
Til kulturskolene i Troms og Svalbard 

 

Informasjon juni 2013 
  

Hei alle sammen! Da går det mot sommerferie (noen har sikkert allerede tatt), og her kommer 

skoleårets siste informasjon fra meg. 

  

Samling 14. juni 
12 rektorer/ledere var samlet på Vollan Gjestestue denne dagen for å utveksle erfaring rundt 

Arbeidsplaner, arbeidstidbestemmelse og kulturskoletimen. Roy har gjort en flott jobb i 

ettertid med å sende ut eksempler på regneark m.m. til de som deltok. Det er ytret ønske om 

mer tid til arbeidsplanarbeid. Styret vil på styremøte i august ta en avgjørelse på om det skal 

settes av en dag i høst eventuelt legge det til den årlige ledersamlingen på nyåret. 

  

Utviklingsmidler 2013 
Av de sju søknadene som kom inn fra Troms var det tre som fikk tildelt utviklingsmidler fra 

Norsk kulturskoleråd. Gratulerer til: 

 Kvænangen kulturskole: Melodikuben (tildelt 30.000 kr) 

 Rådstua Teaterhus: Ungt bransjetreff (tildelt 20.000 kr) 

 Kulturskolen i Tromsø: Talentprogram 2 for unge dansere (tildelt 50.000 kr) 

  

Ny direktør i Norsk kulturskoleråd 
Morten Christiansen blir ny direktør i Norsk kulturskoleråd. Han kommer fra stillingen som 

daglig leder for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Christiansen har tidligere bl.a. 

undervist ved Heggen videregående skole i Harstad, så noen av dere kjenner han kanskje fra 

før? Les mer om Christiansen på: www.kulturskoleradet.no. 

 

Den kulturelle skolesekken (Dks) 
Mange av dere har også ansvaret for Dks i kommunen. Da kan det være av interesse å lese 

den nyutkomne boka om Dks. Dette er et resultat av forskningsprosjektet om Den kulturelle 

skolesekken utført av Uni Rokkan-senteret og Høgskolen i Bergen. Du kan laste ned boka på: 

http://kulturradet.no/dks/vis-artikkel/-/asset_publisher/0R1o/content/pressemelding-lanserer-

bok-om-den-kulturelle-skolesekken. 

 

Permisjon 
Som tidligere meldt tar jeg permisjon fra 1. september 2013 for å jobbe ett år på 

Musikkonservatoriet i Tromsø. Her er lenke til utlysningen av konsulentstillingen, som har en 

liten endring fra den jeg først sendte. Kanskje dette kunne være noe for deg eller noen i din 

kommune? Jeg har ferie fra 5. juli til 5. august (uten om en tur til Salangen for å dele ut 

Drømmestipend 7. juli). 

  

Ønsker dere alle en riktig fin sommer! 
  

Med vennlig hilsen 

Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 

Ulla Hansen 

Mobil: 93 67 58 11 
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