
 
          Troms og Svalbard 

Til kulturskolene i Troms og Svalbard       
    

Informasjonsbrev nr. 3 -  2014 

 

Hei alle sammen!  

Da er UKM-festivalen på Finnsnes vel gjennomført, og KYKELIKY-konferansen har kakla i 

fra seg i Tromsø! Vi har nå gjennomført kommunebesøk i Berg, Torsken, og Gratangen 

kommuner, og ser frem til nye besøk utover våren.  

Dere har skal nå ha mottatt de 2 første kapitlene i fra den nye rammeplanen. 

21. mai arrangeres det høringskonferanse i Troms og Svalbard med Knut Øverland i spissen. 

 

Sjekk ut:  

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/maj-britt-andersen-pa-kykeliky-2014/ 

 

Drømmestipendet  
Av 23 nominerte vil 6 få tildelt Drømmestipendet i juni. Det er veldig bra!  

PS! Konfidensielt frem til da. Dere må gjerne allerede nå begynne å planlegge et enkelt 

arrangement, eller finne en god anledning for overrekkelse av stipendet. Viktig å gjøre litt stas 

på de som får stipend.  

Offentliggjøring av stipendmottakerne er 4. juni. Husk å meld deres nominerte inn til «De 

nominerte er», som finner sted i Istindportalen 10. mai.  

Send påmelding til Vibeke Johnsen per epost: vibeke.johnsen@lenvik.kommune.no 

 

Utviklingsmidler 

Vi har fått inn 5 søknader. Disse blir behandlet like over påske, og tildelingen offentliggjøres 

28. april. 

 

Ny rammeplan. «Mangfold og fordypning» - Leder av utvalget, Eirik Birkeland 
21. mai arrangeres det høringskonferanse i Troms og Svalbard med Knut Øverland i spissen. 

Vi kommer tilbake til sted og tidspunkt like over påske. 

Gjør dere kjent med innholdet sånn at dere som ønsker å stille her er godt forberedt til møtet. 

Til dere som ikke har anledning til å ta del i konferansen, send gjerne eventuelle 

høringsinnspill til undertegnede, sånn at vi kan bringe de videre.  

 

Fremdriftsplan: 

    Uke 22: Høringsfrist 21. juni 

    Uke 23: Rammeplanutvalgsmøte 

    Uke 25: Styrebehandling av revidert utkast 

    Uke 39: Utsendelse av landsmøtesaker 

    Uke 45: Landsmøtebehandling (Landsmøte i Loen i SoF i oktober) 

 

Ved konkrete innspill til rammeplan, ta kontakt med: knut.overland@kulturskoleradet.no 
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Hva skjer fremover? 
 

24. april: Nettverkssamling innen visuelle kunstfag  

Spre det glade budskap til lærerne i kulturskolen, grunnskolen, vidergående, og andre 

fagmiljø innen visuelle kunstfag.  

Påmeldingsfrist 15. april. Fremdeles ledige plasser!  

 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/ 

 

24. april: Ut på golvet: Kurs i Tromsø 

Programmet ligger ute på:  

Fremdeles mulig å melde seg på! 

 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/ 

 

24.-25. april: Ledersamling NMH, Oslo 

 

8.-9. mai: Fylkeslederforum og fagsamling, Trondheim. 

 

10. mai: De nominerte er: Istindportalen, Bardufoss.  
 

Til slutt vil jeg igjen oppfordre dere alle om å bli medlem av regionrådets egen 

Facebookgruppe, «Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard», og ikke minst oppfordre 

kollegaer i kulturskolene om å slå følge. Dette er et fint fagfora hvor man kan stille hverandre 

bl.a. pedagogiske – og administrative spørsmål, og utveksle erfaringer. En må gjerne også 

reklamere for egne kulturskoleproduksjoner. I tillegg er det en enkel arena for effektiv 

informasjonsflyt.  

 

Meld dere også på nyhetsbrevet på kulturskolerådets hjemmeside! 

 

Ha en riktig god påske!  

 

Med vennlig hilsen,  

Sindre Sandvik  

Rådgiver 

Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard  

Mobil: 40416066 
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