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Rammeplanen og implementering av denne skal være gjennomgående for
alt faglig utviklingsarbeid
Strategiområde 1: Kulturskolen i samfunnet
Strategi 2020

Virksomhetsmål 2015-16

1.1. Tydelig profil som
samfunnsaktør

1.1.1.

Knytte Norsk kulturskoleråd
tettere til Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen.

1.1.2.

Være premissleverandør for
regjering, KS og andre
myndigheter i saker som
omhandler kulturskole

1.1.3.

Sørge for økt eierfokusering i
innretning av strategi og tiltak

1.2.1.

Iverksette Skaar-utvalgets
anbefalinger

1.2.2.

Være den ledende
utviklingsorganisasjonen for
kulturskolen i Norge

1.2.3.

Ha en sentral rolle innen
kulturskolerelatert forskning

1.3.1.

Ferdigstille fagplandelen av
rammeplanen og iverksette
implementeringen

1.3.2.

Utvikle gode verktøy og god
kompetanse for analyse av
kulturskolefeltets utfordringer,
behov og muligheter.

1.3.3.

Bidra til et godt analysegrunnlag
for kulturskolefeltet, herunder
statistikk –og
kunnskapsgrunnlag, bl.a.
gjennom en bedret og mer presis
GSI-rapportering.

1.2. Tilgjengelig og transparent
utviklingsaktør

1.3. Initierende og koordinerende
rolle

Tiltak

Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling
Strategi 2020

2.1. Helhetlig syn på den
norske kunst- og
kulturopplæringen

2.2. Nyskapende, kunnskapsog erfaringsdelende

2.3. Internasjonal
samarbeidsaktør

Virksomhetsmål 2015-16

2.1.1.

Kulturskolens rammeplan skal
ses i sammenheng med øvrig
planverk i grunnopplæringen

2.1.2.

Utviklingsarbeidet skal ha fokus
på rammeplanens tre
programområder

2.1.3.

Ivareta og vvidereutvikle
sammenheng mellom de
sentrale ordningene for barn og
unges opplæring og opplevelse
innen kultur

2.2.1.

Samhandle og bygge nettverk
innen kunst- og kulturfeltet,
forskning og næringsliv

2.2.2.

Initiere fagutvikling gjennom
implementering av den nye
fagdelen i rammeplanen

2.2.3.

Bidra til forskning og formidle
forskningsarbeid

2.3.1.

Innhente og formidle kunnskap
og informasjon om
internasjonale
prosjektmuligheter

2.3.2.

Skape ulike arena for erfaringsog kunnskapsdeling

2.3.3.

Videreformidle fagkunnskap,
metoder og verktøy

Tiltak

Strategiområde 3: Kompetanse- og organisasjonsutvikling
Strategi 2020

3.1. Enhetlig organisasjon

3.2. Nasjonalt, regionalt og
lokalt samhandlende

3.3. Høy kvalitet i
utviklingsarbeid

Virksomhetsmål 2015-2016

3.1.1.

Knytte Norsk kulturskoleråd
tettere til Nasjonalt senter for
kunst og kultur i opplæringen

3.1.2.

Realisere Skaarutvalgets
anbefalinger

3.1.3.

Være tilgjengelig, kommunikativ
og åpen

3.2.1.

Sørge for god ressurs- og
kompetanseutnytting

3.2.2.

Koordinere politisk og faglig
virksomhet

3.2.3.

Se helhetlig på planlegging,
koordinering og forvaltning

3.3.1.

Arbeide med og for strategiske
samarbeidskonstellasjoner
nasjonalt og internasjonalt

3.3.2.

Initiere kulturskolerelatert
forskning

3.3.3.

Opparbeide og ivareta rutiner
for evaluering

Tiltak

