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Til skoleeiere i Hordaland ved ordfører, byrådsleder, byråd, rådmann, kommunaldirektør, enhetsledere 
innen oppvekst, skole, kultur og brukerutvalg, kulturskoletilsatte, KS-Hordaland, Fylkesmannen i 
Hordaland, Hordaland Fylkeskommune, samarbeidende organisasjoner og institusjoner. 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD-HORDALAND 16. MARS 2017 
Vi viser til Norsk kulturskoleråds vedtekter § 6 og innkaller med dette til årsmøte i Norsk kulturskoleråd-
Hordaland. Samarbeidende organisasjoner og institusjoner inviteres. 
Sted og tid: Voss, Fleischer’s Hotel, torsdag 16. mars, registrering fra kl.09.00. Start kl.10.00-13.00.  
 

ÅRSMØTE TORSDAG 16.MARS 
Vi henstiller til politisk og kommunal ledelse i kommunene å bruke sin rett til å delta på årsmøtet, i kraft av å være 
kulturskoleeier. Hver kommune kan stille med fire delegater med skriftlig fullmakt fra kommunens ledelse. Vedlagt 
mailen er skjema for utfylling i kommunens brevmal. En av de fire delegatene skal være tilsatt i kulturskolen. 
Målsettingen er bred representasjon fra samtlige kommuner i Hordaland. Vi oppfordrer alle til å benytte sin 
mulighet og delta med bred representasjon på fire delegater fra kommunen sin. Med nye vedtak fra Landstinget 
2016 og nasjonal rammeplan, er vi inne i en viktig utviklingsendring for organisasjonen og medlemmene.. 
 

Saker som kommunene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være fylkesstyret i hende senest åtte uker før 
årsmøtet. 
Sakspapirer sendes digitalt senest 14 dager før årsmøtet. Delegatene er ansvarlig for å ha med sakspapirene 
digitalt eller utskrevet. 
 

ÅRSMØTEKONFERANSEN «AKTIV I ALLE LEDD – KVALITET OG SAMARBEID 
TORSDAG 16. OG FREDAG 17.MARS 
Politikere, kommuneledelse, ansatte i samarbeidende enheter i kommunen og andre organisasjoner / 
institusjoner, foreldrearbeidsutvalg, elevråd, driftsstyrer og råd for kulturskolene, presse og kulturskoletilsatte 
inviteres til konferansen, som starter i etterkant av årsmøtet. Tidsrommet for årsmøtekonferansen blir to.16.03 
kl.14.00 til fredag 17.03 kl.13.30 med påfølgende lunsj. Årets konferanse følger tematisk opp nasjonalt / lokalt 
plan-og utviklingsarbeid. Fokus er kvalitet i alle ledd og samarbeid innad i kommunen, regionalt og nasjonalt. 
Torsdag kveld blir det festmiddag. Voss kulturskule bidrar med kunstneriske innslag. 
 

Se informasjon på den nye nettsiden til Norsk kulturskoleråd, www.kulturskoleradet.no  
 

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE OG KONFERANSE TO.16.- FR.17. MARS 2017 PÅ FLEISCHER’S HOTEL VOSS 
Overnatting bestilles direkte av delegat / deltaker til Fleischer’s Hotel. Reservasjonsnr.: 1149954 Norsk 
kulturskoleråd-Hordaland. PÅMELDINGSFRIST: fredag 17.februar 2017. TIL PÅMELDING: 
http://skjema.eborger.net/skjema/meldpaa.asp?g=8631D56C-9431-475D-B51F-89AD0DFCE027   
 

Kopi: Fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd-Hordaland og Norsk kulturskoleråd v/ sentralstyret og tilsatte. 
 

Med vennlig hilsen for fylkesstyret i Norsk kulturskoleråd-Hordaland, 

 

 
         

Bjørn Andersen (s)      Kristin H. Geiring 
fylkesleder Norsk kulturskoleråd-Hordaland     rådgiver Norsk kulturskoleråd-Hordaland 

HORDALAND 
 Dato 

Saksbehandler  
Dokumentnavn 

16.01.17 
råsgiver 
Innkalling årsmøte 
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«AKTIV I ALLE LEDD – KVALITET OG SAMARBEID» 
   konferanseprogram med forbehold om endring 

Voss, Fleischer’s Hotel torsdag 16. til fredag 17. mars 2017 

«En ting er å legge planer. Noe ganske annet er å vite hvor man har lagt dem.» 
Sitat Sametingets først president og prof. Ole Henrik Magga 

KUNSTNERISKE INNSLAG: Voss kulturskule med håndplukkete elever og ensembler fra ulike kunstfag. 
 

TORSDAG 16. MARS KL.14.00-18.00 
    

KULTURSKOLENS OG VOSS KOMMUNE 
ved ordfører i Voss kommune, Hans-Erik Ringkjøb 
I 2011 ble Hans Erik Ringkjøb fra Arbeiderpartiet ny ordfører i Voss. 
Hans Erik har bakgrunn som kommuneforsker. Han kom fra jobben 
som assisterende rektor på Voss gymnas. 
 

KONFERANSE – HVOR AKTIVE BLIR VI AV DET?   
ved konferansier Karin Sunderø  
Karin Sunderø er daglig leder i det nettbaserte kunstgalleriet 
Artlego.com, prosjektleder for Pasjon, Stavangers 
middelalderfestival og kurator for TAP – The Art Project, et 
utvekslingsprogram for kunstnere i Stavanger og Nablus, 
Vestbredden. Karin har master i Kreativt kuratorarbeid fra 
Kunst-og designhøyskolen i Bergen og bachelor i 
kultur-og samfunnsvitenskap fra UiB. På Gosen skole arbeidet 
hun som bibliotekansvarlig og koordinator for 
kunst-og kulturprosjekt. Hun har bakgrunn som redaksjonsleder, 
journalist, styreleder i Bryne kunstforening, koordinator for 
Grunnlovsjubileet i 2014 og prosjektleder for kongeparets jubileumsbesøk i 2016. 
 

