
Norsk kulturskoleråd Rogaland 

Virksomhetsmål 2013 – 2014 
 

Kulturskole for alle 
Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både 

bredde og talent. 

 

A   Kulturskolen i samfunnet 

 Videreutvikling av kulturskolene i Rogaland som kulturpedagogiske 

ressurssenter for barnehage, grunnskole, SFO, DKS og fritidskulturliv i tråd 

med vedtatte planer. 

 

Tiltak 1:   Konsulenten som rådgiver for kommunene 

Tiltak 2:  Samarbeid med Skolemøtet for Rogaland 

Tiltak 3:   Samarbeid med KS 

-     Ta kontakt med KS for å finne ut måter å samarbeide på og 

       markedsføre  kulturskolen som egenart inn i det systemet.  

      Hvordan ha fokus på kulturskolen i dette forumet? 

Tiltak 4:   Konferanse i forbindelse med årsmøtet 2015 

Tiltak 5: Styrke bevisstheten om kulturskolens egenart og dens rolle i kommunenes  

  opplæringsansvar  

               -     Markedsføre og synliggjøre kulturskolen på en positiv måte ovenfor  

         politisk og administrativ ledelse i kommunen. 

- Jobbe for at kulturskolen får plass i skolebruksplan og kommuneplan 

- Viktig å innføre rammeplaner og fagplaner i alle kulturskoler 

- Alle kulturskoler bør ha et samarbeidsutvalg etter mønster fra 

grunnskole og barnehage 

- Videreutvikle nettsidene med oppdatert og tilgjengelig informasjon 

Tiltak 6: Fokus på Kulturskoletimen 

  

 

 

B  Kunst- og kulturfaglig utvikling 

 Bidra til at det skapes utfordrende og spennende arenaer for 

kulturskoleutvikling. 

 

Tiltak 1: Konsulentens deltakelse i styrings/utviklingsarbeid 

Tiltak 2: Samarbeid med Skolemøtet for Rogaland 

Tiltak 3: Medvirke til nettverksbygging 

Tiltak 4:  Arrangere studietur 2014 

Tiltak 5A: Talentutvikling 

 -      Fortsette samarbeidet med Regionalt Talentutviklingsråd 



- Arbeide for lokale talentutviklingsprogrammer på regionalt 

nettverksnivå 

Tiltak 5B: -     Jobbe for å redusere ventelistene i kulturskolen 

Tiltak 6: Samarbeidsprosjekter/prosjekter med overføringsverdi til andre kommuner 

 -      Samarbeidsprosjekter med delingsverdi legges ut på aktuelle nettsider 

- Rundebord er en viktig delingsarena 

 

 

 

C Kompetanse- og organisasjonsutvikling 

 Opprettholde tett kontakt med og øke engasjement hos  medlemskommunene 

ved å: 

 

Tiltak 1: Gjennomføre ledermøter, medlemsmøter samt årsmøte med konferansedel 

  -     Medlemsmøte det året en ikke har landsmøte 

-     Styrke de regionale nettverkene. Nettverksmøter minimum en gang pr      

halvår. Ha en konsert i hvert nettverk der en presenterer de nominerte    

til Drømmestipendet ”Og de nominerte er…”. Referat fra 

nettverksmøtene. 

-  Vurdere størrelsen på nettverkene 

Tiltak 2: Aktiv deltagelse på fylkesledersamlinger og annet i regi av Norsk   

  kulturskoleråd 

Tiltak 3: Videreføre og videreutvikle samarbeidet med andre fylkesavdelinger 

Tiltak 4:  Vurdere BI kurs for ledere i organisasjonsbygging/utvikling 

Tiltak 5:  Opprette samarbeid med attraktive bedrifter for erfaringshøsting og 

utvikling 

 


