
Til kulturskolene i Troms og Svalbard 

Nyhetsbrev (E-postinformasjon) nr. 1 2013 
 

Hei alle sammen og godt nyttår! Nytt år - nye muligheter. 

  

Starter med å gratulere Harstad med "nye" innbyggere da Bjarkøy og Harstad kommune fra 1. januar 2013 er 

samlet i "et rike". 

  

Drømmestipendet 2013 

 

Fredag 25. januar åpner registreringen av Drømmestipendkandidater for 2013. Det skjer på nettstedet 

www.drommestipendet.no. 

 

Fredag 1.mars er siste frist for å nominere kandidater.  

 

Det er kulturskolerektorer/-ledere i alle norske kommuner som nominerer. I fjor satte vi rekord når det 

gjelder antall kommuner i Troms/Svalbard som nominerte. I år er håpet at alle deltar. 

 

Norsk Tipping har også i år satt av penger til egne arrangement i fylkene à la "De nominerte er …" som vi 

arrangerte i Målselv 12. mai 2012. For at vår region skal få midler til dette er vi avhengige av nominering fra 

alle kommuner. 

 

Har du spørsmål om Drømmestipendet: Ta kontakt med undertegnede eller prosjektleder for 

Drømmestipendet i Norsk kulturskoleråd; Åste Selnæs Domaas.  

  

Årsmøte og ledersamling 21. - 22. mars, Bardufosstun 

 

Melding om årsmøtet sendt alle kommuner, kulturskoler, KS, Fylkesmannen og Troms fylkeskommune. 

Frist for innmelding av saker: 1. februar. Saksliste og sakspapirer kommer i slutten av februar.  

 

Minner også om fristen 1.februar for innmelding av tema til ledersamlingen. 

 

Fra Norsk kulturskoleråd sentralt har vi nå fått beskjed om at sentralstyremedlem Sigrun Fostad og 

organisasjonssjef i Norsk kulturskoleråd; Merete Wilhelmsen, vil delta. De vil bl.a. ta opp kulturskoletimen 

og politisk strategi.  

  

Tips og informasjon om Kulturskoletimen 

 

Norsk kulturskoleråd etablerer nå en egen informasjonsbase om det nye skole-/SFO-tilbudet. Den finner du 

her. Her kan du nå bl.a. lese svar fra Kunnskapsdepartementet på spørsmål om kombinerte stillinger stilt av 

Ole-Bjørn Gullbring fra Arendal kommune. 

  

Kurs/nettverk/konferanser våren 2013 

 

7.-8.mars: Nasjonalt fagforum for visuell kunst, dans og teater. Sted: Nova konferansesenter, Trondheim. 

Program og påmelding her. Påmeldingsfrist: 12.februar  

19.mars: Toner og trinn for småtroll vol. 3. Sted: Tromsø. Informasjon og påmelding her. 

4.-5.april: Kulturskolenes lederkonferanse 2013. Sted: Norges musikkhøgskole, Oslo 

  

Styremøter 
Styret i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard har møter: 

Onsdag 9.januar, styremøte på telefon 

Fredag 22.februar, styremøte på Finnsnes 

  

Ha en fin oppstart på det nye kulturskoleåret! 

  

Med vennlig hilsen Ulla Hansen, kulturskolekonsulent 

Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 

Telefon: 77 69 33 00/0 / Mobil: 936 75 811 

E-post: ulla.hansen@kulturskoleradet.no / Web: www.kulturskoleradet.no  
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