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HORDALAND

Dato: 01.02.18
Saksbehandler: rådgiver
Dokumentnavn referat

REFERAT KULTURSKOLEFORUM LINDÅS
FR.26.01.18 kl.09.30-14.30
Lindås kulturskule, Kvernhusmyrane 43, 5914 Isdalstø
Tilstede: Askøy v/ rektor Egil Magnussen (repr. og fylkesavd.), ass. rektor Marius Fevang Thorstensen, inspektør Hilde Brevik Grytten,
prosjektleder Flere farger Helen Indrevær, Bergen v/ rektor Mardon Åvitsland, fagsjef visuell kunst Alf Bugge Gjerstad, Fedje v/ rektor Tord
Marøy, Fitjar v/ Håvard Kroka, Fjell v/ rektor Bjørn Andersen, avdelingsleder Roger Martin, Kvam v/ rektor Rolf K. Seldal, Lindås v/ rektor
Arild B. Nielsen, lærer Glenn Sørskår, Masfjorden v/ rektor Frank Kvinge, Odda v/ kultursjef Lage Thune Thune Myrberget, rektor Eldbjørg
Furholt, Os v/ rektor Christian Breistein, Osterøy v/ Frank Windt, Radøy v/ rektor Ann Christin Hoen, Sund v/ rektor Hilde Kristin Egeland,
Vaksdal v/ rektor Sindre Sortland, Voss v/ rektor Oddvar Nøstdal, fylkesavd. v/ fylkesleder Anne Lene Østvold Jordåen, rådgiver Kristin
Geiring

VELKOMMEN MED NOGO ATTÅT
v/ rektor Lindås kulturskule, Arild B. Nielsen
Rektor informerte om utviklingen av kulturskolen og hvor de i tiden framover får lokaler i tillegg til
det de har fått av nye lokaler per nå.
Kunstnerisk v/ trekkspillelev Linn Therese Dyrkolbotn Hjelmtveit, elev av Glenn Sørskår.

KULTURSKOLEN I LINDÅS KOMMUNE FØR OG ETTER KOMMUNESAMMENSLÅING
v/ ordfører Astrid Aarhus Byrknes
Ny kommune i Nordhordland får navnet Alver: Meland, Radøy og Lindås slås sammen fra 1.1. 2020.
Kunst og kultur har i alle år stått sterkt i alle tre kommuner både lokalt og på verdensbasis.
Det at kommunene står der de gjør nå, handler om respekt, tillit og likeverd.
Gjensidig raushet preger intensjonsavtalen som forplikter.
Diskusjonen har gått fra 2006, men da var det kun interesse for interkommunalt samarbeid. Men
siden da har diskusjonen fortsatt og nå slås kommunene sammen.
Brukerne i Lindås har gitt signal på hva de trenger til barna og de unge: Et samlingssted der det er
sterke fagmiljø med mulighet for samspill, som kommer innbyggerne til gode.
Kulturskolen har faste kunstneriske innslag på kommunestyremøtene.
Det kreative fellesskapet trengs og i framtiden i den nye kommunen. De tre kulturskolene driver godt
hver for seg nå, og ønsket er at dette opprettholdes i årene som kommer.

