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Hensikt: 

Å tilrettelegge for kompetanseutvikling for ledere ved kommunale 
kulturskoler i hele landet

LAP har per i dag to moduler: 

➢ LAP 1 og LAP 2 med 30 stp i hver modul

➢ Kan delta med eller uten eksamen

➢ Hver modul går over 2 semester

LAP 1 og LAP 2 kan innpasses i Master i offentlig ledelse og styring ved 
INN
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Hensikt: 
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Studietilbud rettet mot ledere i offentlig sektor som:

➢ I organisering og innhold tar utgangspunkt i deltakernes 
utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette 
gjennom hele studieløpet

➢ Vektlegger at det er organisasjonenes oppgave som er styrende 
for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt og trening i å 
håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen

➢ Vektlegger varierte, sammensatte og undersøkende 
arbeidsformer

➢ Gir deltakerne muligheter til trening og utforsking av egen 
lederrolle
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Fra LAP Møre og Romsdal med Øystein Ballo
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Framdrift:

LAP 1 Rogaland oppstart oktober 2019

LAP 1 Gardermoen oppstart november 2019

LAP 1 Alta oppstart august 2020

LAP 1 Vestland oppstart høst 2021

LAP 1 og 2 Trøndelag oppstart høst 2021

Under planlegging

LAP 1 Innlandet høst 2021

LAP 1 Nordland høst 21

LAP 2 Gardermoen høst 22
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Målgruppe:

Ledere og mellomledere i kulturskolen. 

Potensielle ledere ønskes også velkommen.

Opptakskrav:

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

2. Søkere med 2 års høgre 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
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Organisering:

6 samlinger over 2 dager (5.samling: 3 dager)

To semester:

Samling 1:           15.-16.septeber 2021

Samling 2:           09.-10. november 2021

Samling 3:           11.-12. januar 2022

Samling 4:           22.-23. februar 2022

Samling 5:           29.-31. mars 2022 (3 dager)

Samling 6:           28.-29. april 2022

Eksamensinnlevering: dato kommer

Studiested: Skagen Hotell, Bodø
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Programansvarlig: Randi Bredvold

Studieansvarlig: Marit Unstad

Administrator: Merete Wilhelmsen

FoU: Det arbeides med å legge inn forskning på LAP for å få mer kunnskap om 
kulturskolelederes rolleforståelse som leder, og om studiet bidrar til en endring av 
denne. Et samarbeid mellom INN og Norsk kulturskoleråd (Randi Bredvold og 
Anders Rønningen)
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Økonomi:

➢ OU-midler fra KS og utviklingsmidler fra Norsk kulturskoleråd og egenandel.

➢ Norsk kulturskoleråd søker for selve studiet (honorar forelesere, reise og opphold) 
og dekker utgifter i flg kontrakt med Høgskolen i Innlandet.

➢ Norsk kulturskoleråd søker også på vegne av kommunene, etter anmodning fra KS, 
og får tilsagn på 10.000 kr per student.

➢ Kommune må bidra med en egenandel på kr 7.500,- per semester dekker:
➢ Studieavgift (deler av)

➢ Semesteravgift til HINN

➢ Hotell, dagpakke og middag alle samlinger

➢ Dekker ikke:
➢ Reise t/r samlingene

➢ Evt tilknytningsdøgn

➢ Evt vikarutgifter

➢ Eksamensavgift
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Se også https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/lap

Søknadsfrist: 1.juni 2021

Spørsmål? 

Ta kontakt med Merete Wilhelmsen 922 61 698 el merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no
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