
Fagnettverk for visuell kunst 
Nord Trøndelag

22 november 2013,  Inderøy



Historikk

• To nasjonale fagforum

• Ni regionale fagnettverk

• En nasjonal ressursgruppe

• En fagveileder 



Mål

•  bli synlig lokalt og regionalt

•  sette fokus på fagets egenart

•  skape en større og felles forståelse
     for faget og dets betydning



Hvorfor

• dele erfaringer og kompetanse

• dele behov og finne fellesløsninger

• snakke fag med likesinnede

 



5

nasjonal ressursgruppe
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samlet ønsker og behov
Fag og kompetanse

•  Definere faget i samarbeid med rektorer og medarbeidere. 
   Skapende og utøvende
•  Utvikle et godt regionalt lærenettverk
•  Samarbeid og erfaringsutveksling
•  Teoretisk påfyll og idébank
•  Samarbeid mellom ulike fagområder
•  Samarbeid med andre kunstorganisasjoner 
•  Aktiv bruk av nettsted / faceboksider,  fagsider
•  Bidra til felles fagplaner og undervisningsplaner
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 Synlighet og respekt 

•  Bli verdsatt  - HØGNE RESPEKT for visuell kunst i kulturskolen 
•  Mer synlig - en nasjonal og lokal synlighet
•  Større ressurser - Egnede lokaler - KRAV til bedre lokaliteter med 
   ventilasjon og vask
•  VI TRENGER felles rammer / felles kriterier for: 	

   Budsjett, lokaliteter , utstyr, ressurser til dokumentasjon
•  Opparbeide en NASJONAL anbefaling om minimums standard – 
•  En nasjonal veiledning om arbeidstidsavtaler, stillingsprosent,  
   gruppestørrelser, før og etterarbeid,,møtevirksomhet osv.

samlet ønsker og behov



2013 - 2015 Ansvarlige Tidsramme Beskrivelsen Tema Dato til neste 
nettverssamling 

Nasjonalt fagforum Norsk kulturskoleråd Trondheim 7.- 8. mars 2013 

DIGITALE ARENAER 
- Idé og prosjektbank 
- Infobank 
- Digitalbank for mindre 
  kulturskoler i regionen

 Norsk kulturskoleråd

   

 November 2012  
 November  2013

 Fagnettsidene er 
 under arbeid i regi av 
 fagsesjon i Norsk 
 kulturskoleråd. Forslag 
 til strukturen sendes 
 til nettverkne for 
 innspill. 

Tema: 
 Utprøving av Idé og 
 prosjektbank 
 Kurs etter felles 
 ønske  (sendes til
 Anders)

 November  01. nov 
 2013
 

 
 Kompetansedeling
- Tilført kurs og   
   kompetanse. 
- Å dele kompetanse 
- Kurset hverandre.
 

 Norsk kulturskoleråd 
 Sentralt og regionalt  

 September  2013
 Februar 2014  Vi ønsker også å  

 komme i kontakt og 
 samarbeide med andre 
 kunstorganisasjoner 
 som jobber med det 
 samme fagområdet

 

 Tema: 
-Kurset hverandre  
-Studietur 
-Felles interkommunal  
 aktivitet 
 (Bestemmes etter 
 felles ønske)

 

 November 2014

 FELLES FAGPLANER
 
- Den nasjonale   
   ressursgruppe 
-  Norsk      
   kulturskoleråd 
-  Robert Øfsti, 
   Høgskolelekort og  
   billedkunstner

 Fortløpende
 (Vi må regne med god  
 tid til prosses og 
 gjennomføring)

 Vi må strukturere   
 arbeidet på en måte 
 som gjør at alle kan 
 bidra med det faglige 
 innholdet. Den 
 nasjonale 
 ressursgruppe for  
 faget blir veldig 
 involvert i denne 
 prosessen. 

Tema:
Regional  fagplan  November  2015

 Fagforum, mars 2015 FORLØP  
 FAGLIG  INNHOLD

 EVALUERING

FREMDRIFTSPLAN FOR NETTVERK for ROGALAND OG ADGER – visuell kunst 



Rapport 2012-2013

Fagsider - vk
http://kulturskoleradet.no/fag/visuell-kunst/hovedside/

Facebooksider - vk
https://www.facebook.com/groups/152932681387821/
https://www.facebook.com/groups/210231589052592/
https://www.facebook.com/groups/373202712771756/?fref=ts

Kulturskoletimen
https://www.facebook.com/#!/pages/Kulturskoletimen-KST/625679227457613?fref=ts
http://www.kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/
http://kunstkultursenteret.no/?
id=236187409&module=articles&smId=148393172&smTemplate=Arkiv-les%20mer

Fagveilederen /  Digital versjon 

http://kulturskoleradet.no/fag/visuell-kunst/hovedside/
http://kulturskoleradet.no/fag/visuell-kunst/hovedside/
http://kulturskoleradet.no/fag/visuell-kunst/hovedside/
http://kulturskoleradet.no/fag/visuell-kunst/hovedside/
https://www.facebook.com/groups/152932681387821/
https://www.facebook.com/groups/152932681387821/
https://www.facebook.com/groups/210231589052592/
https://www.facebook.com/groups/210231589052592/
https://www.facebook.com/groups/373202712771756/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/373202712771756/?fref=ts
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/
http://kunstkultursenteret.no/?id=236187409&module=articles&smId=148393172&smTemplate=Arkiv-les%2520mer
http://kunstkultursenteret.no/?id=236187409&module=articles&smId=148393172&smTemplate=Arkiv-les%2520mer
http://kunstkultursenteret.no/?id=236187409&module=articles&smId=148393172&smTemplate=Arkiv-les%2520mer
http://kunstkultursenteret.no/?id=236187409&module=articles&smId=148393172&smTemplate=Arkiv-les%2520mer
http://kunstkultursenteret.no/?id=236187409&module=articles&smId=148393172&smTemplate=Arkiv-les%2520mer
http://kunstkultursenteret.no/?id=236187409&module=articles&smId=148393172&smTemplate=Arkiv-les%2520mer
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hvorfor nettverk 
 

Å sette seg selv i  i sammenheng med noe
utover seg selv og som en alene ikke kan oppnå!

En tankegang som medfører et ansvar om å bidra 
for å gjøre andre god

Et felleskap om å gi får å få  
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visittkortmetode

Hem er vi 
hva vil vi
hva ønsker du å oppnå 
 



Ditt behov
  

Din innsats
  

tiltak
  