INTRODUKSJON
v/ fylkesleder Anne Lene Østvold Jordåen
Presentasjon av deltakerne og programmet.
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KULTURKARUSELL – AKSJONSLÆRING OG INTERNASJONALT SAMARBEID
Bergen kulturskole v/ fagsjef Alf Bugge Gjerstad
Lenke til informasjon og presentasjon
Kulturkarusell er del av Breddeprogrammet i Bergen kulturskole.
Per i dag er det utfordringer når det gjelder fast finansiering og samarbeid mellom
byrådsavdelingene, som har ansvar for skole / barnehage og kultur.
Aksjonslæring brukes som metode. Bergen kulturskole kan ikke betjene alle grunnskolene i
kommunen. Denne metoden gir mulighet for erfaringsbasert læring for personalet i SFO, slik at de to
til tre årene kulturskolen er tilstede gir grunnlag for videre utvikling i SFO når kulturskolen drar til nye
skoler / SFO. Kulturskolens ansatte kan etter det og komme inn og veilede skolen som skal fortsette
alene. Aksjonslæringen innebærer og et likeverdig fellesskap mellom de voksne og barna. Innspill
kommer fra alle og sammen går en veien i prosessen. Personalet fra kulturskolen er to sammen –
gjerne fra ulike fag. Fra SFO deltar en til to faste av de tilsatte. SFO tar ansvar for hvilken elevgruppe,
som skal få tilbudet.
«Planen «Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune» er basert på
innspill fra foresatte. Planen gir godt utgangspunkt for samarbeid mellom kulturskolen og skole /
SFO.
Kulturkarusell er del av EU sitt Erasmus program, prosjekt Art Equal. Utgangspunktet for det var
samarbeid om det nordiske prosjektet «Europeiske kulturbörn». Prosjektet Art Equal avsluttes med
bok, som kommer ut på deltakerlandenes språk i tillegg til engelsk. Prosjektet innebærer krav for hva
deltakerne skal organisere og utføre. Opplæring av lærerne og personalet i SFO står sentralt med
Kick-off seminar, møter mellom kulturskolens ansatte og de faste deltakerne fra SFO-personalet i for/etterkant av gruppene. Prosjektet gir og mulighet for deltakerne til å reise til hverandres land og
observere eller overta hverandres undervisning.

