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Tentativ kjøreplan: 

10.00: Velkommen, kort runde og litt orientering 

• Kort runde 

• Ny utforming sakskart 

• Sted for styremøter framover: 
o 22 april (flyttet fra 29. april): 
o 20. mai: 
o 2. september:  
o 14. oktober: 
o 25. november: 

• Frokostmøter: 
o AU har valgt tematikk til nå. 
o Bør vi sende ut en generell oppfordring til å komme med innspill til tema? 

• Saker til eventuelt 
10:30: Sak 12 og 13 
11.00: Pause 
11.05: Resten sak 13 og sak 14 
12.00: Lunsj 
12.30: Sak 15 til 17 
Senest kl 14.55: Avrunding og vel heim! (Torunn Charlotte må reise 14.30)  
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2022.12 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:  Rådgiver 
 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Innkallinga og sakskartet er utsendt ihht vedtektene og møteplanen.  

 

 

 

 

 

2022.13 Referatsaker 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Vedlegg, Økonomirapport 1. termin 2022 
Detaljert økonomirapport: 01 Regnskap termin jan-feb 2022.xlsxVedlegg, 
Rådgivers rapport 
Protokoll og sakskart hovedstyremøte 1 2022 

Saksbehandler:  Rådgiver 
 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Saksutredning:  

1. Økonomirapport 1. termin (se vedlegg nedenfor) 
2. Rådgivers rapport (se vedlegg nedenfor) 
3. Leders rapport fra siste hovedstyremøte (Protokoll og sakskart hovedstyremøte 1 - 2022) 

 

  

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EQoPsa2AKJxFkGjydQqI31MBW4GUYr6ss0-6G9qgVWB3xw?e=BI6xEJ
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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Vedlegg: Økonomirapport 1. termin 2022 

Se også detaljert rapport: 01 Regnskap termin jan-feb 2022.xlsx 
 

 

 

  

https://norskkulturskolerad-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jo_eskild_kulturskoleradet_no/EQoPsa2AKJxFkGjydQqI31MBW4GUYr6ss0-6G9qgVWB3xw?e=BI6xEJ
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Vedlegg: Rådgivers rapport 

• Oppfølginger etter forrige styremøte: 

o Svar sendt Ung Klassisk 

o Prosjektmidler Agder 

▪ 5 søknader motatt: Arendal, Lindesnes og Flekkefjord (3 søknader) 

▪ Komite på plass: Inger Margrethe Stoveland, Rita Boberg Pedersen (rektor 

Kvænangen kulturskole), Erlend Helling Larsen (Kunsthåndverker og 

billedkunstner, Agder) 

o Arendalsuka: Komite Inger Margrethe, Torunn Charlotte, Jo og Martha 

o Utviklingsplan: Se egen sak 

• Rådgivers nasjonale oppgaver: 

o Arbeid med digitalt Nasjonalt mesterskap UMM 

o Arendalsuka var oppe som orienteringssak på hovedstyremøte 8. februar 

• Orientering om veiledning i Åmli 

• Den nasjonale strategien «Fordypning med mangfold» 

o Hvordan nyttiggjør vi oss dette i Agder?  

o Det vil komme webinarer/konferanser det er mulig å delta, men også mulig å få 

faglige ressurser til regionale konferanser o.l. 

• Drømmestipendet 2022: 

o 2 Drømmestipend tildelt Agder: Tuva Senum Lie (Birkenes) og Gabriel Punsvik Gluck 

(Kristiansand). Begge med fortid i lørdagsskolen! 

o 400 nominerte på landsbasis. (660 i 2021) 

o 12 nominerte fra Agder 2022: (32 nominerte 2021) 

▪ Arendal 3 

▪ Birkenes 1 

▪ Kristiansand 5 

▪ Kvinesdal 1 

▪ Lindesnes 1 

▪ Åmli 1 

 

 

 

Vedlegg: Protokoll og sakskart hovedstyremøte 1 - 2022 

 

Lenke: Protokoll og sakskart hovedstyremøte 1 - 2022  

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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2022.14 Utviklingsplan 2022/2023 Norsk kulturskoleråd Agder 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Utviklingsplan AGDER 2022 Vedtak årsmøte.docx 

Saksbehandler:  Rådgiver 
 
 
Forslag til vedtak: Tas til orientering. 
 
 
Saksutredning: 
Det er nedsatt et utvalg sentralt med representanter fra politisk sekretariat og rådgivere med 
fylkesansvar som arbeider med endelig utforming av fylkesvise utviklingsplaner. Målet er at arbeidet 
med utviklingsplanene samles tematisk på nasjonalt nivå. 
 
Rådgiver har meldt inn følgende tre områder i fora for rådgivere med fylkesansvar (ikke 
offentliggjort). Utvalget av områder er basert på de fokusområdene til nå har tatt tak, men styret må 
på sikt (innen mai?) ta endelig stilling til prioritering av områder: 

• Videreutvikle konseptet med fagdager/ledersamlinger i Agder, til å bli et attraktivt tilbud for 
absolutt alle kulturskoleansatte i Agder. 

