
 
 
 

Kulturskoleforum Bergen fredag 26.10.12 kl.09.30-15.00 
Sted:Fana kulturhus, Nesttun:https://www.bergen.kommune.no/fanakulturhus 
 
Tilstede: 
Kristin Geiring; Norsk kulturskoleråd-Hordaland - Camilla Søderstrøm Tveit; Meland kulturskule - Rolf K. Seldal; Kvam kulturskule -  
Christian Breistein; NKR – Hordaland - Elin Olsen; Hildur Straume; Bergen kulturskole - Bjørn Andersen; Fjell kulturskule - Pål W. Jøsok; Sveio kulturskule - 
Are Fløisand; Fusa kulturskule - Turid Moberg Kirkbride; Os kulturskule - Oddny Grunnreis; Bergen kulturskole - 
Frank Windt; Osterøy kulturskule 
 
09.30 Frammøte med ”nogo attåt” 

10.00 Dansk elevbehandlingsprogram erstatter Visma Unique? v/ Speedware Danmark, Karsten & Torben 
Programmet ligger på internett. Dvs at det kan kommunisere med hjemmesiden til kommunen / skolen: 
Dersom man for eksempel legger ut hva som skjer i kulturskolen, vil det automatisk komme på hjemmesiden. 
Explorer 8+ (ikke 6 og 7), fordi det gir nyere muligheter, bedre sikkerhet og bedre hastighet, fungerer også i Firefox 
og andre browsere.  
Arbeider inn Agresso ifm at Arendal kjøper programmet. Agresso vil bli supporteret, det er support for Visma. 
System for å unngå doble elevkort og å slå sammen en elev som evt. har skrevet seg inn med ulike for-/mellomnavn. 
Automatisk tilbakemelding til søker om at søknad er mottatt. 
Reregistrering / Avtalefornyelse ift om elev vil fortsette neste skoleår: Elev er alt registrert og kan logge seg inn om vedkommende ønsker 
å fortsette. Elev bekrefter at man godtar betingelsene (ingen signatur). 
MinID tar kr.2.- per elev – derfor ønsker man i Danmark ikke å bruke det. I Danmark er e-post juridisk bindende. 
Elevprofil: Bygges opp av den enkelte skole ift hvilke opplysninger man ønsker at elev skal legge inn. 
Lærerkort med all info om undervisning, prosent, timeplan, avvik ift prosentstilling osv. 
Administrator lager de listene en trenger. I tillegg finns en standardliste. 
Nyheter kan sendes samtlige lærere. 
Årsabonnement: NOK10000.-. Elevavgift 0-1500 kr.16.-, 1500+ kr.11.-, Ikke betalende kr.6.-. Pr. SMS NOK 0,60 

Overføring til dette systemet fra nåværende: Import fra Visma til Unique er utviklet. Excellister kan legges inn. Jobber med GSI 
rapporterting og forbedring ift det. Agresso ift fakturering er utviklet men finjusteres. Korps ok ift ulike varianter. Avdelingsledere kan se kun 
på sitt område ift tallmateriale. Høst og vår semestre er nå slått sammen til et skoleår. Eksisterende system/data kan importeres.  
Kvelds-helgetillegg for ekstraordinær undervisning: lærer legger inn timeplan – det gir automatisk oversikt på dette. 
Gunstig å skifte program i mars: Da gjøres faktura for våren i Visma, og nye elever kan melde seg.  
Opplæring: Ca. 1-2 uker må beregnes. 
 

12.40 Omvisning og lunsj 
Vi ble godt tatt hånd om av ledelsen og ansatte ved Fana kulturhus og fikk gløtt inn i utsillingsarbeid, som pågikk timer før åpningen i 
forbindelse med Kulturdagene i Fana og Ytrebygda bydeler. 

13.40-14.30 
Oppsummering fra Speedware og avslutning, da de fleste måtte forlate tidligere. 
Interne saker nedenfor, ble i tråd med innkallingen ikke prioritert pga Speedware. 
Informasjon om disse kan fås av kulturskolekonsulent. Noen saker tas opp i kommende mailer: 
 
Årsmøte og konferanse Norsk kulturskoleråd-Hordaland 14-15.03.13 Bergen / Flesland 
Innspill til framdriftsplan: 
Samarbeid i Hordaland: DKS - UKM - Rikskonsertene – NMF - prosjekt Samspel,.. . Høring: Planprogram for regional kulturplan fra Hordaland 
fylkeskommune. Engerutvalget. Saker tatt opp med Hordalandsbenken. Gruppearbeid på innspill med utgangspunkt i nåværende plan. 
Innspill på innhold til konferansen – suksesshistorier og utfordringer. 
 
Orienteringssaker: 
Nytt og status fra kulturskolene, Prosjekt Samspel, SamSpel konferansen, Umoja: forestillinger og opptredener, Drømmestipendet, Kultarr, Nasjonalt 
produsentnettverk, Kurs Norsk kulturskoleråd, Hordalandsbenken, Periferikonferansen, NOKU-konferanse, Landsmøte Norsk kulturskoleråd 18-19.10.12 
Hamar: delegater og saker / program. 
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