudd på grunnlag av antall innkomne søknader og 

faglig innhold/begrunnelse. 

Søknad skal inneholde budsjett og bør inneholde programforslag. 

3. Det oppfordres til regionalt samarbeid. 

4. Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og regnskap. 

5. Rapporteringsfrist 20. juni påfølgende år. 

6. Søknadene behandles på første etterfølgende styremøte. 

 
Musam har fått innvilget å overføre innvilget økonomisk støtte til fagdager fra 2020 til 2021. Dette 

innebærer at fagdag kan flyttes til 19. november 2021, pga. den pågående pandemien. 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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Vedlegg 1 – Søknad Kultursamarbeidet i Vesterålen 
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Vedlegg 2 – Søknad Salten kultursamarbeid 
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Utdrag fra referat 15. april i Salten kulturskolenettverk: 
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Vedlegg 3 – Søknad Rana kulturskole 
 

 
 



Saksliste           Side 11 
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2021.48 LAP 1 Nordland 

  
Saksdokumenter: Lenke til Informasjon og påmelding LAP-studier 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
  
Saksutredning  
Påmeldingsfristen til LAP 1 i Bodø var opprinnelig 1. juni, men er utvidet til 18. juni. I skrivende stund 
er det 8 påmeldte. Noen kommuner har deltatt på lignende utdanning tidligere og er ikke aktuelle 
deltakere, og noen har ikke mulighet til å benytte seg av dette tilbudet. 
 
Det er sendt flere henvendelser til kommunene, både direkte til kulturskolerektorer og til 
Kommunalsjefene som mottakere i alle kommunene i Nordland. AU diskuterte saken på sitt 
arbeidsmøte 10. juni. Situasjonen i forhold til antall påmeldte var likedan da, og AU har satt et møte 
22. juni for gjennomgang av antall påmeldte og eventuelle alternative løsninger for disse dersom det 
ikke blir aktuelt å gjennomføre studiet i Bodø. AU diskuterte også hvordan avsatte midler kunne 
disponeres dersom påmeldte deltar andre steder enn i Bodø. 
 
Merete Wilhelmsen er Norsk kulturskoleråds kontaktperson opp mot Høgskolen i Innlandet og 
studierekka med LAP-studier som arrangeres i dette samarbeidet. Hun ser at en mulig løsning 
dersom det ikke blir nok påmeldte til at studiet kan avvikles i Bodø, er at deltakerne får mulighet til å 
delta i Trondheim eller på Gardermoen.  
 
De påmeldte vil da kunne ivaretas i forhold til å få gjennomført studiet, men utgiftene til å reise vil 
øke for den enkelte. Styrevedtaket i sak 2021.43 LAP – Egenkapital tok ikke høyde for eventualiteter 
dersom det ikke kom tilstrekkelig med påmeldinger. Styret tar stilling til hvordan de ønsker å benytte 
avsatt egenkapital med tanke på at det ikke blir nok påmeldte til å gjennomføre studiet i Bodø. 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

 

2021.49 Årsmøte og konferanse 14.-15. oktober 

 
Saksdokumenter: Lenke til  
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver    
  
Saksutredning  
På oppdrag fra styret, har rådgiverne Hege Ivangen-Hagedal og Sigrun Fostad, utarbeidet en skisse til 
mulig gjennomføring av årsmøtet. Bolker og innhold kan fortsatt endres. Hege er tenkt som 
hovedansvarlig for bolken om ‘Utenforkloka’. Franziska Wika og Sigrun er tenkt som hovedansvarlige 
for bolken om ‘Fordypning’. Styret diskuterer ramma og gir innspill timeplan og innhold. 
 
 
 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/
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Utkast Årsmøte Nordland 14.-15. oktober, lunsj-til-lunsj 
 
TORSDAG 14. oktober 
Kl. 11:00-11:45 Registrering 
Kl. 12:00 Velkommen, kunstnerisk     15’ 
Kl. 12:15 Fremtidens kulturskole – lederperspektiv og fordypning 45’ 
Kl. 13:00 Lunsj        60’ 
Kl. 14:00 Fremtidens kulturskole – lederperspektiv og fordypning 90’ 
Kl. 15:30 Beinstrekk / Kaffe      30’ 
Kl. 16:00 Utenforfloka / Mangfold     60’ 
Kl. 17:00 Info og oppsummering      30’ 
Kl. 17:30 Møteslutt 
 
Kl. 19:00/19:30 Middag 
 
FREDAG 15. oktober 
Kl. 09:00 Oppstart, kunstnerisk      15’ 
Kl. 09:15 Stortingsmelding nr. 18 – Oppleve, skape, dele   45’ 
Kl. 10:00 Beinstrekk / kaffe      30’ 
Kl. 10:30 Årsmøte        120’ 
Kl. 12:30 Oppsummering, takk og avslutning    30’ 
Kl. 13:00 Lunsj        60’ 
Kl. 14:00 Takk for denne gang – vel hjem! 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Referatsaker 

2021.50 Rådgivers rapport 

 
Saksdokumenter: Vedlegg 1 - Rådgivers rapport pr. 14. juni 2021, dette dokument 
 
Saksbehandler:  Sigrun E. Fostad, rådgiver 
  
 
Forslag til vedtak 

Styret tar rådgivers rapport til orientering. 

