
 
 

 

 

KULTURSKOLEFORUM PÅ ASKØY FREDAG 20.04 2012 
 
Sted: Sjoddien i Strusshamn 
Rom: 3. etasje, Møllesalen 
Tilstede: Egil Magnussen, Hilde B. Grytten, Yngve Nikolaisen, Kristin Geiring, Kristin Myrmel, Roger Martin, 
Audun Alvsåker, Frank Windt, Rolf Seldal, Jann Werner Webermann, Ragnhild Opedal Tveit,  Yngve Nikolaisen, 
Camilla Søderstrøm Tveit. 

09.30-10.00 Oppmøte m/ bevertning 
 
10.00-10.05 Velkommen til Askøy med frisk kornett og pianokomp! 
 
10.05-11.00 Kulturutredningen 2014 
v/ direktør for Troldhaugen og medlem i Enger-utvalget,Ingrid Røynesdal 
Innspill til Kulturutredningen kan gis på: kulturutredningen@kud.dep.no . 
Orientering om status. 
Bakgrunn: 
Mye penger gitt til Kulturløft 1 og 2. 
Trenger tilbakemelding på hvordan midlene virker. 
Utvalget skal si noe om svært mange områder bl.a.: 
Arbeidsformer, innretning av tiltak, juridiske, økonomiske innretninger på alle plan. 
Evaluering på forhold stat, fylke, kommune. Rolle- og funksjonsdeling mellom kunst – kulturfeltet. 
Digitalisering, mangfold, næringsliv, frivllig sektor, geografisk fordeling. 
På bakgrunn av vurderinger, skal konkrete tiltak foreslås uten at det brukes mer midler. 
Utvalget har delt seg i flere grupper. Ingrid er med i den gruppen, der man ser på det profesjonelle kunstlivet. 
Korte stikkord fra samtale med deltakerne: 
Kulturskolene burde hatt større frihet ift bruk av midler, stabilitet ift stimuleringsmidler. 
Smn.heng kutt av midler i kommunen og kutt fra staten jmf. GSI? 
Viktig med institusjonene / kontinuitet / tid til adm. DKS kunne gått inn som del av kommune / kulturskole. 
Forutsigbarhet kontra tilfeldighet er utvalgets største utfordring. 
Ensemblestøtten fra Norsk kulturråd: kun kor - ikke korps - får støtte. 
 
11.10 -12.00 Informasjon fra medlemmer, styret, kulturskolekonsulent 
Studietur Budapest v/ KG 
Årets tur ble avlyst – det manglet en påmeldt i forhold til avtale om minimumsantall på ti personer. 
Deltakerne på kulturskoleforum: Ønske om at man fortsatt prioriterer studieturer annethvert år. 
 
Vestlandsregionsmøtet v/ KG 
Været førte til kansellert fly, så verken fylkesleder eller kulturskolekonsulent deltok i Florø. 
 
Lederkonferansen v/ Audun, Egil, Hilde 
De som deltok fra Hordaland, er godt fornøyd både faglig og ift nettverksbygging. Viktig arena å være på for 
ledere. 
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GSI v/KG 
Vi har lenge bedt om at skjema skal endres. Nå har vi muligheten for å bidra i rett retning. 
Frist for innspill 27.04 – trenger flere innspill! 

FAU og kompetanseregionsundersøkelse v/ Kristin Myrmel 
Undersøkelsene utføres, som del av vedtatt virksomhetsplan. 
Purring kommer til de som ikke har svart – dette trenger samtlige informasjon om. 
Resultat legges fram på senere Kulturskoleforum. 
 
Questalyze v/ Kristin Myrmel 
Årslisens 1900 per kulturskole for å få tilgang til programmet, der undersøkelser kan opprettes. 
Fjell v/ Roger Martin informerer: Det finns et gratis program på nett. 
 
Landsmøte og årsmøte v/ KG 
Landsmøte i Norsk kulturskoleråd 18-19.10 2012, Hamar. De som ønsker kan melde seg på. Hordaland kan 
stille med fem delegater. Deltakerne på årsmøtet har delegert til fylkesstyret å velge delegater. 
Kulturskolekonsulent reiser på Norsk kulturskoleråd sin regning. 
Årsmøte Norsk kulturskoleråd-Hordaland 14-15.03 2013, Bergen kommune, Flesland. 
 
Representanter til verv i Norsk kulturskoleråd v/ KG 
Det er sendt ut invitasjon til å komme med forslag på kandidater. Styret har mottatt forslag, behandler saken 
og videresender til valgkomiteen. Vi beklager at Ågot Valle etter all sannsynlighet ikke fortsetter. Før 
sykdommen inntraff, gjorde hun en flott innsats! 
 
