
                          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fagnettverkssamling for visuell kunst i Nord-Trøndelag 
22. november 2013, Inderøy 
 
Til stede:  Eivor Hagerup, Julie Nilsen, Sanna Revdal, Sissel Andrea Djupvik, Oddbjørn Hagen, 
og Fabiola Charry.   
 

VISITTKORTMETODEN OG PRESENTASJONER 
Selv om vi var få lærere samlet i denne omgang, opplevd jeg at vi fikk mye bra ut av denne dagen. Vi fikk 
muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og snakke fag med likesinnede! 
Visittkortmetoden bidro til å sette i gang en integreringsprosses som alle tilstedeværende ønsket å være en 
del av når vi opplever høy kompetanse og sammenfallende interesser.  
Å presenter seg og sine interesser som lærere og kunstnere gjør at alle får matnyttig informasjon! Vi får 
nærmere kontakt med hverandre og faget vi jobber med.   

  
RAPPORT 2012- 2013 
Fagsidene for visuell kunst  -  www.kulturskoleradet.no/fag 
Norsk kulturskoleråd er godt i gang med å lage struktur og innhold med nyttig informasjon og 
oppdateringer innen vårt fagområde.  Kunstfaglærere inviteres til å komme med innspill om forbedringer 
slik at alle får nyte godt av informasjon som settes inn. (innspill nederst) 
 

Facebooksider for visuell kunst og kulturskoletimen 
Det er opprettet flere facebooksider rundt i landet. Vi i Norsk kulturskoleråd satser nå på å samle alle sider 
under én nasjonal facebookside for faget. Det jobbes med saken!   
 

Fagveileder for visuell kunst i kulturskolen  
Fagveileder skal være ferdig skrevet i januar.  
Deretter skal dokumentet sendes ut til høring. (10 kulturskolelærere velges ut). 
Nærmere informasjon om høringen og videre arbeid med Rammeplanen kommer i løpet av 2014.  
Fagveilerederen skal først være tilgjengelig i en digital versjon på vår hjemmeside. Deretter skal vi se på 
muligheten for trykking. 

 
Kulturskolefestival UNG 2014  
I forbindelse med grunnlovsjubileum 1814 – 2014 inviterer UKM, DKS , NMF og  
Norsk kulturskoleråd til en jubileumsfestival, siste uka i juni 2014.  
Norsk kulturskoleråd er blitt ansvarlig for gjennomføring av ”Kulturskolefestival  
Kult-Camp”. Tema er: Miljøvisjon og sosial holdbarhet. Mer informasjon om program og fagkonferanse 
sendes direkte til dere samt til alle kunstfaglærere rundt i landet.  

 

KORT OPPSUMMERING  
Program for dagen ble fullt opp til som planlagt og vi ble ferdig med diskusjonsgruppene innen tidsrammen.  
Vi ble enig om å sende deltakerne et forslag om en fremdriftsplan over tid som tar opp arbeidsområder og 
møtetidspunkt.  En god og entusiastisk gruppe lærere med mye kompetansen og store ambisjoner for 
videre nettverksarbeid.    
 
 
 
 



GRUPPEARBEID – KARTLEGGING AV BEHOV og  TILTAK  
Gruppene diskuterte lokale og regionale behov og ble oppfordret til å komme med konkrete tiltak 
som settes inn i en felles fremdriftsplan for nettverket (2014 – 2015) 
 
Gruppe 1  ( Sissel og Julie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppe 2 ( Eivor og Sanna) 
 

BEHOV TILTAK 

- Nettverk – Behov for å snakke sammen  
- Mer fokus på faglig fagspråk 
- Noen å spille med / være flere 
- Møtes å gjøre noe interessant sammen 
- Vi må vises i kollegiet  
- Inviteres til å møtes 
- Workshops 
- Synliggjøring 
- Individbasert  
- En mal – anbefaling som arbeidstid i 

mengden 
- En basis å jobbe ut i fra  
- Fine naturlige arenaer hvor vi kan vises! 

 

 
 
 

- Møtes på tvers av fag 
 
 
 

- Man må gå ut å gjøre det selv 
 

- Sammenlignes med 
danselærere kontra musikk 
ifm arbeidsavtaler og 
planleggingstid  

 
VIDERE ARBEID  
Neste nettverkssamling er planlagt 27. 28. november 2014 i samarbeid med fylkesavdelingen  
i Sør-Trøndelag. Én todagers samling med en overnatting på Rica Hell i Stjørdal! 
 
Vi takker for en flott samling i Inderøy! 
 
Hilsen   
Ann Evy og Fabiola  
 
Ref. Fabiola Charry   

  

BEHOV TILTAK 

  
- Kulturskoletimen uten assistent  
- Egne lokaler  
- Ikke egne rom 
- Budsjett   
- Produktpress 

 

 

 
 

 
- Dele opp timene. Snevrere 

men BEDRE tilbud 
- Dele erfaringer når det 

gjelder behov 
- Idebank hvor alle deler  

Hvordan deler vi? 
- Legge opp til gjenvinning 
- BLI MER SYNLIG 
- Utstillinger 


