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September måned har vært en nydelig høstmåned. Flotte farger og varmerekorder flere 
steder. Nå har oktober tatt sin plass. Vår lunefulle måned med alt fra varm sol, vakre farger 
til kulde snø og is. Hver måned har sin sjarm, det er opp til oss å nyte den. 
 
Jeg repeterer litt av det som sto i nyhetsbrevet i september: 
Vi har fått to nye ledere/rektorer i løpet av sommeren/høsten. 
Velkommen inn i vår «lille kulturskolefamilie» begge to! 
Berlevåg: Therry Johannesen – therryjohannesen@yahoo.no – mobil 932 28 660 
Sør -Varanger: Eirik Slagtern - esl@svk.no-   78971714/ 99277085 
Dersom det er noen endringer i din kommune, vær så snill å gi meg beskjed slik at viktig 
post, oppfølging og kontakt kan komme frem til rett person ! 
 
Jeg har vært så heldig å få være på alle tre lederdagene i Nordland. Det har vært gode og 
viktige dager. Vi har fått tilbakemeldinger på at de som har deltatt har hatt mye igjen for 
disse dagene. 
Minner dere derfor på at Lederdagene i Finnmark er i Lakselv 26. oktober og Vadsø 27. 
oktober med samme innhold som i Nordland. Norsk kultruskoleråd håper at både 
kulturskoleledere og representanter for kulturskoleeierne vil delta. I tillegg er det mulig for 
kulturskolene å delta med én lærer hver. Disse deltakerplassene har arrangøren tiltenkt 
lærere som har eller vil få sentrale oppgaver i forbindelse med kulturskoleutvikling, 
rammeplanimplementering o.l. 
I dag er disse kommunene påmeldt; Lebesby/Kjøllefjord, Alta, Tana, Sør-Varanger, 
Porsanger, Karasjok, Vadsø, Hammerfest og Lakselv. 
Det har vært et stort ønske over flere år om en slik modell. Håper dere som ikke har meldt 
dere på pr. i dag, går inn på www.kulturskoeradet.no – kurs og konferanser – lederdager 

nord. 😊 
 
I september måned har det vært et styremøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark der disse 
sakene har vært tatt opp: Styreinstruks Norsk kulturskoleråd – fylker og regioner, 
Fadderkommuner og Lederdager i Nord- Finnmark. 
Referatet fra dette møtet er å finne på www.kulturskoleradet.no 
 
Nytt fra Nyhetsbrev Norsk kulturskoleråd sentralt: 

• Forskningsprosjektet IRIS forsk har munnet ut i antologien "Forskning og utvikling i 
kulturskolefeltet. Den doble regnbuen". Utgivelsen er nå gratis tilgjengelig på nett. 

Flere nyheter, kurs og konferanser finner du på www.kulturskoleradet.no 
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Her finner du mange andre nyheter og viktig informasjon: 
www.kulturskoleradet.no 
Facebook: Norsk kulturskoleråd – Finnmark 
Jeg ønsker meg nyheter av hva som foregår på kulturskolene i vårt vakre fylke. Alt er av interesse 
som kan legges ut på vår egen facebook side, på hjemmesiden og i Nyhetsbrevet. Hyggelig å dele  
tanker, fag, store og små aktiviteter og ulike arrangementer. ALT mottas med takk!! 

 
 
Ta gjerne kontakt!  
Har du spørsmål, tanker og informasjon om store og små hendelser rundt omkring i fylket vårt, ring 
eller send e-post ☺ 
 

Ønsker dere alle en riktig god oktober måned 😊 
 

 
Vennlig hilsen 
Ann-Synnøve Bendixen 
rådgiver / kontaktperson for Norsk kulturskoleråd Finnmark 
Norsk kulturskoleråd 
 

  telefon: (+47) 414 35 984 / e-post: ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no / nettsted: 
kulturskoleradet.no 
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