FLERE FARGER
Askøy kulturskole v/ prosjektleder og kulturarbeider for flyktning Helen Indrevær
Presentasjon vedlagt referatet.
Prosjektet startet med utgangspunkt i mottak av flyktninger.
Inspirasjon fra «Fargespill» i Bergen, som startet i 2004 og nå har spredd seg også til Danmark og
Sverige. Utgangspunkt: «Hva kommer dere med, som dere kan dele med oss?»
«Flere farger» er kontraktbasert fra «Fargespill», og innebærer opplæring før en kan starte opp.
I «Flere farger» er det flere trinn for opplæring, der en til sist kan ende opp med «Fargespill»forestilling.
Styringsgruppe med ulike involverte fra offentlig og frivillig sektor ble opprettet.
Prosjektgruppen bestod av representanter, som fikk 10% stilling, fra kulturskolen og Ungflimmer,
ungdomskulturhus på Askøy, og ble ledet av prosjektleder som og sitter i styringsgruppen.
Gratis prosjekt for 6-19 åringer rett etter skoletid fra kl.14.30-17.00. Samlingene startet med måltid.
Forhåndssalg av billetter på Biblioteket og via facebook. Utfordring å få med kulturskoleelever, da det
var korte frister og elevene der er nokså opptatt med aktiviteter. Det jobbes med fra kulturskolen å
få med flere elever i prosjektet. Hemne kulturskole planla «Flere farger» som del av skoleåret for
elever, og sikret slik at det ble møte mellom flyktninger og ut året 2018. To forestillinger er planlagt i
november.
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INFORMASJON FRA KULTURSKOLENE / KOMMUNENE OG FYLKESAVDELINGEN
Gjensidig informasjon lokalt, regionalt, nasjonalt og erfaringsdeling.
KS-oppspill og oppfølging med KS Hordaland:
Fylkesavdelingen har på vegne av medlemmene levert innspill til Oppspill. Høsten 2017 var
det møte med styreleder i KS-Hordaland. Det resulterer i innlegg på fylkesstyremøtet i KSHordaland mars-18. Fokus er på kvalitets-og kompetanseutvikling for kulturskolene i
Hordaland. Fylkesavdelingen var og representert på Strategikonferansen.
Fylkesmannen i Hordaland og samling for oppvekst / kultur:
På samlingen 25-26.01.18 fikk fylkesavdelingen innlegg, der samarbeid i fylkets regioner var
fokus. Hvordan samarbeide bedre med barnehage og skole jamfør FOS-Sunnhordland.
Kompetanseregioner og kulturskolene i Hordaland:
Innspill til videreutvikling av formelle nettverk regionalt i fylket kan meldes fylkesavdelingen.
Kulturskoledagene vest 2018:
I februar 2018 blir Kulturskoledagene evaluert. Innspill til evaluering og program for to.15.fr.16. november 2018 i Bergen ønskes fra ansatte i kulturskolene.
Kommende Kulturskoleforum: Innspill til program og forslag om sted kan sendes rådgiver.
Neste Kulturskoleforum er planlagt til september 2018.
Lederkonferansen og ministudietur til Ås:
Det er mulighet for en «ministudietur» i forkant av Lederkonferansen til «Årets
kulturskolekommune 2016» Ås. Ås kulturskole har blant annet utmerket seg når det gjelder
samarbeid med ulike aktører i kommunen. Informasjon kommer fra rådgiver.
Kommende konferanser:
Produksjonsnettverk, =VI og Lederkonferansen er informert om tidligere og påmelding gjøres
via nettsiden www.kulturskoleradet.no .
Rammeplan og veilederkorps:
Senhøsten 2018 vil det bli mulighet for å søke om deltagelse til veilederrunde 2.
Kulturtanken:
Odda får mulig pilot med digital litteratur fra 1800 tallet med fokus på demokrati. Les
bloggen til Kulturtanken.
Fattigdomsmidler til Askøy:
Barne-og familieetaten og oppvekstetaten på Askøy har fått fattigdomsmidler og mener
behovet er størst på 4. trinn. Kulturskolen har fått i oppdrag å gjøre en pilot, som da blir
oppstarten på Kulturkarusell i Askøy.
Drømmestipendet:
Frist for å legge inn nominerte sentralt er onsdag 7.2.
I år kan man nominere flere innen samme kunstfag. Stipendet er økt.
Bruk sjansen til å verdsette ungdom, som gjør en forskjell lokalt. Marker dem lokalt også om
de ikke får nasjonalt stipend.
Lederutdanning med start høsten 2018:
Videreutdanning for ledere i kulturskolen er i fokus jamfør utviklingen generelt og
rammeplanen. Her er tre mulige studier:
Led skole med innføringskurs 8.-9. mai 2018.
Rektorskolen NHH Bergen Høgskulen på Vestlandet Campus Stord
De Unges Festspilldag 2018 v/ prosjektleder Bjørn Andersen:
Årets datoer er mandag 28.05 i Logen og onsdag 30.05 i Peer Gynt salen.
Frist for å søke deltagelse er 20. februar.
1. mars må alle deltakernes navn være klar for å få Festspillpass.
Statoil er sponsor, og det gir også våre elever og kulturskolene god profilering i sosiale
medier.
De Unges Festspilldag - Sunnhordland arrangeres lørdag 26.05.
Lunsj 12.00-12.45 med omvisning i de nye lokalene til Lindås kulturskule.
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KULTURSKOLEUTVIKLING – HVA OG HVORDAN?
Med utgangspunkt i endrede behov og krav fra brukere og samfunnet for øvrig:
Fokus på hvordan vi i kulturskolene jobber kommunalt og i regionalt samarbeid for
kulturskoleutvikling. Gruppearbeidet ble utsatt grunnet god dialog og engasjement underveis.
SOUNDCLOUDPROSJEKT
Presentasjon av Soundcloud-konsert i Odda. Blogginnlegg.
Samarbeidsprosjekt mellom Odda og Bergen kulturskole.
v/ Odda kommune, rektor Eldbjørg Furholt og kultursjef Lage Thune Myrberget
Fokus «Læring i endring».
Vi står i et paradigmeskifte. Dannelse og verdistyrte prosesser kommer inn og kunnskap går ut –
kunnskap kan vi finne på nettet. Kulturskolen må være på flere arenaer, – også de digitale.
Elevens arena: Soundcloud – YouTube – Spotify.
Sundcloud-festival eller konsert? 6-7 elever sammen med sine lærere ble med på første forsøk i Odda
kulturskule. Odda har avviklet sin første Soundcloudfest. Basert på erfaringene fra det utvikles
arbeidet. Elevene i dagens skole lærer å presentere sin egen kunnskap og læreren er veilederen, som
holder seg i bakgrunnen.
OPPSUMMERING AV DAGEN
Tilbakemelding på dagen: Trenger nye ideer – kjempefin dag! Vi trenger å snakke sammen!
Neste Kulturskoleforum arrangeres sep.-18.
Kommunene er velkomne til å invitere til forum i deres kommune og å foreslå tema!
Forslag til tema: Kommunesammenslåing, kulturskoler i små distriktskommuner repr. v/ Masfjorden,
UH – sektor i Hordaland etter omorganiseringen, Frivillighetens år – hvordan samarbeider vi,
Prosjektarbeid i Os, nye tilbud i Voss.
Takk til godt vertskap, gode innlegg og engasjement på møtet!
Kristin H. Geiring
rådgiver / kontaktperson for Norsk kulturskoleråd Hordaland
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Oppstart 2017

