
• er en samarbeids-, interesse- og utviklingsorganisasjon for 
kommuner med kulturskoler

• har hovedkontor i Trondheim, og for tiden er vi 33 medarbeidere 
sentralt og regionalt

• arbeider for å bedre rammene for kommunale kulturskoler og er 
en viktig aktør for realisering av nasjonale føringer

• bidrar gjennom egne utviklingsprogram og samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene om etter- og videreutdanning til
kompetanseheving i kulturskolene

• deltar i internasjonalt samarbeid
• har et utstrakt samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner

To stillinger som konsulenter i 
Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland

Norsk kulturskoleråd har ledig en 40% stilling som kulturskolekonsulent
i Hedmark fylke og en 40% stilling i Oppland fylke. Stillingene er faste.

Kulturskolekonsulentene er tilsatt i Norsk kulturskoleråd og har 
arbeidsoppgaver både sentralt og for fylkesavdelingen/ regionen. 
Det innebærer ansvar for den daglige driften av fylkesavdelingen, 
informasjons- og rådgivningsarbeid overfor kommunene, men også
deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter der fylkesavdelingen/
regionen er involvert. Konsulenten er bindeledd mellom sentralleddet og
medlemskommunene i det aktuelle fylket.

Norsk kulturskoleråd i Hedmark og Oppland har gjennom flere år hatt 
et godt samarbeid om felles fagdager, prosjekter og annet faglig 
samarbeid. Dette samarbeidet er aktuelt å bygge videre på nå når det
er ledige konsulentstillinger i begge fylkene. Begge fylker er preget av å
ha et stort geografisk nedslagsfelt med kulturskoler i ulike størrelser.
Kulturskolene i Norge er i endring, og det er nye utfordringer i
skoleslaget i form av innføringen av kulturskoletimen og utarbeidelse 
av en ny, nasjonal rammeplan.

Søkerne må ha:
- bred kulturskoleerfaring
- erfaring fra utviklings- eller prosjektarbeid
- høyere kunstfaglig utdanning
- god kjennskap til offentlig forvaltning

Stillingene kan kombineres eller søkes hver for seg. En kombinasjon 
av stillingene forutsetter fast arbeidssted i Hamar eller Lillehammer.

Lønn og arbeidsvilkår etter nærmere avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Kjersti Sandvik, fylkesleder i Hedmark, tlf 95 20 79 23, 
Finn Helge Lyster, fylkesleder i Oppland, tlf 61 34 32 57 eller 
organisasjonssjef Merete Wilhelmsen, tlf 92 26 16 98.

Søknader og CV sendes pr. post til Norsk kulturskoleråd, 
7491 Trondheim eller på e-post post@kulturskoleradet.no. 

Vennligst oppgi om det søkes på en eller begge stillinger.
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