
 
 

 

 

Følgeskriv og program for årsmøtekonferanse 
 
På side 2 og 3 følger program for konferansen Aktivt eierskap 2015 arrangert av Norsk kulturskoleråd Hordaland. 
 
Målgruppe for konferansen: Skoleeiere, etatsledere, kulturskoleansatte, foreldrerepresentanter, brukerutvalg, 
foreldrearbeidsutvalg / driftsråd i kulturskolene, lokalpolitikere og interesserte fra samarbeidende organisasjoner 
og institusjoner 
 
Tid og sted: Torsdag 12. og fredag 13. mars 2015 i Bergen på Grand Hotel Terminus, Terminus Hall 
 
Arrangør: Norsk kulturskoleråd Hordaland 
Konferansier: Karin Sunderø 
Debattleder: Halvor Folgerø 

 

Kunstneriske innslag: Ved elever fra ulike kunstfag og avdelinger ved Bergen kulturskole 

 

Torsdag 12. mars: 
12.45: Registrering til konferansen åpner (Årsmøteregistrering kl.09.15, årsmøte kl. 10.00 - 13.00) 
13.00: Lunsj i Brasseriet 
14.00: Konferanse 
17.30: Avslutning konferansedel 
18.30: Sosialt samvær 
19.00: Feståpning med elever fra Bergen kulturskole 
19.30: Festmiddag i Terminus Hall 
 

Fredag 13. mars:  
09.00 - 13.30: Konferanse og politisk debatt med nasjonale og lokale politikere 
13.30 - 14.30: Avslutning med lunsj i Brasseriet 
 
Påmelding til konferansen (og årsmøte i forkant av konferansen) 
Bindende påmeldingsfrist til konferansen: mandag 9. mars. Påmeldingslink: HER 
 
Hotellovernatting bestilles av deltaker. Forslag: Grand Hotel Terminus. 
Hotellets bestillingskode er 3817252 (koden fungerer ikke på internett - bare per telefon). 
Innsjekk: Romgaranti innen kl.15.00 ankomstdag. Utsjekk innen kl.12.00. 
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Konferansen   12. - 13. mars 2015 
Bergen, Terminus Hall 

 

«SKAL DU GÅ FORT, GÅ ALENE - SKAL DU GÅ LANGT, GÅ SAMMEN» (afrikansk ordtak) 
 

Arrangør: Norsk kulturskoleråd Hordaland  /  Konferansier: Karin Sunderø  /  Debattleder: Halvor Folgerø 
Kunstneriske innslag: Ved elever fra Bergen kulturskole 

 

TORSDAG 12. MARS KL.14.00 - 17.30 MED FESTINNSLAG- OG MIDDAG FRA KL.19.00 
 

Kunstnerisk 
 

RAMMEPLAN OG NY TID 
Ved Liv Kari Eskeland, sentralstyremedlem i Norsk kulturskoleråd 

 
Hvilke utfordringer gir ny rammeplan og rapporten «Ny tid - nye oppgaver» kulturskoleeier? 

Hvordan kan skoleeier i en kommunal hverdag med stramme budsjetter dra nytte av kulturskolen som skoleslag? 

Inspirator: Liv Kari Eskeland er ordfører i Stord. Liv Kari ble på Landsmøtet 2014 i Norsk kulturskoleråd gjenvalgt som 
styremedlem. Les mer. 
 

NASJONALE PRIORITERINGER OG KOMMUNENS HELHETLIGE ANSVAR 
Ved Anne Hjermann, utdanningsdirektør i Hordaland  
 
Hva er status for utdanningsdirektørens oppgaver i dag? 
Hvilke muligheter gis for ivaretakelse av kvalitet i kulturskolen, som del av kommunens virksomhet? 
 
Inspirator: Anne Hjermann kom fra fylkeskommunen og fikk stillingen som utdanningsdirektør i Hordaland i 2012. Les mer. 

PLAN - STRATEGI - UTVIKLING 
Ved Øyvor Johnson, seksjonssjef for seksjon kunst og kultur i Bergen kommune 
 
Hvordan arbeides det i Bergen kommune med planarbeid? Hvordan er kulturskolen tenkt inn i ulike deler av kommunale 
planer? Hvordan samarbeides det med kulturskolens ledelse for utvikling av individuelle og felles planer for 
kulturskolevirksomhet? 

Inspirator: Øyvor Johnson har som seksjonssjef utarbeidet en rekke planer innen kulturfeltet. Les mer. 

Pause 
 
Kunstnerisk 
 

SAMARBEID, TILLIT OG INNOVASJON 
Ved Jan Ubøe, professor i matematikk og statistikk fra Norges Handelshøyskole (NHH)  
 
Hvordan et firkantet syn på livet effektivt bryter ned kreativitet og evne til omstilling i skolen, og hvordan kulturskolen har en 
viktig rolle i denne diskusjonen. 
 
Inspirator: Jan Ubøe har som matematiker og statistiker ved NHH skrevet flere artikler blant annet i Bergens Tidende: «Pisa-
rapporten er uten interesse» - BT debatt 9.12.13. «Ikke alle trenger matte». - BT debatt 08.08.14. Les mer. Og enda mer 
16.02.15. 
  