Ungflimmer i Florvåg
26. november 2017

Samarbeid
På tvers av avdelingene i Askøy kommune.

-Fagavdeling kultur og idrett
Ungflimmer
Kulturskolen
-Flyktningtjenesten

-Barnevernet (enslige mindreårige teamet)
-Skolene
-Frivillige lag og organisasjoner med enkelte frivillige

Fase 1
Signering kontrakt med Fargespill. Planlegging i styringsgruppe. Etablering prosjektgruppe.

Styringsgruppen:

Eksterne

Fagsjef Barn og familie Eva Mikkelsen
Leder for Flyktningtjenesten Therese Hope
Fagsjef Fagavdeling kultur og idrett Gunnar Brynjulfsen
Kulturskolerektor Egil Magnussen
Rådgiver Fagavdeling kultur og idrett Nina Mathisen
Kulturarbeider for flyktning Helen Indrevær

Prosjektgruppen:

Silje Søgnesand (Kulturskolen)
Fredrik Søreide (Kulturskolen)

Jens Aasmundseth (Ungflimmer)
Pia Nilsen (Ungflimmer)
Helen Indrevær (fagavdeling Kultur og idrett)

Fase 2
Innhenting av låter og relasjonsbygging. Vårsemesteret.

I velkomstklassen på Kleppestø Ungdomsskole og innføringsklassen på Kleppe barneskole.

Foto: Helen Indrevær

Bearbeidelse av låtene arrangering/komponering i prosjektgruppen.

Fase 3
Rekruttering av deltakere.
Påmelding og kick-off/informasjonsdag på Ungflimmer august.
Fast øving mandager etter skoletid kl. 14:30-17:00

Sykkel VM 16.sept 2017

Fase 4
Oppkjøring mot forestilling
Helgeøvinger og forstilling x 2 (søndag 26.november 2017)

Foto: Paul Berndard Visuals

Annet samarbeid
Lions club Askøy - tilskudd til symaskiner

Sygruppe
Kiwanis club Askøy - tilskudd til transport

Veien videre
Flere farger Askøy videreføres ut året 2018.
Jobber for at dette skal bli et permanent tilbud for barn og unge

Ønsker å rekruttere flere ungdommer fra hele Askøy
Turné før sommerferien og 2 forestillinger onsdag 28. november på Ungflimmer

Utfordringer
Mye organisering
Krever store ressurser i oppfølging dvs. beskjeder og informasjon til deltakere og foresatte/kontaktpersoner.
En del fravær dersom ikke tett oppfølging (Flere farger er også en forpliktelse)
Transport

En liten smakebit
https://www.facebook.com/AskoyKommune/videos/1572300106183272/

Land representerte:

Norge
Syria
Afghanistan
Bulgaria
Thailand
Sudan
Eritrea
Peru

