SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM
NORSK KULTURSKOLERÅD
OG
NORSK NETTVERK FOR KULTURSKOLERELATERT FORSKNING

1. Samarbeidspartene er:
a) Norsk kulturskoleråd
b) Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning

2. Mål for samarbeidsavtalen
Denne avtalen fastsetter intensjoner om samarbeid mellom de to partene, med formål om å fremme
kulturskolerelatert forskning og formidling av forskning, samt fremme kontakt mellom ulike typer
høyere utdanning, forskningsfellesskap og kulturskolefeltet.
Norsk kulturskoleråd er en medlems- og utviklingsorganisasjon for norske kommuner, med et mål å
styrke det kulturskolerelaterte feltet, både innen kompetanse og forskning. Kulturskolerådet skal
arbeide for at kommunene i Norge kan skape gode arenaer for læring, opplevelse og formidling med
bakgrunn i kulturskolen. Et av de viktigste fokusområder for Norsk kulturskoleråd er utvikling og
implementering av rammeplanen for kulturskolen.
Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning er et forskningsfellesskap som ut fra et mangfold av
fagfelt, utdanningsinstitusjoner og praksisfelt er i dialog for å styrke kunnskapsutviklingen i og rundt
det kulturskolerelaterte praksisfeltet.

3. Samarbeidsområder
•
•
•

Partene ønsker å holde hverandre gjensidig informert om relevante prosjekter og aktiviteter.
Kulturskolerådets rådgiver på forskning er kulturskolerådets kontaktperson overfor
nettverket.
Kulturskolerådet bidrar med praktisk hjelp for nettverket på følgende måte.
o Ved å være vert for en enkel, statisk, nettside der forskningsnettverket presenteres.
Det er forskningsnettverket som produserer innhold til denne siden, norsk
kulturskoleråd har redaktøransvar.
o Har ansvar for et påmeldingssystem tilknyttet til denne siden der man kan skrive seg
inn i nettverkets mailingliste. Denne mailinglisten administreres av nettverkets chair.
o Tilbyr en mail-adresse på nnkf@kulturskoleradet.no, til bruk for nettverkets chair.
o Undersøker muligheten for å fungere som ”overskuddsfond” etter konferansene.
Dvs. forvalter eventuelt overskudd fra konferansen som publikasjonsfond for
nettverkets medlemmer som ikke får publikasjonsstøtte i sin institusjon. Regler for
uttak av dette fondet fastsettes av nettverket, og uttak anvises av nettverkets chair.
o Andre oppgaver etter spesiell avtale.
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•

Nettverket på sin side bidrar til samarbeidet på følgende måte:
o Arrangerer forskningskonferanse i samarbeid med en av medlemsinstitusjonene
hvert andre år.
o Initierer og oppmuntrer til økt forskning i det kulturskolerelaterte feltet, og aktiv
formidling av forskningsresultater tilbake til feltet.
o Oppfordrer sine miljø til å informere Norsk kulturskoleråd om relevante pågående
forskningsprosjekter, slik at kulturskolerådet kan publisere dette som nyheter på
hjemmesiden og i andre relevante publikasjonskanaler.
o Rapporterer inn relevant forskning til kulturskolerådets rådgiver på forskning, som
samler dette i en liste som publiseres på kulturskoleradet.no.
o Formidler relevante nyheter/utlysninger/konferanser/prosjekt fra kulturskolerådet til
egne nettverk.
o Bidrar til å realisere mål for Norsk kulturskoleråd, som i strategisk plan fra 2015 blant
annet er å styrke forskning.
o Bidrar til å bygge nettverk og interessefellesskap i relevante eksisterende
forskningsmiljøer, og mellom forskningsmiljøer og kulturskolefeltet.
o Bidrar til å inkludere kulturskolerelaterte perspektiver i forskerutdanning.
o Bidrar til publisering og formidling av kulturskolerelatert forskning, gjennom eget
publiseringsarbeid og i dialog med kolleger og ledelse på de ulike utdannings- og
forskningsinstitusjonene.

4. Spesielle prosjekter
På bakgrunn av denne samarbeidsavtalen vil aktuelle samarbeids- og forskningsprosjekt kunne
konkretiseres og nedfelles i egne prosjektavtaler.

5. Oppfølging av samarbeidet
Det løpende samarbeidet administreres av henholdsvis nettverkets chair og kulturskolerådets
rådgiver på forskning. Disse møtes så ofte det er hensiktsmessig. I tillegg gjennomfører partene et
samarbeidsmøte med bred representasjon fra hver av partene årlig i vårsemesteret. Chair i
nettverket innkaller til dette møtet. Dagsorden fastsettes i samarbeid mellom partene. Del av møtet
er å vurdere om noe i samarbeidsavtalen skal forandres. Representasjon fastsettes etter tema på
dagsorden.

6. Varighet
Denne samarbeidsavtalen gjelder fra den underskrives til en av partene opphever den ved skriftlig
henvendelse.

Trondheim, 10. desember 2015
Norsk kulturskoleråd

Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning

______________________
direktør

______________________
leder (chair)
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