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Dato 
 
Dokumentnavn 
 
Saksbehandler 

08.02.17 
 
Lederkonferanse og Årsmøte 
 
Helge Rolstadås 
kulturskolen@meldal.kommune.no 

 
 
Til alle medlemskommuner og kulturskoler v/rektor 
 

Lederkonferanse, årsmøte og «… og de nominerte er …» 
 
Vi viser til informasjon om Årsmøte og fagkonferanse sendt 22.12.16 og presenterer med 

dette programmet for dagene. Programmet vil utgjøre en helhet over to dager hvor 
lederkonferansen torsdag er myntet på rektorer og andre med faglederansvar i kulturskolen og 
«… og de nominerte er …» er åpent for alle. På fredag er det innkalt til årsmøte med 
fagkonferanse. Iht. vedtektene §6 (vedlagt) kan alle medlemskommuner stille med inntil fire 
delegater, hvorav minst én ansatt i kulturskolen.  

 

Lederkonferanse 
 
Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 10.00-15.00  
Sted: Scandic Nidelven hotell, Trondheim 
Pris: Kr 995,- per deltaker inkl. lunsj 
 
Vi får besøk av tidligere leder i Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag og rektor ved Singsaker 
barneskole, Sten Frode Solvang. Han skal presentere hvordan vi i kulturskolen kan arbeide 
med «Vurdering for læring». Det blir satt av tid til arbeid og diskusjon i grupper. 
 

«… og de nominerte er …» 
 
Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 18.00, antatt varighet to timer  
Sted: Scandic Nidelven hotell, Trondheim 
Pris: Gratis inngang 
 
 

Alle kommuner oppfordres til å nominere til Drømmestipendet. Dersom du er ukjent med 
Drømmestipendet, ta kontakt med Lars Emil Johannessen, prosjektleder for Drømmestipendet. 
Telefon: 907 43 814 / E-post: lars.emil.johannessen@kulturskoleradet.no. 
 
Vi inviterer tradisjonen tro til forestilling for å presentere de nominerte. Påmelding til «… og de 
nominerte er …» ved å fylle ut vedlagte raider.  Frist: fredag 19. februar. Sendes per e-post til 
kulturskolen@meldal.kommune.no. 
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Årsmøte med fagkonferanse 

 
 

Tid: Fredag 3. mars 2017 kl. 10.00-15.00  
Sted: Scandic Nidelven hotell, Trondheim 
Pris: kr 995,- per deltaker inkl. lunsj 

 
Program: 
 

10.00-11.30 «Kunst og kultur i utvikling for mennesket» ved Odd S. Håpnes 
 

Odd S. Håpnes er daglig leder av nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg 
etablert i Levanger 1. juli 2014.  Senteret er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) 
Morgendagens omsorg, administreres av Helsedirektoratet, og er et partnerskap mellom 
HUNT forskningssenter (NTNU), Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, 
Nord-Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som administrerer tiltaket. 

 
11.30-12.30 Lunsj 
 
12.30-13.30 Kulturprosjektet Oppspill – felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd. 
Presentasjon og dialog. ved Ann Evy Duun 
 

Ann Evy Duun rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing i Nord-Trøndelag. Ann Evy 
kjenner kulturskolen som tidligere lærer, rektor ved både Fosnes og Namsos kulturskole 
og som tidligere kulturskolekonsulent for Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag. 
 

13.30 Årsmøte 
 
 Sakspapirer blir tilsendt senest to uker før møtet. 

Umiddelbart etter årsmøtet vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte. Sakspapirer til 
dette vil bli utsendt senest to uker før møtet. 

 

Påmeldinger 
 
Lederkonferanse og årsmøte 
Vi ber alle benytte lenken under for påmelding. Dersom du allerede har meldt deg på ved å sende 
e-post til Hans Andreas ber vi om at du melder deg på ved å bruke lenken under eller tar kontakt 
med undertegnede. Frist: fredag 17. februar. 
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?tilbake=153&kurs_handling=kjop&id=431 
 
Hotellovernatting avtales direkte med Scandic Nidelven (oppgi kode BSK0020317) tlf. 73 56 80 
00 senest 12. februar. 
 
… og de nominerte er … 
Påmelding for publikum er ikke nødvendig. Deltagere meldes på ved å fylle ut og sende vedlagte 
rider innen fredag 17. februar. Rider sendes pr e-post til kulturskolen@meldal.kommune.no. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Helge Rolstadås 
Konst. nestleder 
Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag 
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