
        
 
 
 

Fagnettverkssamling innen visuell kunst for Rogaland / Agder fylkene 
Egersund, 26. oktober 2012 

 
Tilstede: Bente Jansen, Else Marie Haugland, Eva Sæverud, Grethe Hustoft, Hanne Tobiassen, Hans Bentsen, Ivar 
Haugen, Linnèa Blakèus Calder, Ragnhild Näumann, Sally Lywood, Wenche Jæger, Åsa Sjoholm, Elisabeth 
Sørheim, Anders Aabø og Fabiola Charry.  

 

Kort oppsummering    
Programmet for dagen ble fullt opp til som planlagt og vi ble ferdig med diskusjonsgruppene innen 
tidsrammen.   
 
Vi ble enig om å sende deltakerne et forslag om en fremdriftsplan over tid som tar opp 

arbeidsområder og møtetidspunkt.  Vi sender planforslaget i de nærmeste dagene.   
 
Visittkortmetoden bidro til å sette i gang en integreringsprosses som alle tilstedeværende ønsket å 
være en del av når vi opplever høy kompetanse og sammenfallende interesser.  
 
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 vi blir glade 
av andres suksesser!  

 
Takk til alle sammen for et godt møte og til Hanne, Elisabeth og Grethe som viste spennende 
prosjekter og hvordan de jobber. Vi ser frem til fortsettelsen og vi takker for en flott samling!  
 
Anders og Fabiola 
 
Referat  
Arbeidsgrupper  - innspill  til videre nettverksarbeid   
        

LILLA GRUPPE    
 
BEHOV 
- Egen plass  
  å skape et miljø! slik at man    
  ikke føler seg alene.  
 
- Undervisning tilpasset   
  store gruppe (to lærere)  
 
-Tilført kurs og kompetanse.  
 
- Å bytte kompetanse  
- kurset hverandre. 

  TURKIS GRUPPE 
 
BEHOV 
- Lager plass for store ting! 
 
- Kurs og opplæring 
 
- Infobank både teknisk og  
  faglig  
 
- Idébank og tips  
 
- Felles fagplaner 
 

  ORANGE GRUPPE   
 
DRØMMER 
- Samlokalisering (alle under  
  samme tak )  
 
- Færre elever pr gruppe   
  maks åtte  
- ”2 lærer system” Ha  
  muligheten til dette! 
 
- Studieturer med lærere og  
  elever. Møte kunstnere på  
  verksteder /atelier  



 
 - Nettverks workshops med 
deling  
 
- SFO  –  tverrfaglig tilbud 
med flere lærere. 
 
- Datakonsulent på KS 
 
   

- Interne kurs  
- PENGER til nytt moderne  
  utstyr 
 
- Digitalbank for mindre  
   kulturskoler 
 
- PPU PÅ NETT – Tilpasset  
  kunstfaget  

  
  Referent:  Fabiola Charry  


