
Før vi starter:

• Høyreklikk på 
teksten ved bildet 
ditt og skriv inn 
navn og 
arbeidssted.

• Husk å mute 
mikrofon, men ha 
gjerne kameraet 
på.

Fordypning med mangfold – webinar 3

Webinar 3
18. nov 22



Strategien skal bidra gjennom ulike tiltak til å:

•styrke barn og unges rett til å være en del av et fordypningsprogram uavhengig av hvor de 

bor

•skape strukturer og systemer for samhandling mellom aktuelle aktører på regionalt nivå, med 

en nasjonal forankring

•sikre økonomisk forutsigbarhet for varige regionale organiseringsmodeller knyttet til 

kulturskolenes fordypningsprogram

Webinarrekka er et av disse tiltakene - Samtlige webinarer arrangeres via Zoom, på fredager, 

med start kl. 08.30 og med inntil halvannen times varighet.



Program

Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole, videregående skole og UH sektor

Del 1:

Samarbeid mellom kulturskole, videregående og UH-sektor med utgangspunkt i Ålesund 

kulturskole, Ålesund videregående skole og Høgskulen i Volda v/Gro Dalen og Elizabeth 

Oftedal + Gruppearbeid

Del 2:

Samarbeid mellom kulturskole, videregående og UH-sektor ved Margrete Moen Birkeland 

styreleder i Norsk fagråd for MDD

Del 3:

Spørsmål i plenum

Tidsramme: Vi slutter seinest klokka 10:00



Samarbeidsmuligheter



Ut fra der hvor du har din hverdag:

• Hvilke ideer og refleksjoner gjorde du deg under 
innleggene som du tenker det kan være nyttig å utforske 
videre? 

• Hvorfor?

• Hvem vil du utforske videre sammen med?

• Hvilke samarbeidsmuligheter ser du, helt konkret, fra der 
du står?

I grupper



Webinarrekke, fredager kl. 08.30 - 10.00

• 30. september 2022: Begrepsavklaringer med bakgrunn i holdninger og 

myter

• 21. oktober 2022: Helhetlig opplærings- og utdanningsløp

• 18. november 2022: Samarbeidsmuligheter mellom kulturskole og 

videregående skole

• 9. desember 2022: Frivillighetens rolle i forhold til hverdagen, 

medvirkning og en mangfoldig inngang til fordypningstilbud

• 13. januar 2023: En kommunes muligheter i møte med utfordringer

• 10. februar 2023: Fylkeskommunens rolle i forhold til sammenhenger 

og gode overganger

Fordypning med mangfold



Fordypning > Norsk kulturskoleråd (kulturskoleradet.no)

Søk på "Fordypning" for å se opptak av webinarer m.m.

https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fordypning