Kandidater til årets kulturskolekommune v/ Kristin Myrmel 
Det er kommet en søknad. Styret behandler saken. 
 
Umoja v/ KG 
Kort orientering om prosjekt Umoja ( Flygende teppe), som er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og en del 
afrikanske land. Norsk kulturskoleråd er sentral, og ambassadene i de enkelte afrikanske land. Ungdom fra 
Norge, som er utøvere av kunstfag, gis mulighet til å samarbeid med afrikansk utøvende ungdom. Det 
produseres forestilling, som vises for publikum og overføres i TV-kanaler. I år har Hordaland fått muligheten. 
Over 60 påmeldte unge kunstnere alderen 15-25 år fra Hordaland, fra mange ulike kunstfag / sjangre. Audition 
denne helgen. 
 
Kunstpedagogisk konferanse 
On.21-fr.23 nov.2012 i Bergen, Terminus. 
Konferansen arrangeres i år i samarbeid med SAMSPEL, som består av HiB, HSH, Fylkesmannen i Hordaland, 
Hordaland fylkeskommune kulturavd., UiB og Norsk kulturskoleråd-Hordaland  med samarbeidsgruppen 
representert ved GA, HiB, KHiB og Bergen kulturskole. 
Norsk kulturråd ved Kunstløftet, er og samarbeidspart til konferansen. 
Tema blir Kunstformidling til barn og unge 0-26 år. 
Konferansen er en sammenslåing av fylkets årlige kultur-og idrettskonferanse, HiB sin kulturpolitiske 
konferanse og Kunstpedagogisk konferanse. 
Torsdag blir det fokus på kulturpolitikk, mens de to andre dagene blir med praktisk rettet blant annet i form av 
case. 
 
Entreprenørskap og nye valgfag i ungdomsskolen v/ Kristin Myrmel 
Foredraget er lagt ved på nettsiden. 
Vaksdal er med i nettverk for dette i regi av Norsk kulturskoleråd. Spennende å delta i et forum, der man skal 
finne ut hvordan konseptet entreprenørskap kan brukes i kulturskolene. 
 
Nye valgfag i ungdomsskolen v/ Kristin Myrmel 
Videovising. Produksjon for sal og scene, produksjon av informasjon, design og redesign, … totalt 8 nye valgfag. 
Vaksdal er i gang med prøveprosjekt i ungdomsskole. 
 



Strategi 2020 
Strategiutkast utdelt. Forslag: Gruppearbeid på neste kulturskoleforum. 

SAMSPEL v/ KG – utsatt til neste kulturskoleforum 
 
12.00-13.15 Strusshamn kultursenter, aktuelt fra Askøy og lunsj 
v/ kultursjef Gunnar Brynjulfsen 
Foredraget er lagt ved på nettsiden. IKKUS – kultursamarbeid i Region Vest (4 kommuner). 
 
13.15-13.20 Kunstnerisk drømmeinnslag på tuba. 
 
13.20-14.40 NMF og kulturskolene – hvordan møter vi framtiden? 
NMF Hordaland v/ daglig leder Randi Kvinge. 
Foredraget er lagt ved på nettsiden. 
Ulike modeller for dirigentordninger i kommunene: kulturskole selger dirigenttjenester, korpset velger dirigent 
og kulturskolen er arbeidsgiver, m.fl. 
Skulle hatt lærlingutdanning, som førte til fagbrev i direksjon. Ville gitt både kompetanse og noe høyere lønn. 
GA har problem med å få søkere – hvorfor: markedet er likegyldig til utdanningskompetanse. Derfor er det 
viktig å få med høgskole / universitet og forskning for å skape noe nytt, som vi ikke ser i dag. 
Øvingslokaler: prøver nasjonalt å få bedre rammevilkår til korpsene. 
Hva skal korps / kulturskole bidra med i et samarbeid for å gi best mulig tilbud til barn og unge? 
Samarbeidssavtale mellom NMF og Norsk kulturskoleråd kommer: NMF har en del de ser som forutsetning, og 
ønsker inn i avtalen. 
 
14.40-15.00 Ansvar og samarbeid: kulturskole - skolekorps – frivillig sektor. Debatt. 
v/ debattleder Mardon Åvitsland 
Skriv lagt ved på nettsiden. Hvordan tolker vi norsk lov, der vi skal samarbeide med grunnskole og kulturliv 
forøvrig? 
Vi har kommet langt ift samarbeid med korps, men kort ift samarbeid med kulturliv forøvrig. 
Skolekorpsutvikling nasjonalt står det ikke så godt til med, som med skoleorkestrene og deres utvikling. 
Samspill skulle fokuseres på ift alle mulige settinger. 

Takk til godt vertskap! 
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