AKTIV KULTURSKOLEUTVIKLING 
Ved Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole  
 
Hva gjør vi som kulturskoleledere? Hvordan driver vi utviklingsarbeid i skolen vår og for lokalmiljøet? 
 
Inspirator: Ingvild Aas har bidratt i kultur-og skoleutvikling fra 1987. Ingvild har blant annet vært rektor og pedagog i Aukra 
kulturskole og senere oppvekst-og kultursjef, studierektor i Norsk musikkråd, rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, 

http://no.wikipedia.org/wiki/Liv_Kari_Eskeland
http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Barnehage-og-opplaring/Anne-K-Hjermann-er-ny-utdanningsdirektor-/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ansatte/123243
http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=2025
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Et-samfunn-der-alle-er-tapere-3301433.html
http://www.bt.no/meninger/kronikk/Et-samfunn-der-alle-er-tapere-3301433.html


kulturskolekonsulent i Møre og Romsdal, i flere perioder styremedlem i fylkesleddet og deretter sentralstyremedlem i Norsk 
kulturskoleråd. Hennes engasjement er forankret i organisasjonsbygging og endringsledelse med opplæring innen 
kulturfagene. Samhandling mellom kulturskolene, videregående opplæring, det frivillige kulturliv, talentprogram og Den 
kulturelle skolesekken er hovedingrediensene. 
 
19.00: Feståpning med innslag framført av elever fra Bergen kulturskole i Terminus Hall 
 
19.30: Festmiddag i Terminus Hall 

 
 

FREDAG 13. MARS KL. 09.00 - 13.30 MED SAMLENDE LUNSJ KL.13.30 I BRASSERIET 
 

Kunstnerisk 
 

BARN OG UNGES TILGANG TIL KULTUR 
Ved professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot  
 
Morgenstart med perspektiv fra en professors synsvinkel. 
 
Inspirator: Frank Aarebrot er professor ved institutt for sammenliknende politikk. Les mer. 
 

KULTURSKOLENE - KOMMUNALREFORM OG FUSJONER 
Ved Jan Jacobsen, kulturskoleleder ved Aalborg kulturskole 
 
Med kommunalreformen i 2007 ble 271 kommuner slått sammen til 98 og 14 amtskommuner ble til fem regioner. Musikk- og 
kulturskoler ble lagt sammen til større institusjoner. 
Hvordan har arbeidet med sammenslåinger og fusjoner i Danmark vært? Hva har kommunalreform og fusjoner betydd for 
danske musikk- og kulturskoler? Hva er gevinsten og hva er fallgruvene? Hva er perspektivene for elever, brukere, ledere, 
lærere, kommuner og politikere? 
 
Inspirator: Jan Jacobsen er nestleder for Danske Musik-og kulturskoleledere (DMKL), Formand for lederne af Musikalsk 
Grundkursus (MGK). Tidligere musikskoleleder i Frederikshavn Kommune og Ringe Kommune. Musiker, Magister i 
musikvidenskab og historie (MA). aalborgkulturskole.dk 

 

FRA Å MÅTTE HA TIL PRIVILEGIET Å EIE: SKOLEEIER SOM KVALITETSUTVIKLER 
Ved Gunnar Skaar tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder fram til sommeren 2014. 
 
Skaar relaterer sitt innlegg til arbeidet med og implementeringen av ny rammeplan for kulturskolen. 
 
Inspirator: Gunnar Skaar har vært sentralstyremedlem i Norsk kulturskoleråd i tre perioder og ledet utvalget som utarbeidet 
rapporten «Ny tid - nye oppgaver» vedtatt på landsmøtet i Norsk kulturskoleråd 2014. Han har master i ledelse og har 
arbeidet med tema kvalitet og spesielt kommunen som skoleeier og deres rolle i kvalitetsarbeidet i en årrekke. 
 
Pause med utsjekk 
 
Kunstnerisk 
 

TIL DEBATT 
Ved Ingvild Aas, rektor ved Molde kulturskole (se presentasjon av henne i torsdagsprogrammet) 
 
Hva er utfordringene? Hva kan skoleeier og kulturskoletilsatte stille opp med for hverandre i dagens endringssamfunn? 
 

VIL EIERNE EIE OG HVA VIL DE EIE? 
v/ debattleder Halvor Folgerø fra Stord. Han arbeider som journalist og programleder i NRK Hordaland og frilansmusiker. 
Halvor har jobbet som reporter og vært programleder for bl.a. Vestlandsrevyen og Mediemenerne på NRK2. 
 
Stillstand og tilbakegang i økonomi - hvilke muligheter gir det kulturskolene og skoleeier? Hvilke utfordringer gir det vårt 
samfunn i arbeidet med barn og unge? Hvor står vi ved gjennomføring av kommunereform i forhold til danske erfaringer? 

 

I panelet sitter stortings- og kommunalpolitikere fra posisjons- og opposisjonsparti: 
FrP: Terje Søviknes / H: Charlotte Spurkeland / Sp: Kjersti Toppe / Ap: Harry Herstad. 
 

TANKER Å TA MED HJEM 
Ved konferansier Karin Sunderø 
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https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=KJT
http://no.wikipedia.org/wiki/Harry_Herstad
http://norskkuratorforening.no/karin-sundero/

