
                          

 

 
Fagnettverkssamling for visuell kunst i Rogaland/Agder 
1. november 2013 
 
Til stede: Anders Aabø, Anna Roos, Dorota Cieslar, Hanne Tobiassen, Helena Paulsen, Ivar Haugen, 
Jan Kjetil Bjørheim, Liudmila Perevendentseva, Natasja Askelund, Rany Logeswari, Sally Lywood,  
Thomas Bang, Young Kim Falck-Jørgensen, Andreas Brännlund og Fabiola Charry 

 
RAPPORT 2012- 2013 
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.  
 
Facebook  
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. Det jobbes med saken!  
 
Fagveileder for visuell kunst i kulturskolen  
Fagveileder skal være ferdig skrevet i desember – januar.  
Deretter skal dokumentet sendes ut til høring. (10 kulturskolelærere velges ut). 
Nærmere informasjon om høringen og videre arbeid med Rammeplanen kommer i løpet av 2013- 
2014.  Fagveilerederen skal først være tilgjengelig i en digital versjon på vår hjemmeside. Deretter 
skal vi se på muligheten for trykking. 
 
Kulturskolefestival 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 blitt ansvarlig for gjennomføring av ”Kulturskolefestival  
Kult-Camp”. Tema er: Miljøvisjon og sosial holdbarhet. Mer informasjon om program og 
fagkonferanse sendes direkte til dere samt til alle kunstfaglærere rundt i landet.  
 

Fagkurs  
Tagtool-kurs v/ Andreas Brännlund  
Kurset var matnyttig. Tilbakemeldingene var veldig positive. Det ga nye ideer på hvordan vi kan 
jobbe mer tverrfaglig. Det er ønskelig å bruke Tagtool mer aktiv ifm produksjoner/ forestillinger. 
Bestillinger av utstyr sendes til fabiola.charry@kulturskoleradet.no 
 
VIDERE ARBEID 
Fremdriftsplan og nettverkssamling i november 2014.  
Kulturskolene i Rogaland har svært mange dyktige og entusiastiske lærere innen visuell kunst. 
Mange av disse lærere er den eneste lærer av sitt fag på sin kulturskole, og de ønsker å treffes  



/har behov for faglig erfaringsutveksling og faglig påfyll. Dette gjeld også de lærere som har 
fagkollegaer på samme skole. 
 

 De fleste innspillene som ble presentert handlet om å tilrettelegge for erfaring - og 
kompetansedeling. De fleste ønsker å kurse hverandre.  

 Tilrettelegge for en studiereise. (Paris, Berlin, London, Copenhagen, St. Petersburg) 

 Tilrettelegge for en fylkesutstilling både for lærere og elevene. 
 
Samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og fylkesavdelingen vil kunne sikre kontinuiteten i dette 
arbeidet.  Det bør væra aktuelt å knytte fagnettverkssamling opp mot Skolemøtet for Rogaland. 
Vi ser på muligheten til å arrangere en fagnettverkssamling for teater og visuell kunst 13. - 14. 
november 2014, med én overnatting (fra lunsj til lunsj). Sted kommer vi tilbake til.  
  
Vi takker for en flott samling! 
 
Hilsen  
Anders og Fabiola  
 
 
Ref. Fabiola Charry   

  