• Utfordre og bidra slik at UiA fortsatt har satsning på etterutdanning for kulturskolelærere. 
(Bl.a. PPU over to år for musikklærere.) 

• Digital didaktikk 

• Fordypning 
 
 

2022.15 Komite, Fagdag Agder høst 2022 
 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:  Rådgiver 
 
Forslag til vedtak: 
Komite Fagdag Agder 2022: 

•   

•   

•   

•  
 
Saksutredning: På sist styremøte ble det vedtatt at dagen legges til Knudens nye lokaler, og den 
legges til uke 43 eller senere (Uke 43 er uken for offisiell åpning av lokalene). 
Enighet om at UiA skal kontaktes for å levere mulig innhold. AU skal ta dette videre. 
Det ble også pekt på muligheten for å legge til rette for at kulturskoleansatte melder ønsker til 
innhold. 
 
Det skal nedsette en komite for videre arbeid. 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2022%20Styredokumenter%20Agder/Utviklingsplan%202022-23/Utviklingsplan%20AGDER%202022%20Vedtak%20%C3%A5rsm%C3%B8te.docx?d=w7faa3e60e4df487681f65e397227a3aa&csf=1&web=1&e=z8bPfG
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2022.16 Årshjul 2022 – 2023 
 
Saksdokumenter:  
 

Årshjul - Agder 22-23.docx 

Saksbehandler:  Rådgiver 
 
 
Forslag til vedtak: Tas til etterretning 
 
Saksutredning: 

• Frokostmøter: Plan lagt fram mot våren. Avvente høsten litt… 

• Lederkonferansen NMH. 21. – 22. april: Program og omtale med påmeldingsfrist mandag 4. 
april. 

o Påmeldingsfrist 4. april! Oppfordre ledere til å delta. 
o Her landet vi ikke helt å møtet i januar: Legge opp til at folk reiser til Oslo, eller 

samles på felles sted i Agder? Egentlig for sent å melde inn, men kan kanskje ordnes. 

• Fagdag Agder høst 2022: Se egen sak 

• Ledersamling oktober 
o Dato: 21. oktober. Ok? (samtidig som Sørlandsk lærerstevne 

• Nyttårssamling 2023: 5. – 6. januar 
---------------- 

• Tematikk ledersamling/nyttårssamling:  
o Innspillsrunde: 

▪   
▪   

o Forslag tematikk: Konferanse Fordypning. Utgangspunkt i strategiarbeidet i Norsk 
kulturskoleråd Nasjonalt. Dra veksler på nasjonal kompetanse som innledere 
(rådgivere i kulturskolerådet som jobber med feltet: Rut Jorun Rønning/Knut 
Øverland) 

▪ Bakgrunn i oppfølging årsmøtevedtak. 
▪ Hvis vi tenker dette som tema på nyttårssamling: Todelt: En dag for lærere 

en for ledere/kulturskoleeiere? 
▪ Bevisstgjøring: Kulturskolene/kommunene forplikter seg til å tilby fordypning 

ift rammeplanenen. Også sentralt i stortingsmelding. 

• Hvordan rigger den enkelte kulturskole seg? 

• Hva koster det? Skal det koste noe? Er det en forventning at 
fordypning ikke skal koste? (jf. drift lørdagsskole i stor grad finansiert 
med fylkeskommunale midler for alle unntatt Kristiansand) 

• Arendal og Kristiansand har fått ansvaret: Hva skjer da rundt om i 
den enkelte kulturskole?  

• Musikk er dekket (?). Hva skjer med de andre fagområdene? 

  

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2022%20Styredokumenter%20Agder/%C3%85rshjul%20-%20Agder%2022-23.docx?d=w9ea699003a9547a6a9909ad088304d9a&csf=1&web=1&e=DfxJ2h
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/lederkonferansen-2022
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/lederkonferansen-2022
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2022.17 Orienteringer 
Saksdokumenter:  
 
 

Referat Dialogmøte Datakultur 09.02.2022.docx, (Punkt 2 nedenfor) 

Saksbehandler:  Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

Orienteringssaker: 

• Politisk arbeid lokalt/regionalt: Det utarbeides forslag til programtekster av politisk 

sekretariat vi skal sende til partienes lokallag. Arbeid i gang med å lage liste for alle partiers 

lokallag (gruppeledere) 

• Dialogmøte om mulig kompetansesenter, datakultur: UKM hadde 9. feb Dialogmøte om 

mulig etablering av kompetansesenter for datakultur i Agder. Sjur og Inger Margrethe deltok  

• Møte med Agderbenken: Henvendelse sendt Kari Henriksen. Følges opp av Inger Margrethe. 

 

 

 

2021.0x Eventuelt 
 

https://norskkulturskolerad.sharepoint.com/:w:/r/sites/Norskkulturskolerd-Agder/Delte%20dokumenter/Agder%20-%20styret/2022%20Styredokumenter%20Agder/Sakskart%202022/Vedlegg%20m%C3%B8te%202/Referat%20Dialogm%C3%B8te%20Datakultur%2009.02.2022.docx?d=w6ba28a6eacf74054b1e760eef74c06ef&csf=1&web=1&e=dMDPsO