 

 

Vedlegg 1 - Rådgivers rapport pr. 14. juni 2021 

 

Aktivitet  

I 2021 har 28 unge kunstnere fra Nordland søkt om Drømmestipend, og tre har mottatt stipendet på 

kr. 30.000. De tre er Kristian Johan Gjertsen fra Flakstad, Liv Andrea Hauge fra Vefsn og Ellinor 

Staurbakk fra Steigen. Søndag 6. juni deltok rådgiver, sammen med tre representanter fra Norsk 
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Tipping, på Drømmedag i Steigen kommune. Drømmedagen var tredelt: 1) forestilling ved elva som 

renner gjennom sentrum av Steigen (medvirkende: ungdomsråd, korps, kulturskolen med elever på 

musikk, dans og visuell kunst, drømmestipend-mottaker og skuespiller Ketil Høegh som leste opp 

kulturskoleelevers drømmer og ordføreren), 2) kunstutstilling med kulturskolens elever og 3) solo 

danseforestilling med drømmestipendmottaker. Nydelig vær, og en virkelig «drømmedag» både for 

stipendmottaker og alle andre tilstedeværende. 

 

Fordypning, strategiarbeid 

Rådgiver deltar i arbeidsgruppe sammen med rådgiverne Kristin Geiring (Vestland), Knut Øverland 

(Vestfold og Telemark), og Rut Jorunn Rønning som leder arbeidet. Gruppa har fått i oppdrag fra 

kulturskolerådets utvidede ledergruppe (ULG) å utforme en strategi for fordypningsarbeidet som skal 

gjøres i Kulturskolerådet. Arbeidsgruppa har kontaktet en rekke ulike fagområder, og i tillegg til alle 

ansatte og politisk valgte i organisasjonen, har en rekke aktører fått mulighet til å komme med 

innspill til kunnskapsgrunnlaget strategien bygger på. Strategien ferdigstilles før sommerferien og 

behandles av Hovedstyret 19. august. 

Arbeidssituasjon 

Rådgiver er tilbake i fullt arbeid fra 1. juni. Mye av arbeidstida blir benyttet inn mot arbeidsgruppa 

som jobber med strategien for fordypning.  

 

UMM 

Vefsn kulturskole er arrangør for UMM i Nordland, i samarbeid med rådgiver. Arbeidet med UMM 

2021 er godt i gang, og arrangementet går av stabelen 20. november i Mosjøen kulturhus. 

Samarbeidsavtale underskrives før sommeren, og det jobbes med å finne gode løsninger for 

dommere til arrangementet. Årets disipliner er messingblås, piano, slagverk, treblås, åpen klasse 

(akkordeon, harpe og kirkeorgel) og kammermusikk. Konsertklassen er åpen for alle disipliner. 

Les mer om UMM her. 

 

Årsmøte 

Norsk kulturskoleråd Nordland avholder årsmøte og konferanse i Bodø 14.-15. oktober på Scandic 

Havet, lunsj-til-lunsj. Vi håper på et fysisk arrangement og jobber nå med å få satt programmet. 

Rådgiverne i Trøndelag og Nordland samarbeider om årsmøtene i de respektive fylkene.  

Samarbeidet er et ledd i organisasjonens utviklingsarbeid. 

 

 

  

2021.51 Politiske møter – Arendalsuka 

  
Saksdokumenter: Program Arendalsuka 
 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver   
 Elisabeth Ødegård, styreleder Nordland  
 
 
  

https://www.umm.no/
https://arendalsuka.no/
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Saksutredning  
Det er første gang Norsk kulturskoleråd representerer politisk under Arendalsuka med bred 
deltakelse fra hele landet. Fra Nordland deltar styreleder Elisabeth Ødegård og nestleder Veronica 
Vangen Evensen jfr. styrevedtak sak 2021.40.  
Arrangementet forberedes både for fysisk og digital gjennomføring, og vi håper på vaksinerte, fysiske 
deltakere. Mandag til onsdag er hoveddagene, hvor deltakerne fra fylkene er fordelt på ulike stands/ 
arrangementer. Torsdag er det hovedstyremøte og fredag styreopplæring. 
 
Siden forrige styremøte, har styreleder og styremedlem Åshild Pettersen jobbet aktivt med å 
kontakte de ulike partiene jfr. styrevedtak 2021.42 Stortingsmelding nr. 18 – Oppleve, skape, dele. 
Dette er også en del av arbeidet med forberedelsene til Arendalsuka. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 

 

 

2021.52 Eventuelt 

  
Saksdokumenter: 
 
Saksbehandler: Sigrun E. Fostad, rådgiver   
 
  
Saksutredning  
Ingen innkomne saker. 


