
 
 
 

   

 
 MÅNEDSBREV OKTOBER  2015 

     FINNMARK 
 
 
Håper alle dere har hatt en fin oktober måned! 
 
Nå er det politiske valget i alle kommunene kommet på plass. I noen kommuner er det ikke store 
forandringer mens i andre er det store utskiftninger.  
Kommunene er våre eiere og de som bestemmer økonomien og tilbudene vi har på kulturskolene. 
Det er derfor viktig at dere som er ledere kommer i god dialog med de politiske ansvarlige slik at alle 
får en god kjennskap til HVA kulturskolen står for og verdien i lokalsamfunnet. Vi som jobber med 
dette til daglig glemmer kanskje ofte at ikke alle er like godt kjent med oss og det viktige arbeidet vi 
gjør i hvert enkelt lokalsamfunn. Alle trenger vi informasjon og alle trenger vi å sette ord på 
HVORFOR vi har en kulturskole,  HVA vi vil med den og HVILKEN plass den har og skal ha i vårt 
lokalsamfunn. Rammeplan er en god grunn til å komme i god dialog med våre kommuner. 
Lykke til med dette arbeidet! 
 
Håper alle dere har lest og kommet i gang med arbeidet med Rammeplanen. Både Rammeplanen og 
Veilederen  er sendt til alle kommunene, men det er ikke sikkert de som skal ha den har fått den. 
 
Det er sendt ut en Questalyze fra sentralleddet med spørsmål rettet til om rammeplanen er politisk 
vedtatt og andre spørsmål rundt dette. Fristen for å svare er satt til 13. november. Håper ALLE tar 
dere tid til å svare da dette også kan være en hjelp til hvordan dere skal gå frem i deres kommune for 
å få den vedtatt. 
 
 Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra sentralleddet og foredragsholdere etter 
Kulturskoledagene i Hammerfest. God deltagelse, 12 av 17 medlemskommuner er ikke dårlig og god 
interesse.  
En klapp på skulderen til dere alle som leder kulturskolearbeidet i Finnmark for det gode arbeidet 
dere gjør og viljen og drivet for å stadig forankre kulturskolene i lokalsamfunnet  
 
Vil oppfordre dere til å gå inn på vår hjemmeside www.kulturskoleradet.no. Mange nyheter fra 
kulturskolene rundt omkring i hele landet og oversikt over kurs og kursmateriell ligger her. Et viktig 
nettsted for å holde seg oppdatert over kulturskolenorge. Her ligger også alle referatene fra 
styremøtene i Finnmark og nytt fra Finnmark. 
 
Ønsker alle en fortsatt fin november måned  
 
Ta gjerne kontakt med meg.  
 
Vennlig hilsen 
Ann-Synnøve Bendixen 
rådgiver / kontaktperson for Norsk kulturskoleråd Finnmark 
Norsk kulturskoleråd 
 

  telefon: (+47) 414 35 984 / e-post: ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no / nettsted: 
kulturskoleradet.no 

http://www.kulturskoleradet.no/
http://www.kulturskoleradet.no/lokalt/finnmark/hovedside/
mailto:ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/

