
UTVIKLINGSPLAN  

NORSK KULTURSKOLERÅD – ROGALAND 

PERIODEN 2021-2023  
Vedtatt i fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd Rogaland, 6. september 22 
 

Årsmøtet i Rogaland vedtok i november 2021 følgende tre 

utviklingsområder for den kommende styreperioden: 

1 Fordypning 

2 Mangfold 

3 Regional samhandling og samskaping 
 

UTVIKLINGSOMRÅDE 1   FORDYPNING 
Mål 1  
Bidra til utvikling av gode strukturer for barn og unges mulighet til deltakelse i 
fordypningsprogram 

Tiltak: 

Kartlegge eksisterende regionale fordypningstilbud og identifisere behov for fagnettverk 
for lærere i fordypningstilbud i fylket 

Med utgangspunkt i kartlegginga stimulere til utvikling av en regional strategi 

Stimulere til lokale /regionale søknader under ordningen Inkluderende kulturskoler, 
eventuelt andre aktuelle, søkbare midler 

Tilrettelegge for erfaringsdeling innen fordypningsarbeid, regionalt og nasjonalt 

Arrangere ledersamling om fordypning 

Arrangere Nasjonal konferanse om dans 2022 og 2024 

 

UTVIKLINGSOMRÅDE 2   MANGFOLD 
Mål 1  
Bidra til å oppfylle Norsk kulturskoleråds visjon om Kulturskole for alle, at alle barn og unge har 
tilgang til de kommunale kulturskolene sine tilbud. 
Tiltak: 

Definere begrepet mangfold og begrepets mulighetsrom 

Øke bevisstheten om at kulturskolene skal ha et mangfoldig kulturskoletilbud 

Øke bevisstheten om at kulturskolene skal ha et tilbud til alle barn og unge 

Inspirere til kunstneriske fellesprosjekt i kommuner innen sfo/barnehage/skole/helse/ 
fritid som kan bidra til å nå alle barn og unge 

Bidra til erfaringsdeling om tilpassede tilbud til nye brukergrupper 



Mål 2 
Fremme kunnskap om kulturskolen og mulighetsrommet til en kulturskole/kommune 

Tiltak: 

Lage kulturskolefilm 

 

UTVIKLINGSOMRÅDE 3   REGIONAL SAMHANDLING OG 
SAMSKAPING 
Mål 1  
Jobbe interessepolitisk 
Tiltak 

Spille inn på ny kulturplan i Rogaland fylkeskommune 

Etablere og forbedre kontakt med KS, fylkeskommune, politisk nivå i kommunene. 

Møte med Rogalandsbenken vår 2022, og følge opp dette i etterkant 

Ta del i regionale nettverk 

Legge til rette for samhandling mellom kulturskole, vgs og UH med tanke på helhetlig 
utdanningsløp for eleven 

Mål 2 
Styrke nettverket mellom kulturskoleledere og andre samarbeidspartnere 

Tiltak 

Arrangere studietur til London 

Arrangere 4 ledersamlinger i 2022 

Stimulere til strukturer for aktive ledere 

Mål 3 
Kompetanseheving for kulturskolelærer og -ledere 

Tiltak 

Bidra inn med kurstema til Skolemøtet i Rogaland 

Samhandle med UH med tanke på etter- og videreutdanning for kulturskolelærere. 

Samhandle med vgs og UH med tanke på helhetlig opplæringsløp for elever 

Stimulere til faglige nettverk blant kulturskolelærere 

 


