
 
          Troms og Svalbard 

Til kulturskolene i Troms og Svalbard       
    

Informasjon januar 2014 

 
Hei alle sammen! Da er vi godt i gang med det nye året, og nye utfordringer står i kø.  

Det har vært en del usikkerhet rundt gjennomføringen av fylkeslederforumet i mai, som følge av 

økonomiske utfordringer i organisasjonen, men det er nå kommet inn igjen på budsjettet for 2014, og 

gjennomføres da som planlagt. 

 

Det er blitt gjort en del tiltak for å få årets budsjett i balanse, noe som bl.a. har ført til at Kulturtrøkk 

fra nå bare kommer i digital utgave, som et nyhetsbrev. kulturskoleradet.no/vi-

tilbyr/kulturtrokk/elektroniske-utgaver/ Her kommer etter hvert årets første utgave. 

 

Kulturskolebanken 

Denne nettbaserte verktøykassen er et resultat av Nordea-prosjektet KUL-TUR, et utviklingsprosjekt 

som har som mål å styrke oppmerksomhet og kunnskap knyttet til produksjon, fremføring og 

formidling i kulturskolene. Sjekk ut: kulturskolebanken.no. Her finner du bl.a. nyttige verktøy til 

lokalt utviklings arbeid, kunstnerisk utforming og kulturproduksjon! Åpnet 1.1.2014.  

 

Ledersamlingen 

7.-9. januar gjennomførte vi ledersamling på hurtigruta. Den nye direktøren i Norsk kulturskoleråd, 

Morten Christiansen, beriket samlingen med viktige temaer som; «Rammeplanen», «Den profesjonelle 

kulturskolelæreren», «Talentutvikling», som resulterte i engasjerte debatter.  Hovedfokuset lå rundt 

temaet «Talentutvikling». Det vil jobbes videre med søknader om utviklings- og stimuleringsmidler 

som skal resultere i regionale talentutviklingsprogram i Sør-Troms, Midt-Troms, og Nord-Troms, 

initiert av regionale rektorfora og styret i Troms og Svalbard. 

 

Vi hadde også besøk av to representanter fra Speedadmin som ga oss en kort innføring i et relativt nytt 

administrasjonsverktøy. Speedadmin er et godt alternativ til Visma, og brukes i dag i 45 av landets 

medlemskommuner, og skal etter hvert tas i bruk i Tromsø. Ta evt. kontakt med Pål Johnsen for 

informasjon om programmet.  

 

Evaluering av samlingen er under arbeid. Signaler i fra deltakerne tyder på en vellykket samling, både 

faglig og sosialt. Det var 18 deltakere i fra 12 medlemskommuner. Kulturskolene som ikke var 

representert vil bli kontaktet sånn at vi får kartlagt årsaken til dette. Foreløpig signaler tyder på at flere 

kommuner sliter med store budsjettkutt. Det kom ellers innspill på å legge neste ledersamling til 

Lavangen. Styret vil ta dette med inn i sitt arbeid med planleggingen av neste års ledersamling, og se 

på ulike alternativ med målsetting om å få full oppslutning.  

 

Ny rammeplan. «Mangfold og fordypning» - Leder av utvalget, Eirik Birkeland 

I uke 20 gjennomføres det høringskonferanse i region nord, med Knut Øverland og Morten 

Christiansen i spissen. Høringsfrist er uke 22. 

  

Videre fremdrift:  Uke 23: Rammeplanutvalgsmøte 

    Uke 25: Styrebehandling av revidert utkast 

    Uke 39: Utsendelse av landsmøtesaker 

    Uke 45: Landsmøtebehandling (Landsmøte i Loen i oktober) 

 

Ved konkrete innspill til rammeplan, ta kontakt med: knut.overland@kulturskoleradet.no. 
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Ekspertgruppe for kunst og kultur i skolen 
 

Ekspertgruppen ledes av Eirik Birkeland, musiker og tidligere rektor ved Norges musikkhøyskole. 

Ekspertgruppens anbefalinger skal bidra til styrket og reelt samarbeid mellom utdannings- og 

kultursektoren på alle nivåer, i arbeid med målgruppen barn og unge. Ann-Evy Duun, rådgiver i Nord-

Trøndelag, er en av våre egne som sitter i utvalget. Denne uken samles trådene rundt bl.a. 

høringsinnspillene i fra UH-sektoren, kulturskole-Norge, de videregående skolene, ulike kunst- og 

kulturinstitusjoner osv. 

 

regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Nyheter-og-

pressemeldinger/pressemeldinger/2013/ekspertgruppe-kunst-og-kultur.html?id=735284. 
 

Hva skjer fremover? 

 

Nettverkssamling innen visuelle kunstfag i Tromsø 21. februar 

Minner om frist for påmelding: 14. februar. Spre det glade budskap til lærere i kulturskole, 

grunnskole, videregående skole og andre fagmiljø innen visuelle kunstfag.  

 

bestilling.kulturskoleradet.no/ 

 

UKM fylkesmønstring: Lenvik 4.-6. april 

 

KYKELILY – Kunst, kultur, kreativitet for de yngste: Konferanse i Tromsø 8-9. april 

Programmet ligger ute på 

kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Vi_tilbyr/Arrangement/Kykeliky/2014_kykeliky_progr

am.pdf. 

Påmeldingsfrist: 25. februar 

 

Ut på golvet: Kurs i Tromsø 24. april 

Programmet ligger ute på 

bestilling.kulturskoleradet.no/ut-pa-golvet/ut-pa-golvet-8-tromso/?tilbake=  

Påmeldingsfrist: Trolig tidlig i mars 

 

Drømmestipendkonsert: Istindportalen 10.mai 

 

Fredag 24. januar åpnes muligheten for registrering av nominasjoner til Drømmestipendet 2014!  

Nominasjonen stenger uke 9! 4. juni offentliggjøres mottakere av Drømmestipendet. 

Vi er avhengig av økonomisk støtte for gjennomføring av «De nominerte er». Fylkene som er 

representert med minst en nominert i fra alle medlemskommunene, vil få dekket storparten av 

utgiftene til forestillingen av Norsk kulturskoleråd. Derfor er det viktig at alle kulturskolene trør til. 

 

Til slutt vil jeg igjen oppfordre dere alle om å bli medlem av regionrådets egen facebookgruppe, 

«Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard», og ikke minst oppfordre kollegaer i kulturskolene om å 

slå følge. Dette er et fint fagfora hvor en kan stille hverandre bl.a. pedagogiske og administrative 

spørsmål, og utveksle erfaringer. En må gjerne også reklamere for egne kulturskoleproduksjoner. I 

tillegg er det en enkel arena for effektiv informasjonsflyt. Lykke til med gjennomføring av 

lokalmønstringene!  

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Sindre Sandvik  

Rådgiver 

Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard  

Mobil: 404 16 066 
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