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Nyhetsbrev nr. 5 – 2014 
 
Hei dere. 
 
Da er jeg tilbake etter permisjon og skal prøve å videreføre det gode arbeid som Sindre har  
gjort.  
 
Angående skifte av rektorer/enhetsledere i løpet av sommeren har jeg fått opplyst at Michael  
Martin i Tranøy har sluttet, og at virksomhetsleder Ulf Fredriksen har overtatt ansvaret for 
kulturskolen. Dersom dere vet om andre skifter så er det fint om dere gir tilbakemelding.  
Det samme gjelder dersom dere ønsker endring på lista over hvem som skal motta 
informasjon fra Kulturskolerådet.  
 
UTSATT PÅMELDINGFRIST UNGDOMMENS MUSIKKMESTERSKAP. 
UMM er for ungdom opp til 26 år som utøver klassisk musikk. UMM-deltakelse kan gi svært 
nyttig konserterfaring og viktige tilbakemeldinger fra svært kyndige jurymedlemmer. 
Det avholdes regionalt mesterskap i Tromsø 18.oktober.  

Det er enda ledige plasser og påmeldingsfristen er utsatt til 3. september.  
For informasjon og påmelding se umm.no. 
Ta gjerne kontakt med meg dersom dere trenger mer informasjon.  
 
 
NETTVERKSAMLING DANS, TEATER OG VISUELL KUNST. 
Norsk kulturskoleråd planlegger nettverkssamling for lærere innen dans, visuell kunst og 
teater 30.-31.oktober 2014 for Nordland, Troms/Svalbard og Finnmark. Det er ikke bestemt 
hvor samlingen blir lagt, men dere vil få informasjon så snart det er klart. Sett av datoene og 
informer lærerne. 
 
KOMMUNEBESØK HØST 2014 VÅR 2015. 
Det planlegges følgende kommunebesøk: 
Høst 2014: Kvænangen, Kåfjord, Karlsøy, Longyearbyen 
Vår 2015: Ibestad, Lavangen. 
Det vil komme direkte henvendelse fra meg til hver enkelt rektor/enhetsleder for å avtale 
dato for besøket.  
 
KOR ARTI KURS  
Norsk kulturskoleråd arrangerer KOR ARTI kurs i Tromsø 20.november. 
Gå til www.kulturskoleradet.no for info og påmelding.  
 
 
Nordeaprosjektet KUL-TUR 2015-2017 

http://www.umm.no/
http://www.kulturskoleradet.no/


Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med Nordea, inviterer alle medlemskommuner til deltakelse 
i dette utviklingsprosjektet som har fokus på produksjon og formidling.  
Les mer på kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/program-prosjekt/kul-tur/. 
 
Søknadsfrist er 1. september.  
 
 
ÅRSMØTE OG LEDERSAMLING 2015 
Styret i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard er i gang med å planlegge årsmøtet og 
ledersamlingen våren 2015. Foreløpig ser vi på datoene 16.-17.april eller 23.-24.april.  
Tidligere har Hans Erik i Lavangen lagt inn ønske om at årsmøte og ledersamling legges til 
Fjellkysten som har adresse Åbrekka, Tennevoll. Vi ønsker nå å se på muligheten for å 
benytte dette hotellet. 
Som tidligere vil det bli årsmøte første del av torsdag og ledersamling 2 del av torsdag + 
fredag til lunsj.  
Dere inviteres herved til å komme med innspill til tema på ledersamlingen. Styret har allerede 
satt opp ny Rammeplan og rektors styringsrett som ønskede saker. Ikke nøl med å komme 
med innspill. 
Endelig beskjed om dato og sted kommer.  
 
MØTEPLAN FOR STYRET 
Styret i Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard hadde møte 20.august og satte opp 
følgende møteplan for 2014 – 2015.  
 
2014: 
3.oktober:  Styremøte Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 
15.oktober:   Styremøte Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard, Loen 
15.oktober:  Møte Team Nord (fylkesleder og rådgiver Nordland, Troms/Svalbard og 

Finnmark), Loen. 
16.oktober:   Landsmøte Norsk kulturskoleråd, Loen 
17.oktober:  Landsmøte Norsk kulturskoleråd, Loen 
14.november:  Styremøte Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard, Tromsø  
Desember:   Telefonmøte  
 
2015: 
6.februar:   Styremøte Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 
27.mars:   Styremøte Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 
16.-17.april eller  
23.-24.april:   Årsmøte og ledersamling  
 
 
Ønsker dere alle en fin oppstart av skoleåret! 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon! 
 
 
Med vennlig hilsen for Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 

Ulla Hansen, rådgiver 

E-post: ulla.hansen@kulturskoleradet.no  

Telefon: 77 69 33 05 

Mobil: 936 75 811 

http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/program-prosjekt/kul-tur/
mailto:ulla.hansen@kulturskoleradet.no

