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Høsten har vært hektisk med mange ulike spennende og krevende arbeidsoppgaver. 
Det samme gjelder nok dere alle sammen. Håper dere har mulighet å finne «pustelommer» 
slik at dere får hentet dere inn igjen!  
Minner dere om nettverkssamlingen for alle danselærere som er i Hammerfest 9.-11. 
november!! 
 

Aktiviteter/arrangement i Finnmark september- oktober 
- Alta kulturskole har startet med Klassekorps på Gakori skole. 
- Hammerfest kulturskole har arrangert Italiensk uke. 
- Tana kulturskole har åpnet plenumsdebatten på Sametinget. 
- Oppstryk Finnmark har hatt samling i Alta med avslutningskonsert på Kaiskuru 

Nærmiljøsenter. 
- Ella Marie Hætta Isaksen deltar i Stjernekamp. Hun har kommet til finalen som er på 

lørdag 27.oktober. En bragd og styrke det står stor respekt av!!  
 

Aktiviteter i Norsk kulturskoleråd Finnmark 
- Lederdag 11. oktober i Vadsø 

Temaet var Speedadmin med 8 påmeldte fra 6 kulturskoler 
 

Nytt fra styret i Norsk kulturskoleråd – Finnmark 
Disse sakene er jobbet med på styremøtet 24. august: 

- Rådgivers rapport – Hva har skjedd i sentralleddet og Finnmark så langt i 2018? 
Rapporten er også å finne på www.kulturskoleradet.no under Finnmark og referat 
styremøter 

- Satsingsområder/Utviklingsarbeid  
Norsk kulturskoleråd – Finnmark ønsker å arrangere egne fagnettverksdager i 
Finnmark for lærere i disse fagene: Visuell kunstfag, Teater og Dans.  
Sted og dato for fagnettverksdager:  

• Visuell kunstfag – Karasjok 23. november  
Hovedansvarlig: Sissel  og Camilla  

• Teater – Kirkenes i forbindelse med Barents Spetakkel 2019  
Hovedansvarlig:  Ann-Synnøve og Bjørn Roald 

• Dans – 9.november i forbindelse med Dansefestivalen i Hammerfest   
Hovedansvarlig:  Trine Fjellstad 
 Deltakerne får sine reiseutgifter dekket av Norsk kulturskoleråd – Finnmark.  

- Lederdag  i Vadsø 11. oktober 
• Tema : Kurs i Speedadmin 

- Årsmøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark 2019  
Årsmøtet for Norsk kulturskoleråd - Finnmark berammes 21. mars i Vadsø med 
lederdag 22. mars. 

http://www.kulturskoleradet.no/


 
 
 
 

- INFO: 

• Fra 1. august 2018  ble rådgiverressursen på 40 % delt mellom Finnmark og Troms. 
Dette medfører at Finnmark har sin rådgiver i 20 % stilling. Rådgiver har fredagene 
som sin faste arbeidsdag for oppgaver i Finnmark. 

Neste styremøte er berammet 2. november med disse sakene på sakskartet: 
Rådgivers rapport, Satsingsområder/Utviklingsområder, Regional UMM, Årsmøte 2019, 
Virksomhetsplanen og Budsjett 2019 

 

Nytt fra siste  Sentralstyremøte 
Sak 2018.29  KS 
Vedtak:  
1. Norsk kulturskoleråd tar rapporten «Kultur for framtida» og hovedstyret i KS sitt vedtak til 
etterretning.  
2. Felles kultursatsning i KS og Norsk kulturskoleråd har vært fruktbart samarbeid som 
ønskes videreført gjennom formelt samarbeid.  
3. Norsk kulturskoleråd ønsker å være en aktiv partner i det videre arbeidet med å styrke 
den lokaldemokratiske involveringen i utviklingen av de kommunale kulturskolene og i 
operasjonalisering av øvrige deler av hovedstyrevedtak  

• Sak 2018.30 Styrets egenevaluering 
Vedtak:  
Egenevalueringen fortsetter i neste styremøte  

• Sak 2018.31 Dato for Landstinget 2020 
Vedtak: 
Sentralstyret vedtar 22. – 23. oktober som datoer for landstinget 2020.  

 

Veiledning- Portefølje 2 
93 kommuner har søkt om å være med i Veilednings Portefølje 2. 

5 kommuner i Finnmark har søkt 😊 
Disse kommunene er : Lebesby, Gamvik, Hammerfest, Vadsø og Porsanger. 
1.november får vi vite hvor mange kommuner som får plass i Portefølje 2. 
 

Kurs/konferanser 
• I november arrangeres Kulturskoledagene både i Bodø, Bergen og Stjørdal, og det er 

ennå mulig å melde seg på til disse arrangementene. Det er også mulig å melde seg 
på Kulturskoledagene på Gardermoen og i Molde, som arrangeres 3.–4. januar. 

• Kor Arti' på Røros 2018 arrangeres 20.–21. november. Påmeldingsfrist: 1. november 

• Norsk kulturskoleråd har inngått en avtale med Conexus Norge som sikrer 
kulturskolerådets medlemskommuner vederlagsfri tilgang til prosess- og 
analyseverktøyet Conexus Insight for kulturskolen. 
 

Drømmestipendet 2019 
Drømmestipendet 2019 åpner nominasjonsportalen 19. november og stenger 6. februar. 
Skriv om dette med info om passord og brukernavn blir sendt alle ledere/rektorer i 
november. 
I 2018 var det 7 nominerte fra Finnmark fordelt på 4 kommuner. 



                     

                                                                     
 

 
 
Jeg håper og ber dere sette Drømmestipendet på agendaen på personalmøtene fremover. 
Våre ungdommer trenger veiledning og hjelp i denne prosessen. Husk at dette også gjelder 
ungdommer som ikke går på kulturskolen. Det er viktig å få ut informasjonen om dette og 
pushe de litt. 
Vi har hente inn 3 av våre tidligere Drømmestipendvinnere inn i ulike arenaer- arbeid med 
Drømmestipendet på nasjonalt plan. Gleder meg til å samarbeide ned disse flotte 

ungdommene😊 
 

Ønsker dere alle en riktig god november måned 😊 
 

Her finner du mange andre nyheter, kurs/konferanser og viktig informasjon: 

• www.kulturskoleradet.no 

• Facebook: Norsk kulturskoleråd – Finnmark 
 
Ta gjerne kontakt!  
Har du spørsmål, tanker og informasjon om store og små hendelser rundt omkring i fylket 
vårt, ring eller send e-post ☺ 
 
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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