
Til kulturskolene i Troms og Svalbard 
 

INFORMASJON AUGUST 2015 

 
Hei alle sammen! Håper har hatt en fin oppstart og er godt i gang med skoleåret. 
Velkommen til Terese Karlsen i Karlsøy, som er tilbake fra permisjon, og Liv Mari Schei som 
ny leder for kulturskolen i Longyearbyen. Vet du om flere skifter i kulturskoleledelsen i vår 
region er det flott om jeg får beskjed.  
 
Vi har en spennende høst foran oss med flere treffpunkter: 
 
LEDERMØTE 18. SEPTEMBER 
Som meldt i tidligere e-postinfo vil det bli avviklet møte for kulturskoleledere: 
Tid: Fredag 18. september kl. 10.30 - 15.00 
Sted: Istindportalen Målselv 
 
Tema for dagen blir: 
1) GSI - RAPPORTERING 
En representant fra utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms vil komme å gå 
gjennom skjemaet og det vil bli mulighet for å stille spørsmål. 
2) RAMMEPLAN 
Gjennomgang av de to første kapitlene i den nye rammeplanen samt veiledningsheftet. 
Alle bes ta med relevante dokument. 
3) AVTALER MELLOM KULTURSKOLENE OG KORPS/KOR 
Det fins flere ulike varianter for hvordan samarbeidet med det frivillige kulturlivet fungerer 
rundt om i kommunene. Vi tar en runde med erfaringsutveksling. 
4) ELEVTALLET I KULTURSKOLENE 
Flere kommuner opplever nå en nedgang i søknader til kulturskolen. Hva skyldes dette og 
hvordan skal vi snu trenden? Ta med tall fra din kommune for opptak høst 2015. 
5) ÅPEN TIME 
 
Vi spiser lunsj i kantina på Istindportalen som deltakerne dekker selv. Ellers ingen avgift. 
Ber om at de som ønsker å delta melder dette til meg innen 10. september 
 
KULTURSKOLEDAGENE I TROMSØ 1.-2. OKTOBER 
Programmet er klart og vil i løpet av dag eller morgen bli lagt ut på kulturskoleradet.no der 
også påmeldingen skjer. Ligger også som vedlegg her. 
 
I år er programmet tilrettelagt i forhold til at vi har fått en ny rammeplan som skal 
implementeres i kommunene. Vi håper også at mange skoleeiere vil ta turen spesielt 
torsdag. Da kommer bl.a. avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug i KS som skal snakke om 
kommunen som skoleeier. Ber dere alle om å videreformidle programmet til ansatte i 
kulturskolen, skoleeier og andre aktuelle deltakere. 
 
Påmeldingsfrist: 10. september. 
 
 

http://www.kulturskoleradet.no/


KOR ARTI’ 
 
Kurs arrangeres i Tromsø 5. november. Se kulturskoleradet.no for mer informasjon og 
påmelding. 
 
UNGDOMMENS MUSIKKMESTERSKAP 
 
Regionalt mesterskap arrangeres i Tromsø 21. november. Påmeldingsfrist: 1. oktober. 
Se mer umm.no.   
 
LOKALE UTVIKLINGSMIDLER 
 
På styremøte i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 21. august ble det bestemt at 
søknadsfristen for de lokale utviklingsmidlene blir flyttet til 1. november.  
 
Søknadsinformasjon blir sendt ut i neste uke.  
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Ulla Hansen, rådgiver 
rådgiver 
Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 
 
E-post: ulla.hansen@kulturskoleradet.no / Telefon: 77 69 33 05 / Mobil: 936 75 811 
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