KS OG NORSK KULTURSKOLERÅD – SAMARBEID OM UTVIKLING 
ved assisterende direktør Merete Wilhelmsen 
Merete Wilhelmsen er medlem i styringsgruppen for samarbeidet med KS i 
det som er kalt «Kulturprosjektet Oppspill». For første gang er KS og 
Norsk kulturskoleråd inne i et samarbeid med en felles tilsatt. Merete har 
og hatt samarbeidsmøter mellom KS og fylkesavdelinger i ulike.fylker. 
Hun har i kulturskolerådet hatt ansvar for utviklingsprosjekt innen 
kompetanseheving, utvikling og forskning på kulturskolefeltet.  

    

AKTIV ETATSFLYT I ÅRETS KULTURSKOLEKOMMUNE 2016  

ved rektor i Kongsberg kulturskole, Irene Bjørnnes 
Kongsberg kommune har markert seg nasjonalt, når det gjelder å se 
sammenhengen med Kulturskolens muligheter som kommunalt 
ressurssenter og utviklingsaktør i lokal samfunnsbygging. Sett fra rektors ståsted: Hva 
gjør de Hva gjør skoleeier, hva gjør kulturskolen – hva og hvordan får de det til? 

    

KULTURTANKEN – ANGÅR DEN KULTURSKOLENE?  
ved direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik 
Lin Marie Holvik er utdannet lærer med master i organisasjon og ledelse. 
Hun har vært lærer, pedagogisk leder og rektor i Bergen kommune, prosjektleder 
og rektor ved Nordahl Grieg videregående skole, rektor ved Årstad videregående 
skole. Lin har vært mye brukt som foredragsholder nasjonalt og 
internasjonalt, spesielt innen utvikling, teknologi og det å skape en tettere 
relasjon mellom skolen og samfunnet for øvrig. 
 

BROBYGGING MED BLIKK FOR BARN OG UNGE  
ved kommunalsjef i Bømlo kommune, Bjørn Håvard Bjørklund 
Bjørn Håvard Bjørklund er allmennlærer med musikk, studier i 
inn.og utland med videreutdanning i skoleledelse. Bjørn Håvard har 
tidligere erfaring som lærer, rektor, rådgiver, veileder i  
Utdanningsdirektoratet, fra privat virksomhet som konsulent og daglig leder. 
Bømlo er av kommunene, som deltar i Norsk kulturskoleråd sitt veilederkorps. 
I sitt innlegg ser han på kulturskolen med kommunalsjefens øyne. 
 
19.00 Feståpning i Voss kulturhus med håndplukkede innslag framført av elever fra Voss kulturskole 
20.00 Festmiddag på Fleischer’s Hote 
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«AKTIV I ALLE LEDD – KVALITET OG SAMARBEID» 
 
 
KUNSTNERISKE INNSLAG: Voss kulturskule med håndplukkete elever og ensembler fra ulike kunstfag. 
 

FREDAG 17. MARS kl.09.00 MED ENERGIFYLT LUNSJ KL.13.30 
 
 
PULS (Insight) grunnskole og kulturskole – KVALITET ELLER STATISTIKK?  
ved Conexus, Olav Eng Teigen og 
Fjell kommune, skolesjef Wilhelm Anglevik 
Olav Eng Teigen og Fjell kommune ved kulturskolen, har deltatt i 
Pilotprosjektet med PULS, nå kalt Insight, for kulturskole. 
Fjell har i mange år anvendt verktøyet også i skoleutviklingen. 
 
 
KULTURSKOLEUTVIKLING I KS PERSPEKTIV 
ved avd.dir. for INTutdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug 
Erling Lien Barlindhaug er utdannet allmennlærer med master i 
utdanningsledelse. Tidligere erfaring har han fra stilling som utviklingssjef 
i Modum kommune, mange års erfaring som lærer og rektor, har 
vært skole- og barnehagesjef i Øvre Eiker kommune, oppvekst- og kultursjef 
i Flesberg kommune, og programkoordinator for regionalt 
skoleutviklingsprosjekt i Kongsberg-regionen. 
Erling ser «i fugleperspektiv» på kulturskolen og kommunal utvikling. 

 
 
KULTURSKOLENS ROLLE I SKOLE-OG SAMFUNNSUTVIKLINGEN 
ved politikere, skoleeier, brukere og engasjerte samfunnsdebattanter   
Med utgangspunkt i konferansens tema og innlegg, 
Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse – 
En fornyelse av Kunnskapsløftet og ny nasjonal rammeplan for 
kulturskolene «Mangfold og fordypning». 

 
 
SAMSPILL PÅ TVERS - EN ØVELSE I LEGITIMITET OG OPPSLUTNING  
ved professor fra BI, Sigrid Røyseng 
Sigrid Røyseng er professor og faglig leder for bachelorstudiet i kultur og 
ledelse ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Hun har vært ansatt ved Institutt for kommunikasjon 
og kultur, Handelshøyskolen BI, Oslo siden 2008. Wikipedia 

 
 
 
HVA TAR DU MED HJEM TIL DIN KULTURSKOLEKOMMUNE   
ved konferansier Karin Sunderø 
Kort refleksjon med nyttige stikkord til ditt virke lokalt. 
 
 
 
 

 
 
13.30 Lunsj og vel hjem 
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