
  
                         

Fagnettverkssamling for visuell kunst i BTV - regionen 
29. november 2013, Drammen 
 
Til stede:  Birgit Nyen, Hilde Akerlie, Julie Vega Dahl, Olena Panasenko, Svanhild Rohdin, Tåran 
Østbye Røed, Verena Waddell, Eva Solheim, Marianne Rudi Næss, Rut Jorunn Rønning  og  Fabiola 
Charry. 
 
GRAFIKKURS v/ Eva Solheim og Marianne Rudi Næss 
Kurset ble gjennomført på godt vis, godt forberedt både funksjonelt og praktisk. 
Gruppen prøvde seg på ulike teknikker innen grafikk som etsning på sinkplate som var bearbeidet 
på forhånd og raderingsteknikk, tynne plater som også kan klippes til reliefftrykk. 
Tusen takk til Eva og Marianne for et matnyttig kurs, ikke bare for elevene, men også for lærere 
som utøvende kunstnere.     
 
RAPPORT 2012- 2013 
Fagsidene for visuell kunst: www.kulturskoleradet.no/fag 
Norsk kulturskoleråd er godt i gang med å lage strukturerte fagsider som skal inneholde nyttig og 
oppdatert informasjon innen vårt fagområde.  Kunstfaglærere inviteres til å komme med innspill 
om forbedringer slik at alle får nyte godt av informasjon som settes inn. (se innspill nederst) 
 
Facebooksider for visuell kunst (og for kulturskoletimen)  
Det er opprettet flere facebooksider rundt i landet. Vi i Norsk kulturskoleråd satser nå på å samle 
alle sider under én nasjonal facebookside for faget.  Det jobbes med saken. 
 
Når det gjelder kulturskoletimen er vi per nå veldig usikre på hvordan denne ordninga skal 
fortsette å fungere. Det er opp til hver enkelt kommune å avgjøre videre samarbeid mellom 
grunnskolen og kulturskolen i kommunen.  
 
Fagveileder for visuell kunst i kulturskolen  
Fagveileder skal være ferdig skrevet i januar.  Deretter skal dokumentet sendes ut til høring. 
(Noen kulturskolelærere velges ut).  Nærmere informasjon om høringen og videre arbeid med 
Rammeplanen kommer i løpet av 2014. Fagveilederen vill først gjøres tilgjengelig i en digital 
versjon på kulturskoleradet.no. Deretter skal vi se på muligheten for trykking. 
 
Kulturskolefestival i UNG 2014  
I forbindelse med grunnlovsjubileum 1814-2014 inviterer Ungdommens kulturmønstring, Den 
kulturelle skolesekken, Norges Musikkorps Forbund og Norsk kulturskoleråd til en 
jubileumsfestival, siste uka i juni 2014. Norsk kulturskoleråd er ansvarlig for gjennomføringen av 
”Kulturskolefestival  
Kult-Camp”. Tema: Miljøvisjon og sosial holdbarhet. Mer informasjon om program og 
fagkonferanse sendes direkte til dere samt til alle kunstfaglærere rundt i landet.  
 
 
 
 



INNSPILL FRA LÆRERE OM:  
 
1) Forbedring av fagsidene   

 Legge inn flere prosjekt 

 Flere tips om gruppeundervisning 

 Tips/råd om hvordan sette sammen elevgrupper 

 Tips/råd om hva gjør vi med de vanskelige elevene 
 
2) Konkret innspill på fremdriftsplan for 2014: Hva skal vi jobbe med til neste år? 

 Kurs i tagtool  

 Stort fellesprosjekt for lærere 

 Mer om skulptur og keramikk 

 Ta med noen elever som trenger noe ekstra 

 Samarbeid om talentutvikling  

 Vandreutstilling med felles tema (stafett …) 

 Digital vandreutstilling 

 Kurs i formidling og presentasjon av elevarbeider 
 
VIDERE ARBEID  
Neste nettverkssamling kan muliges bli planlagt i samarbeid med Norsk kulturskoleråd region øst i 
oktober 2014. Vi vurderer én todagerssamling med overnatting. Sted og tidspunkt kommer vi 
tilbake til.   
 

Referent: Fabiola Charry   
 
 
 
 
 
Vi takker for en flott samling i Drammen! 
 
Hilsen   
 
Rut Jorunn og Fabiola  
 

 


