
 
 

 

 

KULTURSKOLEFORUM I FJELL, STRAUME 
PROGRAM FREDAG 16.01.15 KL.09.30-15.00 
 

Påmeldingsfrist bindende kr.300.- per person: Onsdag 14.01 kl.24.00.. Til PÅMELDING 
Sted: Kl.09.30 Sotra Arena, 1.etg., VIP-rom: http://www.sotraarena.no/ .  
 
09.30 Litt vått og tørt og god prat 
 

10.00 ÅPNING OG KUNSTNERISK INNSLAG 
 

VELKOMMEN TIL FJELL KOMMUNE 
Hvordan står det til etter at Fjell kommune fikk prisen som Årets kulturskolekommune? Ordfører Eli Årdal Berland orienterer. 
 

GRUNNSKOLENS INFORMASJONSSYSTEM OG KOSTRA 
Grunnskolens informasjonssystem (GSI) https://gsi.udir.no/ og Kostra, kommune stat rapportering, 
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ har stor betydning for den enkelte kulturskole. Det som framkommer her, er verktøy 
for politikerne i utarbeiding av videre utvikling for kulturskolene sett i sammenheng med øvrig samfunnsutvikling.  
Vi får på dette Kulturskoleforumet mulighet for å se sammenhenger, stille spørsmål, informere om og gi innspill på de behov 
kulturskolene og skoleeier ser som viktig å få belyst via GSI. 

Inviterte: 
Rådgiver for Norsk kulturskoleråd i Rogaland, Anders Aabø, som har dette som sitt spesialområde. 
Seniorrådgiver fra Utdanningsavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland, Eva Bendiksen, som blant annet har ansvar for GSI 
i Hordaland, deltar med innlegg og er med på dialogen. Eva Bendiksen deltar og i et utvalg nedsatt av 
Utdanningsdirektoratet, som ser på utvikling av GSI. 
 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID I REGION VEST 

Kommunene, Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har utviklet nettverk og samarbeid, som og gir effekt for kulturskolene i disse 
kommunene. Orientering ved kulturskolerektorene i Askøy v/ Egil Magnussen og Fjell v/ Bjørn Andersen.  
 

12.30-13.10 Lunsj og kunstnerisk innslag 
 

LANDSMØTEVEDTAK OG KONSEKVENSER FOR VIDERE UTVIKLING 
v/ nestleder Anne Lene Østvold Jordåen og rådgiver Kristin Geiring 
Se: http://www.kulturskoleradet.no/om -oss/organisasjonsstruktur/landsmotet/ 
Generell del av ny rammeplan for kulturskolene og Skaar-utvalgets rapport: «Ny tid - nye oppgaver» gir føringer for ny 
virksomhetsplan i Hordaland, som vi skal vedta på årsmøtet i mars. Utviklingsmidlene vil i 2015 nyttes til implementering av 
rammeplanen. Hvordan nytter vi midlene til beste for kulturskolene og befolkningen i kommunene? Hvordan bør vi utforme 
virksomhetsplanen i Hordaland med utgangspunkt i landsmøtevedtakene og lokale behov? 
Hvordan implementere rammeplanen i kommunen og i kulturskolen vår? 
 

INFORMASJONSSAKER 
Siste nytt fra kulturskolene, fylkesstyret og kulturskolerådet. Meld gjerne inn på forhånd. 
 

KULTURSKOLENS LOKALER I FJELL KOMMUNE 

Omvisning v/ kulturskolerektor Bjørn Andersen, i den nybygde ungdomsskolen Liljevatnet, der kulturskolen nå har flyttet inn: 
http://www.liljevatnetskule.no/ 
 
 
Vel møtt til nyttårsforum! 

HORDALAND 
Postadresse: 
c/o Bergen kulturskole 
Strømgt.19 

5015 Bergen 

Mob.+47 41 57 05 08 www.kulturskoleradet.no 

Dato: 13.01.15 
Saksbehandler  KG 
Dokumentnavn program 
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