
              Troms og Svalbard 

 

Til kulturskolene i Troms og Svalbard       
    

Informasjon februar 2014 

 

Hei alle sammen! Nå som OL-feberen for lengst har lagt seg, lærerne har vinterferie 

(inkludert undertegnede), og nominasjonen av Drømmestipendet har stengt, kan dere se frem 

til en velfortjent roligere uke.  

 

Kommunebesøk 

Utover vårparten planlegger vi å gjennomføre flere kommunebesøk. Gjennom 

kommunebesøkene ønsker vi å komme tettere inn på hverdagen deres som kulturskoleledere, 

og samtidig få kartlagt både det fine arbeidet som gjøres i den enkelte kulturskole, og de ulike 

utfordringene en står over for. Vi vil også benytte anledningen til å få i stand et dialogmøte 

mellom kulturskolerådet, rektor, og administrativ - og kulturpolitisk ledelse. Kulturskolene 

som vi i denne omgang planlegger å besøke vil bli kontaktet per telefon og epost. 

 

Drømmestipendet  

Nominasjonen stengte fredag 28. februar. Ta gjerne en siste kontroll for å sjekke om 

registreringen er i boks. Ta eventuelt kontakt med Åste Selnæs Domaas om det skulle være 

noe. 

 

«De nominerte er» gjennomføres som planlagt i Istindportalen. Vi har søkt og fått innvilget 

tilskudd til gjennomføring av arrangementet. Det vil si at vi i år har et eget produsentteam 

som står for organiseringen av forestillingen, bestående av Vibeke Johnsen og Sigurd 

Mørkved. Konferansier blir tidligere Drømmestipendvinner, Kyrre Krøger Vanebo. 4. juni 

offentliggjøres det på drommestipendet.no hvem som får Drømmestipendet 2014. 

 

Utviklingsmidler 

Hvem kan søke? Foruten kulturskoler, har sammenslutning av kommuner og organisasjoner 

som medvirker til utvikling av kulturskolene i tråd med målsettingen anledning til å søke om 

utviklingsmidler. 

 

Søknadsfrist er 24. mars 2014. Tilsagn om midler vil bli gitt i juni 2014. Utbetaling av 

midlene vil skje i løpet av august og september 2014. 

 

Sjekk ut:  

kulturskoleradet.no/nyheter/utlysning-av-lokalt-organiserte-utviklingsmidler-to-

millioner-kroner-til-fordeling/ 

 

Kulturskolebanken 

Kulturskolebanken har også egen Facebook-side der det legges ut jevnlige drypp med 

informasjon om hva som finnes. Jeg vil derfor oppfordre alle om å bli medlem av denne 

siden. Denne unike idébanken er nyttig både for kulturskoleledere, lærere, og elever. 

Sjekk ut kulturskolebanken.no eller Kulturskolebanken på Facebook. 

 

 

 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/utlysning-av-lokalt-organiserte-utviklingsmidler-to-millioner-kroner-til-fordeling/
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http://www.kulturskolebanken.no/


Ny rammeplan. «Mangfold og fordypning» - Leder av utvalget er Eirik Birkeland. I uke 20 

gjennomføres det høringskonferanse i region nord, med Knut Øverland og Morten 

Christiansen i spissen. Høringsfrist er uke 22  

 

Videre fremdrift:  Uke 23: Rammeplanutvalgsmøte 

    Uke 25: Styrebehandling av revidert utkast 

    Uke 39: Utsendelse av landsmøtesaker 

    Uke 45: Landsmøtebehandling (Landsmøte i Loen) 

 

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

Hva skjer fremover? 
 

UKM - fylkesmønstring: Lenvik 4.-6. april. 

 

Nettverkssamling innen visuelle kunstfag er flyttet til 24. april. 

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

fagmiljø innen visuelle kunstfag. Bestilles på bestilling.kulturskoleradet.no. 

 

Ut på golvet: Kurs i Tromsø 24. april 

Programmet ligger ute på: bestilling.kulturskoleradet.no/ut-pa-golvet/ut-pa-golvet-8-

tromso/?tilbake=  

 

Påmeldingsfrist: Trolig tidlig i mars 

 

Kykeliky - Kunst, kultur, kreativitet for de yngste: Konferanse i Tromsø 8.-9. april 

Det kommer til å bli en spennende og innholdsrik konferanse! Mange har vist sin interesse for 

konferansen, over 100 påmeldte. 

 

kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Vi_tilbyr/Arrangement/Kykeliky/2014_kykeli

ky_program.pdf  

 

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.  

 

Ha en riktig god vinterferieuke!  

 

Med vennlig hilsen  

Sindre Sandvik  

Rådgiver 

Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard  

Telefon: 404 16 066 

E-post: sindre.sandvik@kulkturskoleradet.no 
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