
 

 

 

 

Foreldremøte 08.09.2021 

 

  

  

Møtereferat  

Dato: 08.09.2021, 18.30-20.00 

Møtested: Kulturstua, Åset skole  

    

1  Åpen kveld (18.30-19.30) 

  Møtet innledes med åpen kveld. Programmet for åpen kveld inneholder: 

• Presentasjon av kulturskolen og hva som skjer i kulturskolen i året som kommer 

• Informasjon om kulturskolens nettside, Facebook-side 

• Presentasjoner av lærerne og fagtilbudene 

• Elevinnslag fra Tara, Mette og Samuel, Sangteater, Kunstfag og dans. 

2  Tema: Skole-hjem-samarbeid 

  Kulturskolen ønsker å forsterke skole-hjem-samarbeidet. Kulturskolen innleder med dette om 

samarbeid:  

Støtte fra skole og hjem styrker elevenes motivasjon, fremmer trivsel, styrker læringsmiljøet og gir 

bedret øvedisiplin. Et god samarbeid gjør at vi utveksler mer informasjon om elevenes behov og 

andre forhold knyttet til læring. 

I tillegg vil en kulturskole for fremtiden stille større krav til samarbeid mellom oss. Da dreier det 

seg om å finne ut hvordan vi kan utvikle kulturskoles tilbud i fellesskap, hvordan vi kan få til mer 

medvirkning blant elever, foreldre og innbyggere i kommunene. Hvilke tilbud ønsker 

innbyggerne? Hvordan kan kulturskolen være/bli attraktiv også flere år frem i tid? Samfunnet 

endrer seg, og kulturskolen må henge med på utviklingen. Her vil foreldre, elever og andre 

innbyggere ha en nøkkelrolle. Over tid kan dere altså forvente at vi ønsker større grad av 

medvirkning – for å få til mer treffsikre tilbud. 

3   Utviklingssamtaler 

  Kulturskolen arrangerer utviklingssamtaler i perioden uke 40-44 (fra uka før høstferien). Her 

diskuterer dere med læreren tema som elevens læringsprosess, læringsresultater, trivsel og 



innsats. Samtalene vil finne sted i undervisningstiden. Ny runde med samtaler holdes i perioden 

uke 9-12. 

4   SpeedAdmin 

   Kulturskolen gir et raskt overblikk over SpeedAdmin og viktige funksjoner i programmet. 

SpeedAdmin er elever, foreldre, foresatte og kulturskolens samarbeidsplattform, hvor det finnes 

timeplaner, kontaktinformasjon, på-og avmeldingsfunksjoner, m.m. 

5   Godkjenning av bruk av bilder, lyd, og videoopptak 

  Foreldrene bes svare på samtykkespørsmål som finnes i SpeedAdmin. Elever som har gått i 

kulturskolen en tid vil ikke ha fått de nye og oppdaterte spørsmålene, og må derfor svare på 

disse. 

Spørsmålene gjelder samtykke til bruk av bilder, lyd og videoopptak i ulike sammenhenger.  

Spørsmålene finnes i SpeedAdmin på siden «Profil» og deretter under fanen «Spørsmål».  

6   Forventninger til hverandre 

  Kulturskolen innleder:  

I et samarbeid vil vi ha forventninger av hverandre. Vi har i kollegiet satt opp noen punkter om 

hva vi tror dere forventer av oss og hva vi forventer av dere. Men hva forventer dere av oss 

egentlig? Og hva tror dere vi forventer vi dere?  

Foreldregruppen kommer med disse innspillene: 

 

 

Etterpå presenterterer kulturskolen sine forventninger. Vi observerer at det er stor grad av 

overlapp mellom foreldregruppen og kulturskolens tanker om forventninger.  



Dette er kulturskolens forventninger: 

Foreldre, foresatte og elever kan forvente at Åfjord kulturskole:  

• prioriterer elevenes beste   

• er interessert i å bli kjent med elevene  

• er engasjert i elevenes utvikling  

• opptrer støttende ovenfor elev, foreldre og foresatte   

• gir undervisning på et høyt faglig nivå  

• er ansvarlig for lærer-elev-relasjonen og følger opp denne  

• følger vedtatte planverk og andre sentrale og lokale føringer   

• samarbeider med eleven, foreldre og foresatte om å sette tydelige og konkrete mål for elevens 

læring  

• gir individuelt tilpasset undervisning og tilpasser krav til egenøving og hjemmearbeid  

• består av trygge voksne med lyttende ører  

• er oppmerksomme på elevenes behov  

• kommuniserer godt og i god tid  

• holder foreldre, foresatte og elever informert  

• gir beskjed til foreldre dersom eleven har ikke-varslet fravær i tråd med kulturskolens 

fraværsrutine  

• er tilgjengelige for spørsmål, samtaler og annen kontakt   

• består av gode forbilder  

Åfjord kulturskole forventer at elevene:  

• møter til time til avtalt tid  

• møter til samspillsgruppe, prosjektøvinger, forestillinger, m.m.  

• viser god holdning til egen utvikling i faget  

• viser egeninnsats i henhold til avtale med lærer  

• møter forberedt til timen, har med noter, instrumenter, o.l.   

• kommuniserer sine egne ønsker i timene   

• viser respekt for medelever, lærere, skolens utstyr og lokaler  

• er støttende ovenfor medelever  

• er hjemme når de er syke (og at det gis beskjed om fraværet)  

Kulturskolen forventer at foreldre og foresatte:  

• er interesserte i hva eleven gjør på kulturskolen  

• viser interesse for elevens utvikling  

• følger opp eleven med utgangspunkt i mål satt av lærer, elev og foreldre og foresatte i 

samarbeid   

• møter på konsert, forestilling og fremvisning  

• legger til rette for egenøving, bl.a. ved å sørge for at eleven har et instrument å øve på  

• motiverer eleven til egenøving og deltakelse på konsert, fremføring eller fremvisning   

• møter på foreldremøter og utviklingssamtaler  

• gir beskjed dersom eleven ikke kan møte til time   

• svarer på korrespondanse og følger opp meldinger fra kulturskolen  

• sørger for å bringe eleven til kulturskoleundervisning og hente eleven etter undervisningens 

slutt   

• har tillit til kulturskolen og lærernes kompetanse  

• tar kontakt ved spørsmål, forslag til forbedringer, og lignende  

• melder eleven på og av tilbud innen gitte frister  

• varsler om kritikkverdige forhold i kulturskolen  

7  Valg av foreldrekontakt  



   Ina Victoria Nebb Rånes velges som foreldrekontakt for en periode på ett år. Hun vil være et 

bindeledd mellom kultuskolen of foreldregruppen, delta på møter i samarbeidsutvalget, og vil 

bistå i planlegging av foreldremøter, kvalitetssikring, o.l.  

Etter en nominasjonsrunde i salen ble Rånes foreslått som eneste kandidat og hun ble valgt ved 

akklamasjon. 

Kontaktinformasjon foreldrekontakt: 

Ina Victoria Nebb Rånes 

94199260  

inavnr@gmail.com 

 

 

 

Brian Christer Nebb Rånes 

Kulturskolerektor 

bcnr@afjord.kommune.no 

926 21 468  | afjord.kommune.no 

  

mailto:bcnr@afjord.kommune.no

