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Trondheim 12.4.2019 

LEDELSE AV PROSESSER, LAP 1 – TROMS, FINNMARK OG SVALBARD 

 

Målgruppe: 

Ledere og mellomledere i kulturskolen. Potensielle ledere ønskes velkommen. 

Det etableres en programledelse med representanter fra Høgskolen Innlandet, Lederskap A/S og 

Norsk kulturskoleråd. Merete Wilhelmsen vil være administrator for dette programmet i tett 

samarbeid med rådgiver og styret i Troms, Finnmark og Svalbard. 

Samarbeidet: 

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, INN, og Lederskap A/S ønsker Norsk kulturskoleråd å 

igangsette et lederutviklingsprogram kalenderåret 2020, jfr. Rammeavtalen som er inngått mellom 

partene datert 11.3.19. 

 

Programmet: 

Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager kalenderåret 

2020, 30 studiepoeng på masternivå. 

Fokus vil være på å: 

➢ Se, lese, analysere og håndtere ulike utfordringer i hele organisasjonen og i forhold til 

omgivelsene. 

➢ Utvikle autoritet og identitet i egen lederrolle. 

➢ Utvikle kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede hensiktsmessige 

arbeidsprosesser med vekt på samhandling og kompetansedeling. 

➢ Utvikle evne til å håndtere uforutsigbare situasjoner. 

➢ Utvikle lederstrategier for endrings-, omstillings- og fornyelsesprosesser. 

NB; Programmet tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger 

dette gjennom hele studiet i organisering og innhold. 

Studiet avgrenser seg fra tradisjonelle administrative oppgaver. 

I tråd med Rammeavtalen som er inngått vil det arbeides med å få til en innpassing i en 

erfaringsbasert Master i offentlig ledelse og styring. Mer informasjon kommer. 

Se www.inn.no for mer info om studiet. 

Opptakskrav og økonomi: 

1. Kvalifikasjonskrav for eksamen er 3-årig høyere utdanning (180 studiepoeng).  

2. Søkere med 1-2 års høgere utdanning og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.  

3. Merk; dersom du har utdanning fra utlandet foreligger det også krav om norsk- og  

engelskkunnskaper.  

4. De som ikke fyller opptakskravene/ikke ønsker å ta eksamen, får kursbevis på gjennomført 

lederutviklingsprogram. 

http://www.inn.no/
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Tidligere erfaringer og praksis fra bl.a. studietilbudet i Møre og Romsdal: 

➢ Norsk kulturskoleråd søker om KS sine OU-midler for selve studiet med stor grad av 

inndekking av honorar og reise for lærerne fra Høgskolen i Innlandet/ Lederskap A/S. 

➢ Den enkelte students hjemkommune kan søke om å få dekket studieavgift/ deltakeravgift for 

lederopplæring hos KS sine OU-midler. Erfaringsmessig ser det ut til at kommunene får 

tilsagn på kr 20.000 per år per student fra disse midlene. 

• Deltakeravgift per samling per student vil bli ca 3.500 kr. Dette inkluderer hotell, 

lunsj og middag. (Denne summen vil kunne avvike bl.a. etter hvilken hotellavtale som 

inngås). Faktura på deltakeravgift sendes fra Norsk kulturskoleråd til den enkelte 

students hjemkommune.  

• Vi gjør oppmerksom på at KS ikke refunderer utgifter knyttet til eksamen gjennom 

OU-midlene. 

➢ Utgifter til vikar og reise til og fra samlingene dekkes av den enkelte students hjemkommune. 

➢ Semesteravgift er 678 kr per semester(pt.) og det er 2 semester i studieplanen til LAP. 

➢ Noen utgifter til litteratur må påregnes. 

For mer info om OU-midlene til KS: 

www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/ou-midlene---orientering-og-

generelle-retningslinjer/ 

Oppstart LAP 1 – Troms, Finnmark og Svalbard: 

Planlagt oppstart skjer i april 2020 hvis vi får nok interesse for tilbudet. Det planlegges et program 

hvor det kreves minimum 20 påmeldte deltakere for oppstart. 

 

Har du spørsmål; ta kontakt med: 

➢ Merete Wilhelmsen merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no (administrator) 

➢ Edvin Eriksen edvin.eriksen@kulturskoleradet.no  (administrator Møre og Romsdal) 

➢ Kristin Larsen ved Høgskolen Innlandet Kristin.Larsen@inn.no  (prosjektleder Senter for 

livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet) 

Rektor Irene Persen i Porsanger kulturskole har deltatt på LAP 1 sammen med ledergruppa i 

Porsanger. Irene vil være en kollega å snakke med om programmet om du lurer på noe.  

Send en e-post til merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no innen 12.mai for en uforpliktende 

interessepåmelding.  

Følg med på www.kulturskoleradet.no for påmelding. 

Med vennlig hilsen 

Merete Wilhelmsen 

Rådgiver 

Norsk kulturskoleråd 
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