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Fagnettverkssamling for visuell kunst i Nordland  
21. mars 2014,  Bodø  
 
Til stede:  Berit Oksfjellelv, Gro Rykkelid,  Hege Gundersen , Lill-Anita O. Svendsen,   Lilli Kanck, Marie L. 
Pettersen,  Monica Birkemo, Randi Løksti og Fabiola Charry.   

 
NASJONALT FAGFORUM OG REGIONALE FAGNETTVERK 
Norsk kulturskoleråd setter fokus på de små fagområdene på en annen måte en det ble gjort 
tidligere. Alle kunstfaglærere i Norge har nå muligheten til å etablere og utvikle regionale 
fagnettverk som har som mål å utvikle og ivareta faglig arbeid og hverdagsutfordringer. 
 
Det jobbes i tillegg med en fagveileder for visuell kunst i trå med den nye rammeplanen for 
kulturskolen og det er etablert en nasjonal ressursgruppe som bidrar med sin kompetanse i 
videre utvikling av vårt fagområde. Vår plattform er: Nasjonalt fagforum, Regionale fagnetteverk, 
Den nasjonale resursgruppa for faget og Veiledningsbok for visuell kunst i kulturskolen! 
 
VISITTKORTMETODEN OG PRESENTASJONER 
Vi bruker visittkort som metode for å bli bedre kjent med mennesker du vet hvem er men som du egentlig 
ikke kjenner noe særlig.  Dette bidrar til å bli tryggere på hverandre. Visittkortmetoden skal også bidra til å 
sette i gang en integreringsprosses som alle tilstedeværende ønsket å være en del av når vi opplever høy 
kompetanse og sammenfallende interesser.  Å presente seg og sine interesser som lærere og kunstnere 
gjør at alle får matnyttig informasjon!  Vi får nærmere kontakt med hverandre og faget vi jobber med.   
 
Takk til Lilli og Randi for å dele sine prosjekt med oss andre! 
Presentasjonene gjorde i tillegg at det ble gitt matnyttig informasjon.  Vi får nærmere kontakt med 
menneskene og faget vi jobber med. Det er et løft og gir styrke å forelese hverandre og se nærmere på 
andre arbeidsmetoder i undervisningen og formidling avfaget.    

 
HVA HAR SKJEDD SIDEN 2012- 2014 
Fagsidene for visuell kunst  - www.kulturskoleradet.no/fag 
Norsk kulturskoleråd er godt i gang med å lage struktur og innhold med nyttig informasjon og 
oppdateringer innen vårt fagområde.  Kunstfaglærere inviteres til å komme med innspill om forbedringer 
slik at alle får nyte godt av informasjon som settes inn.   
 

Facebooksider for visuell kunst  
Det er opprettet flere facebooksider rundt i landet. Vi i Norsk kulturskoleråd satser nå på å samle alle sider 
under én nasjonal facebookside for faget. Sida heter  Visuelle kunstfag i kulturskolen.   Vi håper flere av 
dere ønsker å bli medlem og vil dele erfaringer og kunnskap.  
 

Fagveileder for visuell kunst i kulturskolen  
Fagveileder for visuell kunst føres i pennen av høgskolelektor Robert Øfsti og er per dato ut på høring. Vi 
satser på å komme i mål i juni 2014.  Nærmere informasjon om veiledningsbok og videre arbeid med 
Rammeplanen kommer i løpet av 2014. Veiledningsbok skal først være tilgjengelig i en digital versjon på vår 
hjemmeside. Deretter skal vi se på muligheten for trykking. 

 
 

http://www.kulturskoleradet.no/fag


 
UNG 2014  
I forbindelse med grunnlovsjubileum 1814 – 2014 inviterer UKM, DKS , NMF og  
Norsk kulturskoleråd til en jubileumsfestival, siste uka i juni 2014.  
Norsk kulturskoleråd er ansvarlig for gjennomføring av  Norsk Kulturskolefestival  og  tema er:  
Miljø og sosial holdbarhet.  For informasjon og påmelding  HER 

 
GRUPPEARBEID – KARTLEGGING AV BEHOV og TILTAK  
To grupper diskuterte lokale og regionale behov og ble oppfordret til å komme med konkrete tiltak 
som settes inn i en felles fremdriftsplan for nettverket (2014 – 2015) 
 

BEHOV TILTAK 

 
Gruppe 1 

 Kunstopplevelser  

 Håndverk og teknikk 
 

 Frihet  

 Skape glede  

 Lek med farger  

 Læreplan  

 Idébank  

 Regional facebookside 

 Fast lokale - kulturbuss 
 

 
 
Arrangere en samling i høst 2014 
 
 
 

Gruppe 2 

 Faglig oppdatering 
 
 
 

 Undervisning 
 
 

 Nettverkssamling 
 

 Lokaliteter 
 

 
Kompetansehving 
- Gå på kurs  
- Kurset hverandre  
- Workshops 
- Idébank 
- Faste lokaler 
- Digitalt utstyr + opplæring 
- Regionalt workshop i 

begynnelsen av oktober 2014 
-  Stille krav til bedre lokaler. 

 

 
KORT OPPSUMMERING  
Det å møtes for å bli synlig og dele både kunnskap og erfaringer kommer alltid være en viktig del 
av utviklingsarbeid.  Dere er viktige ressurspersoner i egen kommune og representerer en 
skoleslag som er har et samfunnsmandat som kulturaktor i samfunnet.   
 
Gruppediskusjonene er en kjempe viktig del av programmet. Diskusjonene gir grunnlaget for hvilken type 
utvikling er det behov for og retning og innhold blir bestemt av dere selv i samarbeid med oss i Norsk 
kulturskoleråd!  
 
 Vi ble enig om : 

- Finne et tidspunkt og sted for neste nettverkssamling. (Helst i begynnelsen av oktober) 

http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/norsk-kulturskolefestival/


- Planlegge og finansiere et relevant kurstilbud med en ekstern kursholder og/eller oppfordre en eller 
flere kunstlærere i nettverket  om å holde kurs for andre.  

- Sende Fabiola  et forslag til kurs og /eller befaring  (besøke en kulturskole eller andre institusjon) 
- Se på finansieringsmuligheter sammen med fylkesavdelingen. 
- Fabiola sender et forslag til en fremdriftsplan som tar opp arbeidsområder og møtetidspunkt i de 

neste to år.  (fremdriftsplanen sendes når jeg får konkrete innspill fra dere for høst 2014) 
- Dere sender innspill om kursbehovet, sted hvor vi kan samles og ev. hva/hvem vi kan besøke.  

 
En god og entusiastisk gruppe kunstfaglærere med mye kompetanse og ambisjoner for videre 
nettverksarbeid!  Og husk at vi er ikke alene! 

 
Jeg takker for en flott samling i Bodø! 
 
Hilsen  
  
Fabiola Charry 
Fagkoordinator for visuell kunst  
Norsk kulturskoleråd 
 
 
 
 

 


