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Statsbudsjettet 2015 
Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med 18,5 millioner på regjeringens statsbudsjettforslag for 2015, 
hvilket er 624.000 kr mer enn rådet mottar fra staten i innværende år. Dette er penger som skal 
brukes både til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift. 
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/mill-kr-til-kulturskoleutvikling-og-organisasjonsdrift/ 
 
Regjeringen har også valgt å bevilge 30 millioner til talentutvikling med Talent Norge. 
  
De unges arena 
Den fjerde nettverkssamlingen i DUA holdes 13. - 15. oktober på Gardermoen.  
  
Landsmøte 16.- 17. oktober 
Delegatene for Hedmark og Oppland er nå klare: 

 Hedmark: Kjersti Sandvik, Anette Solberg, Mali Hauen, Anders Edblom og Håkon Skoge 

 Oppland: Finn Helge Lyster, Kim Stian Gjerdingen Bakke, Jertru Stallvik, Kari Onstad og Jorunn 
Moshagen 

 
Landsmøtedokumentene finner du her: 
 
Fagnettverk 
Fredag 10. oktober, i Oslo: Norsk kulturskoleråd arrangerer nettverksdag for visuelt kunstfag for 
kulturskolelærere fra hele Østlandsområdet. Det har vært noe mangelfull påmelding til denne 
samlingen (derfor måtte teater og dans utgå), og vi håper å få en større tilslutning neste gang. 
  
Kurs 
Kor Arti’ Vol. 18 holdes i Hamar 19. november på Toneheim folkehøgskole. 
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-volum-18/ 
  
Oppdrag for elever 
Med jevne mellomrom får Norsk kulturskoleråd forespørsel om kulturskolelever vi kan 
anbefale/formidle kontakt til for et oppdrag. Lurer derfor på om dere har noen, enkeltutøvere eller 
grupper, i alle kunstfag, som har kvaliteter innenfor sitt fag og formidling som gjør at dere trygt kan 
anbefale dem til spesielle oppdrag som dukker opp. Vi tar selvfølgelig kontakt med dere direkte når 
det er noe konkret, men greit å ha noen tips å starte med - om dere har noen dere kan anbefale. 
De må holde et godt nivå i sitt fag, de må være selvstendige og være gode formidlere. 
 
Kontakt: Torkel Øien, torkel.oien@kulturskoleradet.no 
  
Fagdager 2015: 
15. - 16. januar 2015. Dagene er under planlegging, og informeres så fort alt er i boks. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Elin Kvernmoen 
Rådgiver, Norsk kulturskoleråd 
Hedmark og Oppland 
Telefon: 905 55 827, e-post: elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no 
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