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Velkommen til: 

ÅRSMØTE, LEDERMØTE OG KONFERANSE  
NORSK KULTURSKOLERÅD TROMS OG SVALBARD 

23.-24. april 2015 
Fjellkysten Gjestehus, Lavangen www.fjellkysten.no 

 
I forbindelse med årsmøte og ledersamling i Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard arrangeres 

en påfølgende dag med spesielt fokus på kommunen som kulturskoleeier. Vi oppfordrer 
representanter fra kommunene i Troms og Svalbard til å ta veien til Lavangen for blant annet å 

høre tidligere Utdanningsdirektør i Vest-Agder Gunnar Skaar holde to aktuelle og viktige innlegg.  
Vi tilbyr derfor en «dagpakke» for konferansen fredag med spesiell tanke på skoleeierne i 

kommunene som ikke deltar på årsmøtet.  Hjertelig velkommen til inspirerende dager! 

 

TORSDAG 23. april 
ÅRSMØTE 

Kl. 12.00 – 13.00  Lunsj/registrering  
 
Kl. 13.00 – 13.15  Velkommen og kunstnerisk innslag fra Lavangen 

kulturskole 
 
Kl. 13.15 – 16.00   Årsmøtet (sakspapirer sendes deltakerne 14 dager før møtet) 
 

Fra § 6 i vedtekter for Norsk kulturskoleråd: 
Årsmøtet er fylkesavdelingens/regionens øverste myndighet. Det består av delegater fra 
medlemmene i fylket. Kommunene kan sende fire delegater til årsmøtet med nødvendig godkjent 
fullmakt. Minst en av disse skal være tilsatt i kulturskolen.  

 

LEDERMØTE  
Kl. 17.00 – 19.00  Status for kulturskolene i Troms og Svalbard 
    Regionale Kulturskoledager høsten 2015  
    Eventuelt 
 
Kl. 19.30  Lauvanger Mikrobryggeri. 

Konsert med elever fra Salangen og Lavangen kulturskole 
 

Kl. 21.00   Middag og sosialt samvær på Fjellkysten Gjestehus 
     

 

http://www.fjellkysten.no/


 
 

FREDAG 24.april 
KONFERANSE 

 
Kl.09.00 Velkommen v/ Marianne Bremnes, Ordfører Harstad kommune og 

sentralstyremedlem Norsk kulturskoleråd. 
 Kunstnerisk innslag fra Lavangen kulturskole 
 
Kl. 09.15 «Mangfold og fordypning» 
  Ny rammeplan for kulturskolen v/ Gunnar Skaar 
  Innlegg og debatt 
  Debattleder: Cato Simonsen 
 
Kl. 10.30 Kaffepause 
 
Kl. 11.00 «Fra å måtte ha til privilegiet å eie»  
  Kommunen som kulturskoleeier v/ Gunnar Skaar 
  Innlegg og debatt 
  Debattleder: Cato Simonsen 
 
Kl. 13.00 Lunsj og avreise 
 
 
 
Gunnar Skaar er utdannet lærer og har i tillegg til læreryrket arbeidet som rektor, 
høgskolelærer, skolesjef og Utdanningsdirektør ved Statens Utdanningskontor i 
Vest-Agder.  
 
Skaar har hatt flere politiske verv både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 
Gunnar Skaar har vært medlem av sentralstyret i Norsk kulturskoleråd frem til 
Landsmøtet i 2014 og er nå varamedlem. Han var utvalgsleder for «Skaarutvalget» 
som la frem rapporten «Ny tid - nye oppgaver til Landsmøtet 2014. 
 
Link til Skaarutvalgets rapport 
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/skaarutvalget/  
 

Link til Rammeplan, generell del. 
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/  
 

http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/skaarutvalget/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/

