
 
          Troms og Svalbard 

Til kulturskolene i Troms og Svalbard       
    

Informasjonsbrev nr. 4 -  2014 

 

Hei alle sammen!  

Da begynner det å nærme seg en litt roligere tid med skoleferie og avspasering. 21. mai 

gjennomførte vi en fin rammeplanhøring på rådhuset i Tromsø. Vi takker for alle gode 

innspill. De er viktige bidrag til utformingen av de to første kapitlene i «mangfold og 

fordypning»! Det kom inn svært få høringsinnspill til regionrådet, så jeg håper og tror at de 

som ønsket å involvere seg i prosessen fikk spilt inn sine bemerkninger under 

høringskonferansen i Tromsø, og at en eventuelt stiller seg bak hovedlinjene i den nye 

rammeplanen. 

 

De nominerte er 

 

Beklageligvis måtte vi avlyse «De nominerte er» som følge av for dårlig oppslutning blant de 

nominerte. Vi vil ta med oss årets erfaringer og evaluering for å se på hvordan vi kan få opp 

interessen og engasjementet rundt arrangementet. Kom gjerne med innspill til styret!  

Vi ser blant annet på muligheten for å få «De nominerte er» inn i kulturskolenes 

undervisningsplan, og da som et viktig ledd i fordypningsprogrammene. Ved å tilby 

inspirasjonsforedrag og eventuelle workshop i forbindelse med det regionale arrangementet, 

kan alle i fordypningsprogrammet bli en del av «De nominerte er» uavhengig om de blir 

nominert eller ikke» Kom gjerne med synspunkter. 

 

Drømmestipendet  
 

Det har blitt gjennomført fire flotte utdelingsarrangementer i Harstad, Balsjord, Berg, og 

Lenvik kommuner med god mediadekning. Vi oppfordrer alle kulturskolene om å holde frem 

med å nominere talentfulle elever. I tillegg til selve synliggjøring av talentene, og bidraget til 

deres satsing på kunstfagene, er det også en flott markedsføring for den enkelte kulturskole og 

kommune.  

 

Utviklingsmidler 

En liten rettelse. Innstilling til støtte i fra nominasjonskomiteen ble behandlet 28. april. 

Offentliggjøring av årets tildelinger fant sted 23. juni.  

Prosjektene som i år får tildelt utviklingsmidler er: 

 

Nordreisa Kulturskole: «Skriveløst»  kr 50.000 

Harstad Kulturskole: «Trollmannen fra Oz» kr 30.000 

 

Til dere som ikke fikk tildelt prosjektstøtte i år, hold frem med å søke! Neste år er det kanskje 

deres tur til å få utviklingsmidler.  

 

 

 

 

 



Ny rammeplan. «Mangfold og fordypning»  

 

Høringsfristen har utløpt, og arbeidet har godt over i en ny fase. Rammeplanutvalget har nå en 

lang og krevende jobb fremfor seg med å få gått igjennom alle innspillene, og behandle 

kommende revisjoner. Innspillene i fra høringskonferansen i Tromsø ble videresendt til 

sekretær i rammeplanutvalget, Knut Øverland i medio juni.   

 

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) 

 

Her kan en lese samtlige høringsinnspill, og eventuelt følge med om deres er kommet med: 

 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/horingsuttalelser/ 

 

 

Hva skjer fremover? 

 

1.august:  

Vikariatet mitt utløper, og Ulla Hansen tiltrer i stillingen som rådgiver i Norsk kulturskoleråd 

Troms og Svalbard. Velkommen tilbake!  

Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke for samarbeidet dette skoleåret, og ønske dere 

lykke til videre med det flotte arbeidet dere gjør for kulturskolene i fylket! 

8.-13. august:  

Sommerskoler: Kirsten Sandkurs for strykere og Polardans for dansere. Avslutningskonserter 

13. august. (Tromsø) 

16.-17. oktober:  

Landsmøte i Loen. Sjekk ut linken under; 

 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kunngjoring-av-landsmotet-2014/ 

 
18.10 kl. 1200 – 1400: 
Kulturskolens Aula, Tromsø: Regionsfinale i Ungdommens Musikkmesterskap 
 

20. november:  

Kor Arti kurs i kulturskolens aula i Tromsø.  

 

God sommer alle sammen!  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gn5d3SV4-wA 

 

Med vennlig hilsen,  

Sindre Sandvik  

Rådgiver (t.o.m. 31.07) 

Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard  

Mobil: 40416066 
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