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2021.22 Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksdokumenter:
Saksbehandler:

Innkalling på Outlook
Elin Kvernmoen, Rådgiver

Saksutredning
Forslag til vedtak
Styret godkjenner saken.
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Kopi av innkallingen:
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2021.23 Godkjenning av protokoll
Saksdokumenter:
Saksbehandler:

Protokoll 2021-03
Elin Kvernmoen, Rådgiver

Forslag til vedtak
Styret godkjenner saken.

2021.24 Referat fra Hovedstyremøte 3
Saksdokumenter:
Saksbehandler:
Saksutredning:

Protokoll fra møtet sendes i etterkant
Styreleder Terje Røe, som sitter i Hovedstyret

Hovedstyret hadde sitt 3. møte under Arendalsuka, 19. 08.21. Siden protokollen fra møtet ikke er
ferdig godkjent, ettersendes den.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

2021.25 Gjennomgang av dagsorden for Årsmøte 2021
Saksdokumenter:
Saksbehandler:
Saksutredning:

Saksliste kladd
Styreleder
Rådgiver

Til årsmøtene i fylket er det laget et felles oppsett for saksliste. En ferdig saksliste for fylket sendes ut
2 uker i forkant av årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering
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2021.26 Fokusområder
Saksdokumenter:
Saksbehandler:
Saksutredning

Protokoll fra Hovedstyremøte 3
Styreleder
Rådgiver

På Hovedstyremøte 3 ble det satt ned 7 områder som fylkene kan fokusere sitt arbeid på. Fylkene
velger seg ut 2 – 3 punkt som er utgangspunktet for en årsplan. Dette gjøres av det sittende styret,
og presenteres der.
Videre lages en utviklingsplan for hvordan utfylle målene. Dette gjøres etter årsmøtet med det nye
styret.

I skrivende stund er protokollen til Hovedstyret ikke godkjent, så med et lite forbehold om at den går
igjennom;
Følgende strategiske prioriteringer anbefales i det videre arbeidet:
•

Det tas politiske initiativ med utgangspunkt i bl.a. erfaringer som er gjort tidligere med
stimuleringsmidler.

•

Lov og forskrift:
o

Det startes en prosess i forhold til § 9A i opplæringsloven.

o

Det startes en prosess for en tydeliggjøring av kulturskolens lov- og forskriftsforankring
med bakgrunn i Stortingsmeldingens innhold.

•

Arbeidet med revidering av rammeplanen i tråd med endringene som blir skissert i
stortingsmeldingen startes i løpet av høsten.

•

En starter arbeidet med digital didaktikk for kulturskole

•

En utvikler veiledersatsingen med henblikk på Fremtidens kulturskole, med vekt på barn og unges
stemmer, inkludering, medvirkning og samskaping

•

FoU-arbeid setter søkelys på PPU for kulturskolen

•

Fylkesleddene i Norsk kulturskoleråd bes om å gjennomføre drøftinger om regional og lokal
oppfølging av Meld.St.18 med basis i strategiene som ble drøftet i hovedstyrets sak 2021.15.
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Forslag til vedtak:
Styret ønsker disse punktene som satsningsområder for Innlandet fylke:
•
•
•

2021.27 Egenkapitalen
Saksdokumenter:
Saksbehandler:
Saksutredning:

Egenkapitalen til Innlandet er kr. 892 159,00. For en stund siden ble vi bedt om å lage en plan for
hvordan dette ønskes brukt.
Styret må vedta hvordan EK skal brukes ut 2022. Da blir EK en post i balansen. Dette betyr ikke at vi
mister vår EK, men den vises i den nasjonale balansen.

Forslag til vedtak:
…..

2021.28 Referatsak: Ledersamling Oslo
Saksdokumenter:
Saksbehandler:
Saksutredning:

Program for ledersamlingen
Rådgiver

Programmet for ledersamlingen i november blir preget av kulturskolen i fremtiden.
De regionale teamene har i forkant av samlingen blitt oppfordret til å fortsette arbeidet med denne
tematikken. De skal lage et eksempel / et case på hvordan man i en kommune kan sørge for
sammenheng og helhet i hele oppvekstfeltet. De kan ta utgangspunkt i sine egne kommuner eller
lage en fiktiv kommune. Da har også muligheten til å gjøre dette til et interkommunalt samspill.
På samlingen vil de også bli oppfordret til å presentere dette arbeidet.
KS ved Jane Camilla Bjerke Bergh og Torkel Øien er invitert til å holde innlegg og gjøre prosessarbeid.
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2021.29 Eventuelt
Saksdokumenter:
Saksbehandler:
Saksutredning:

Vedtak fra styremøte 2021-03

Fra styremøte 2021-03:
Forskningsprosjektet KÅL ønsker økonomisk støtte
I forbindelse med forskningsprosjektet KÅL ønsker kulturskolen i Alvdal og Tynset og delta
med en lærer hver som følger og lærer i prosjektet. Dette med tanke på å videreføre det i
egen kommune og som et delingsprosjekt med andre interesserte kommuner.
Det trengs imidlertid finansiering og her henvender prosjektet seg til Norsk Kulturskoleråd
Innlandet for å spørre om de har midler som kan søkes på. Det finnes etter sigende
fondsmidler og disse har en frist for når de må settes i spill. Henvendelsen gjelder konkret
økonomisk støtte fra dette fondet med lovnad om å stille lærere til disposisjon for
kunnskapsformidling i etterkant av prosjektet.
Vedtak:
Styret tar saken opp igjen på styremøte 2021-04 etter sommeren.
Styret tar da en gjennomgang av egenkapitalen, og stilling til muligheter for støtte til
prosjektet.

Forslag til vedtak:
…..
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