
 

 

Fakturaadresse Besøksadresse Org.nr: 
Norsk Kulturskoleråd 
7491 TRONDHEIM 

Musikkens Hus, Kongensgt. 54 
4608 Kristiansand 

875 627 422 
 

Kontaktpersoner: E-post: Telefon: 
Sjur Høgberg (leder): Sjur.Hogberg@kristiansand.kommune.no      40 03 40 54 
Jo Eskild (rådgiver): jo.eskild@kulturskoleradet.no  99 37 20 12 

 

 

Lillesand, 01.09.2021 

 

Norsk kulturskoleråds medlemskommuner i Agder  
De kommunale kulturskolene i Agder  
Avdelingsleder for Kultur, idrett og frivillighet i, Agder fylkeskommune  
Utdanningsdirektøren hos fylkesmannen i Agder  
Valgkomiteens medlemmer  
KS Agder 

Universitetet i Agder, Fakultet kunstfag og Lærerutdanningen 

 

 

 

 

Invitasjon til årsmøte med årsmøtekonferanse, 

Norsk kulturskoleråd Agder 2021. 
 

Vi viser til kunngjøring sendt kommunene i Agder 31.05.2021 og til Norsk kulturskoleråds vedtekter 

og inviterer med dette til årsmøte og årsmøtekonferanse, Norsk kulturskoleråd Agder. 

Samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres til å delta.  

 

Dato tid:  

• Torsdag 14. oktober: Årsmøtekonferanse 12.15 – 17.30, med påfølgende årsmøtemiddag. 

(Innhold i årsmøtekonferansen er beskrevet på s. 3) 

 

• Fredag 15. oktober: Årsmøte Norsk kulturskoleråd Agder 09.30 – 14.00 

 

Sted: Kulturkammeret, Arendal. Årsmøtemiddag og overnatting for de som ønsker det på Clarion 

hotel Tyholmen. Det planlegges for digital avvikling hvis smittesituasjonen krever det. 

 

 

Vi henstiller til politisk og kommunal ledelse i kommunene å bruke sin rett til å delta på årsmøtet, i 

kraft av å være kulturskoleeier. Hver kommune kan stille med fire delegater med skriftlig fullmakt fra 

kommunens ledelse. Fullmaktsskjema er vedlagt.  

Minst en av delegatene bør være folkevalgt representant. Målsettingen er bred representasjon fra 

samtlige kommuner i Agder. Vi oppfordrer alle til å være representert med maksimalt antall 

delegater fra kommunen.  
 

Årsmøtedokument sendes digitalt senest 14 dager før årsmøtet. Delegatene er selv ansvarlige for å 

ta med årsmøtedokumentene digitalt eller utskrevet. 

 

 

  

mailto:Sjur.Hogberg@kristiansand.kommune.no
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/sentrale-dokument/vedtekter
https://www.google.no/maps/place/Kulturkammeret/@58.459358,8.7647438,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46479586f54a6c23:0x123814e3de602e4c!8m2!3d58.459358!4d8.7669325


 

 

 

 

Påmelding, alternativer og priser  
 

Lenke til info og påmelding på Norsk kulturskoleråds hjemmeside/Kurs og bestilling: PÅMELDING  

Påmeldingsfrist: 24.09.2021 

Faktura sendes i ettertid. 
Priser pr person: 

• Alt 1, full pakke: Årsmøtekonferanse, årsmøtemiddag, overnatting og årsmøte, kr 1250 

• Alt 2: Kun årsmøte, fredag 15. oktober, kr 0,- 

• Alt 3: Kun årsmøtekonferanse 14. oktober, kr 250,- 

• Alt 4: Årsmøtekonferanse, årsmøtemiddag og årsmøte (ikke overnatting) kr 500,- 

• Alt 5: Årsmøtekonferanse, årsmøtemiddag (ikke overnatting) kr 500,- 

• Alt 6: Årsmøtekonferanse og årsmøte: kr 250,- 

Program 
Torsdag 14. oktober: Årsmøtekonferanse med årsmøtemiddag (se presentasjoner neste side) 

• 11.30: Lunsj 

• 12.15: Start konferanse 

• 17.30: Slutt konferanse 

• 19.00: Årsmøtemiddag 

Årsmøtemiddag og overnatting på Clarion hotel Tyholmen. 
  
Fredag 15. oktober: Årsmøte Norsk kulturskoleråd Agder 

• 09.30:           Start årsmøte m. registrering 

• 12.00:           Lunsj 

• 12:45:           Årsmøte fortsetter 

• Ca. 14.00       Slutt 

 

------------------------------------------ 

 

 

Med vennlig hilsen for styret i Norsk kulturskoleråd Agder 

 

 

 

 

Sjur Høgberg (sign.)       Jo Eskild     

 

Styreleder, Norsk kulturskoleråd Agder     rådgiver, Norsk kulturskoleråd 

 

 

  

http://bestilling.kulturskoleradet.no/arsmotekonferanse-og-arsmote-agder/arsmotekonferanse-og-arsmote-norsk-kulturskolerad-agder-14-og-15-oktober-2021/?tilbake=1


 

 

 

 

 
 

 

 

 

Årsmøtekonferanse Norsk kulturskoleråd Agder 
Kulturkammeret Arendal, 14. oktober 2022, 12.15 – 17.30 (lunsj fra kl 11.30) 

 

 

Direktør Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen (bildet), er med oss på årsmøtekonferansen, og 

vil i sitt framlegg særlig legge vekt på stortingsmelding Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, 

med og av barn og unge og mulighetsrommet som ligger i denne. Som en forlengelse av 

dette vil han si noe om Norsk kulturskoleråds nylig publiserte strategi for utvikling av 

kulturskolenes fordypningsprogram «Fordypning med mangfold» 

 

 

 

 

Presentasjon av Kulturkammeret i Arendal, ved kulturleder Linda Sætra. Kulturkammeret 

er et unikt prosjekt, som også er nevnt spesielt i stortingsmeldingen, som eksempel på 

hvordan en kan samordne og samlokalisere ulike 

aktører i kulturarbeid for barn og unge.  

 

 

 

 

 

 

Samhandling og samarbeidsformer i Agder vil være tema på siste del av konferansen. Her vil 

resultatet av arbeidet til Arbeidsutvalg, regionalt utviklingsarbeid – Agder blir presentert. Utvalget 

ble satt ned av styret i Norsk kulturskoleråd Agder våren 2021, for å se på de ulike samarbeidene vi 

har og utvikling av disse i lys av Kulturskolerådets endrede rolle og 

fokus de siste årene. 

 

 

KULTURKAMMERET 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/stortinget-kulturskole-for-alle
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/stortinget-kulturskole-for-alle
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/september/strategi-utvikling-kulturskolenes-fordypningsprogram
https://www.arendal.kommune.no/kulturkammeret/om-kulturkammeret/

