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Hvor passer MUSAM inn i puslespillet?

RU - Alle rådmennene

KU - Alle kultursjefene

MUSAM -

Alle kulturskole-rektorene og 

avdelingsleder på musikklinja

Sekretariatsleder

Vesterålen regionråd

Lederen for 

kultursamarbeidet

MUSAM-koordinator



Julie Willumsen - singer/songwriter



Mikkel Bugge - forfatter på Oktober forlag



Stein Inge Pedersen - leder i mediebedrift



Erik Bugge og Hilde Hansen



Hva er en tilbakestrømmer?

Kommer fra Vesterålen

Mellom 20 og 35 år

Tar/har tatt utdannelse innenfor et kunsterisk/kreativt fag

(har bodd mindre enn ett år i Vesterålen etter å ha flyttet hjem)



Søknadsprosessen

Kultursamarbeidet 

skaffer midler fra 

fylkeskommunen 

eller kommunene

Utlysning med 

søknadsfrist 

og kriterier. 

2 ganger i året

Et fagutvalg 

møtes og 

går gjennom 

søknadene

Tildeling og 

markedsføring 

av ordningen

Gjennom-

føring av 

prosjekt
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Tildeling og 
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Lag og foreninger søker 

om reisestøtte for en 

tilbakestrømmer. 

Fortløpende ordning.
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Kultursamarbeidet 

lager en utstilling 

eller forestilling 

med utvalgte 

tilbakestrømmere







Mariell Amelie 
Fotograf Mariell Amelie fra 

Andøya, basert i London



Torfinn Iversen 

fra Sortland, 

filmskaper



Synne Stenersen fra Øksnes, 

lydtekniker i Oslo



Nikolai Endresen Dahl fra 

Sortland, cembalist







Kulturskolene i Vesterålen

Andøy Kulturskole

2 årsverk

8 ansatte

110 elever

Bø Kulturskole

2,25 årsverk

6 ansatte

76 elever

Hadsel Kulturskole

6 årsverk

11 ansatte

230 elever

Egne lokaler

Lødingen Kulturskole

0,36 årsverk

2 ansatte

Sortland Kulturskole

9,5 årsverk

17 ansatte

280 elever 

Egne lokaler

Øksnes Kulturskole

2,9 årsverk

7 lærere

100 elever



Andøy Kulturskole

• Sang

• Piano

• Keyboard

• Gitar

• Karinett 

• Trombone

• Kornett/Pockettrompet

• Baryton

• Perkusjon

• Musikkgruppe for 2. klasse

• Malekurs

Bø Kulturskole

• Sang

• Piano

• Keyboard

• Gitar

• Karinett 

• Trombone

Hadsel Kulturskole

• Sang

• Piano

• Keyboard

• Barnekor

• Treblås

• Messing

• Slagverk

• Band/samspill

• Cello/ fiolin

• Dans

Lødingen Kulturskole

• Piano

• Korps

• Orgel

Sortland Kulturskole
• Sang

• Piano

• Orgel

• Fiolin/bratsj/cello/kontrabass

• Gitar

• Treblås

• Messing

• Slagverk/perkusjon

• Dans

• Teater

• Kunst

• PU-band

• Musikk fra livets begynnelse

Øksnes Kulturskole

• Piano

• Fiolin

• Orgel

• Treblås

• Slagverk

• Kul mat

• Slagverk/trommekorps

• Teater

• Kor

• Kulturlek





















Mål: Samarbeide om lærerressurser og om tiltak som skal 

utvikle og inspirere lærerne som jobber med kulturelle og 

estetiske fag i Vesterålen.

Mål: Styrke tilbudet til elever mellom 12 og 16 år.

Mål: Jobbe målrettet med rekruttering til kulturskolene og 

MDD-linja.

Mål: Være i forkant av nasjonale føringer som relaterer til 

kultur, estetiske fag og opplæring.

Mål: Bruke koordinatoren og samarbeidet på en målrettet 

og konkret måte.

Mål: Synliggjøre kulturskolene og MDD linja som 

ressurssentre for det frivillige kulturlivet.



· Mål: Samarbeide om lærerressurser og om tiltak som skal utvikle og inspirere 

lærerne som jobber med kulturelle og estetiske fag i Vesterålen.

o Delmål: Bygge og styrke nettverk mellom lærerne i regionen, og skape faste 

møtepunkter gjennom året.

§ Tiltak: Arrangere felles fagdag hvert år.

§ Tiltak: Arrangere kurs og utvekslinger på tvers av kommunegrensene.

§ Tiltak: Bruke lærerne til å undervise og inspirere hverandre.

o Delmål: Øke kompetansen på teknologi blant lærerne.

§ Tiltak: Legge til rette for at lærerne i regionen kan utveksle erfaringer med bruk av teknologi i 

undervisningen.

§ Tiltak: Avklare hva slags teknologi lærerne har ønske om og behov for å lære mer om.

§ Tiltak: Arrangere regionale kurs med teknologi som tema.

o Delmål: En felles pedagogisk plattform blant lærerne.

§ Tiltak: Utvikle felles fagplaner basert på nasjonale retningslinjer/rammeplan.

§ Tiltak: Legge til rette for at lærere deltar på fagdager sammen med andre lærere fra regionen.
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Mål: Samarbeide om lærerressurser og om tiltak som skal utvikle og 

inspirere lærerne som jobber med kulturelle og estetiske fag i Vesterålen.



· Mål: Styrke tilbudet til elever mellom 12 og 16 år.

o Delmål: Styrke den faglige og sosiale dimensjonen av læringen gjennom regionale tiltak.

§ Tiltak: Bygge opp et regionalt fordypningstilbud innen musikk, med elever mellom 12 og 16 år i målgruppen.

§ Tiltak: Utrede muligheten for regional fordypning innenfor andre disipliner enn musikk.

§ Tiltak: Arrangere regionale kurs hvor både elever og lærere får møte inspirerende instruktører og andre med samme 

interesser som dem selv.

§ Tiltak: Gjøre målrettet arbeid for å motivere både lærere og elever til å delta på planlagte arrangementer.

o Delmål: Gi ny inspirasjon til elever som har gått i samme kulturskole hos samme lærer gjennom 

mange år.

§ Tiltak: Oppfordre elever til å delta på fordypningstilbud og kurs både i regi av MUSAM og i regi av samarbeidende 

organisasjoner.

§ Tiltak: Bruke eldre elever og  tilbakestrømmere til å inspirere de yngre.
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