Sakskart
Norsk kulturskoleråd
Oslo og Viken
Styremøte: 2021-03
Tid: 25.06.2021, kl. 10.15 – 14.00
Sted: Hølen, Vestby kommune
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Tentativ tidsramme
10.15
10.25
10.30
10.50
11.10
11.25
12.00
12.50
13.40
14.00

Innhold
Oppstart og velkommen ved styreleder
Sak 24-25
Sak 26
Sak 27
Pause
Sak 28
Lunsj
Sak 29
Sak 30 og styreleders oppsummering
Møtet avsluttes

Forsidebilde: Årets 50 Drømmestipendmottakere
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2021.24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksdokumenter:

Se vedlagt innkalling

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Norsk kulturskoleråd
N-7491 Trondheim

+47 7356 2000 tel

www.kulturskoleradet.no

Odda/31.05.21
Dokumentnavn

Innkalling styremøte 2021 - 03

Styresekretær

Jens Nyland, +47 908 67 963

Styret:
Leder Ole Thomas Evensen
Nestleder Eli Engstad Risa
Styremedlem Anine Skou
Styremedlem Arild Rønsen
Styremedlem Erlend Tynning Larsen
Styremedlem Espen Rønneberg-Giertsen
Styremedlem Åsmund Tvinnereim
Varamedlem Birgitte Magnus
Varamedlem Øyvind Lunde
Administrasjonen:
Jens Nyland, rådgiver/styresekretær
Innkalling til styremøte 2021 – 03
Arrangement

Dato/tid

Gjelder

Styremøte
2021 – 03

Fredag 25. juni 2021
kl. 10.15 – ca. 14.00

Styremøte + Hølen i Vestby
sommerlunsj kommune – mer
info kommer

Sted

Faste saker til hvert møte:
Godkjenning og innkalling av saksliste
Godkjenning av protokoll forrige møte
Referatsaker, herunder rådgivers rapport og økonomi kvartalsvis
Eventuelt

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Jens Nyland
Rådgiver/styresekretær
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2021.25 Godkjenning av protokoll
Saksdokumenter:

Styremøte 2 protokoll 16.4

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Forslag til vedtak
Protokoll fra styremøte 2021.02 godkjennes.
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2021.26 Referatsaker
Saksdokumenter:

Dette sakskart
Vedlegg 1 – Rådgivers rapport
Vedlegg 2 – Økonomirapport
Vedlegg 3 – Informasjonsbrev om fagsamling fordypning

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
2021.26 A) Fagsamling fordypning
Fagsamlingen skal arrangeres fredag 3. september på Lillestrøm kultursenter. Invitasjon er sendt ut
til alle kulturskolene i regionen v/ leder – se vedlegg 3. Vi har satt et tak på maks to deltakere fra hver
skole, og et samlet tak på 70 deltakere. Påmelding vil være klar i løpet av uke 24. Siden invitasjonen
gikk ut, har det tilkommet en endring i tidsrammen – den er nå 10.30 – 15.30. Dette vil bli
tydeliggjort i påmeldingen. Rådgiver redegjør nærmere for fagsamlingens på styremøtet.
2021.26 B) Rettighetsproblematikk – oppfølging av Sak 2021.03
Arbeid med en ressursside for opphavsrett på kulturskoleradet.no er igangsatt, og siden vil kunne tas
i bruk omkring semesterstart høst 2021.
2021.26 C) Valgkomitéarbeidet
I perioden har det har blitt gjennomført ett møte i valgkomiteen, og informasjonsbrev og
tilbakemeldingsskjemaer for kandidatforslag har blitt sendt ut i uke 23, både til medlemskommunene
ved postmottak og det sittende styret. Kulturskolelederne har også mottatt dette direkte. Frist for
innspill er satt til 25. juni 2021, med mulighet for forlengelse.
2021.26 D) Oppfølging av eventuelt-sak vedrørende kontingent fra forrige møte
Rådgiver orienterer om oppfølgingen av innspillet om kontingent på forrige styremøte. Dersom det
oppstår behov for videre diskusjon, flyttes saken til 2021.30 Eventuelt på inneværende møte.
2021.26 E) Nettverkssamling visuelle kunstfag
Planleggingen er godt i gang, og samlingen er satt til torsdag 16. og fredag 17. september. På torsdag
vil samlingen foregå på Fossesholm herregård i Vestfossen, mens fredagen blir på Drammen
kulturskole. Det legges opp til felles middag på kvelden, og overnatting for de som har behov for det.
Programmet settes i disse dager av nettverkskoordinator Eva Beate Laugerud, og påmeldingen legges
ut i løpet av uke 24.

Forslag til vedtak
Referatsakene, herunder rådgivers rapport og økonomirapport, tas til orientering.
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Vedlegg 1: Rådgivers rapport i perioden 16/4 – 25/6
I perioden har fylkesavdelingen v/ rådgiver arbeidet med følgende vedtak og saker:
Plan for avvikling av egenkapital
Rådgiver har ferdigstilt planen, og sendt den til godkjenning hos administrasjonen. Videre har
rådgiver hatt dialog om planen med Norsk kulturskoleråds FoU-leder, som har kommet med viktige
innspill til prosjektet om mangfold. Dette vil bli presentert i sak 2021.28 på inneværende møte.
Fagsamling fordypning
Rådgiver har gjennomført flere møter med Ung musikk, og jobbet med både innhold og praktisk
tilrettelegging av arrangementet. Fra Ung musikk er daglig leder Kari Solheim og regionskoordinator
for Romerike Gry Nordhagen involvert.
Lederkonferanse og årsmøte
I løpet av perioden har arbeidsgruppen gjennomført ett møte, og rådgiver har jobbet med
produksjon. De praktiske rammene for arrangementet er nå satt – orientering og videre arbeid følges
opp i egen sak på inneværende møte.
UMM
I perioden er det gjennomført ett møte i den regionale arbeidsgruppen for Oslo og Viken.
Arrangementet er under utarbeidelse, og påmeldingen er åpnet. Nye nettsider - umm.no - er også på
plass. I tillegg har rådgiver deltatt på et møte i UMMs storbynettverk.
AU-møte
Fylkesavdelingen har gjennomført ett AU-møte i perioden.
Kulturytring Drammen
Fylkesavdelingen har vært involvert i utarbeidelsen av et arrangement som hovedstyrets nestleder,
Terje Lindberg, skal gjennomføre på Kulturytring Drammen i juni. Les mer her. Fra fylkesavdelingen
har rådgiver og styreleder vært påkoblet dette arbeidet.
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Vedlegg 2: Økonomirapport

