
                          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fagnettverkssamling for visuell kunst i Sør-Trøndelag 
6. desember 2013, Trondheim 
 
Til stede:  Anne-Tove Huse,  Kari Elise Mobeck, Tiril Havdal,  Peter Sutton, Rune Folgerø,  
Lucyna Czaplinska, Margrete Mæhle, Siri Singsaas, Åste Sælnes Domaas 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  
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!   
 

Om kulturskoletimen v/ Åste Sælnes Domaas.   
Se egen PDF-fil:   Kulturskoletimen KV fagnettverk ST 061313 

 
Fagveileder for visuell kunst i kulturskolen  
Fagveileder skal være ferdig skrevet i januar.  Deretter skal dokumentet sendes ut til høring. 
 (Noen 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 ansvarlig for gjennomføring av ”Kulturskolefestival  
Kult-Camp”. Tema er:  Miljø 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 gjennomført som planlagt og vi ble ferdige med diskusjonsgruppene innen 
tidsrammen.  Vi ble enige om å sende deltakerne et forslag til en fremdriftsplan som tar opp 
arbeidsområder og møtetidspunkt.  En god og entusiastisk gruppe lærere med mye kompetansen og 
ambisjoner for videre nettverksarbeid.    
 



GRUPPEARBEID – KARTLEGGING AV BEHOV og TILTAK  
Gruppa 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) 
 

BEHOV TILTAK 

 

 Kurs (etterutdanning) Worskshops 
 

 

 Mer kontakt med ledelsen 
 

 VK i produksjonssammenheng  
 

 Kollegalæring  

 Kollegarotasjon  
 

 Eksterne lærekrefter med elever  
 

 Samkjøre innkjøp av materialer med 
flere kommuner 

 

 Studietur til Praha, Roma, Berlin,  
St. Petersburg (studietur må komme 
elevene til gode) 

 
- Praktisk digitalt, Ipad, 

bokbinding 
 

- Jobbe for mer forståelse fra 
ledelsen 

- Produksjoner gjennom DKS 
 

- Presentasjoner 
- Besøke hverandre 

 
- Vær flinkere til å søke midler 

 
- Jobbe for en god 

koordinering mellom skolene 
 

- Søke midler 
 
 
 

 
 
VIDERE ARBEID  
Neste nettverkssamling er planlagt 27. - 28. november 2014 i samarbeid med fylkesavdelingen  
I Nord-Trøndelag.  Én todagers samling med en overnatting på Rica Hell i Stjørdal! 
 
Vi takker for en flott samling i Trondheim! 
 
Hilsen   
 
Åste, Siri og Fabiola  
 
 
 
 
 
Ref. Fabiola Charry   

  