Pr. 15. juni 2021. Rådgiver gjennomgår økonomien og prognoser fremover på styremøtet.
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Vedlegg 3: Invitasjon fagsamling fordypning

Fagsamling fordypning i Oslo og Viken
En fag- og nettverkssamling for koordinatorer, lærere og ledere med eksplisitt ansvar
for fordypningsprogram i egen kulturskole
Sted: Lillestrøm kultursenter
Tid: Fredag 3. september 2021 kl. 11.00 – 15.00
Pris: Gratis
UngMusikk og Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken inviterer til fag- og nettverkssamling med tema
fordypningsprogram. Målgruppen er koordinatorer for fordypningsprogrammene, enten det er
lærere eller administrativt ansatte. Vi ønsker også kulturskoler som ennå ikke er i gang med et
fordypningsprogram – eller kanskje i etableringsfasen av et slikt - hjertelig velkomne.
Målet for samlingen er å skape en arena for erfaringsdeling, nettverksdannelse, kompetanseheving
og utviklingsarbeid. Vi vet at mange kulturskoler står ganske alene om å gjennomføre
fordypningsprogrammet sitt, og at det derfor er behov for å gi alle som jobber eksplisitt med dette
en god arena for å møtes, diskutere og innhente kunnskap og erfaringer. Vi håper et slikt tiltak vil
bidra til å styrke fordypningsarbeidet og samhandlingen i regionen.
Vi er i gang med programleggingen, og kan allerede nå love et spennende program denne dagen.
Vi ha satt oppstart til kl. 11.00, slik at det blir anledning til å reise samme dag - uansett hvor i
regionen man holder til. Vi håper således på deltakelse fra så mange kulturskoler som mulig. For å få
plass til alle, ber vi om at det kun meldes på 1, eller høyst 2 personer fra hver skole. Det vil bli satt et
tak på antall deltakere i påmeldingsportalen.
Denne sendes ut til alle kulturskolelederne i regionen, og vi ber dere vurdere hvem som bør stille fra
deres kulturskole. Påmelding og program blir tilgjengelig på kulturskoleradet.no før sommeren. Vi gir
beskjed når dette er på plass. I mellomtiden er det bare å ta kontakt med oss dersom dere har
spørsmål.
Med vennlig hilsen
Jens Nyland
Rådgiver Norsk kulturskoleråd
jens.nyland@kulturskoleradet.no
+47 90 86 79 63

Saksliste

Kari Solheim
Leder UngMusikk
kari.solheim@as.kommune.no
+47 90 16 87 62
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2021.27 Strategi fordypning
Saksdokumenter:

Artikkel: Kulturskolen på offensiven for regionale fordypningstilbud

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Fylkesstyrets medlemmer har blitt forespurt å bidra i en kartlegging knyttet til arbeidet med en
nasjonal strategi om fordypning. Styreleder ber styret behandle saken, og ber styret om å avgi et
felles innspill til strategien. Styreleder og rådgiver legger frem saken.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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2021.28 Lederkonferanse og årsmøte
Saksdokumenter:

Norsk kulturskoleråds vedtekter

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Ut fra årsmøtedato 21. oktober 2021, gjelder følgende formelle frister jfr. vedtektenes § 3.4.4.:
21. juli 2021 – frist for kunngjøring av årsmøtet
21. august 2021 – frist for medlemmene til å melde inn saker til fylkesstyret
14. oktober 2021 – frist for utsendelse av sakspapirer
Rådgiver sender ut mal for innmelding av saker til medlemskommunene i uke 24.
Ellers vil arbeidsgruppen presentere kort sine skisser til innhold på lederkonferanse. Hovedinnholdet
vil, etter arbeidsgruppens forslag, knytte seg til mangfoldtematikk og Meld. St. 18 (2020–2021)
"Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge". I tillegg bes styre diskutere
andre mulige innholdskomponenter.
Rådgiver tar styret gjennom de praktiske og økonomiske rammene for samlingen.
Rådgiver vil også presentere arbeidet med årsplan 2022-2023.

Forslag til vedtak
En endelig plan for tematikk og innhold, samt praktiske rammer vedtas. Herunder fastsettes også
egenandeler på de ulike pakkene. Påmelding åpnes etter styremøtet.
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2021.29 Prosjekt Mangfold
Saksdokumenter:

Vedlagt plan for avvikling av egenkapital

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Arbeidsutvalget ønsker at styret skal diskutere og drøfte prosjektet om mangfold. Rådgiver vil, som
en innledning, redegjøre for FoU-lederens innspill til innhold og videre prosess.
Forslag til vedtak
Det skal lages en prosjektplan for prosjektet. Det er ønskelig at satsingen rigges i samarbeid med
ressurspersoner innenfor FoU og mangfoldstenkning i Norsk kulturskoleråd.
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2021.30 Eventuelt
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