
         

 

Fagnettverkssamling innen visuell kunst for  

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane  

Geiranger 3. – 4. oktober 2013 

 
Tilstedet: Georgeta Onofrei, Reidun Øvrebotten  Norunn Helene Holmøy Wang, Fride Haugen, 

Vladana Nicolic , Brit Polden,  Mariann Sæbjørsen, Trine Ramnefjell, Monica Brandal, Inger Margrethe 

Vestre, Lisbeth Ulstein, Edvin Eriksen, Fabiola Charry 
 

Bakgrunn 

Fagnettverkssamlingene 2013 for visuell kunst, dans og teater ble gjennomført i nært 

samarbeid med fylkesavdelingen. I tillegg  deltok musikklærere og kulturskolerektorer fra 

begge fylkene med ulike fagprogram. 
 

Fagkurs – Tema:  Kulturskoletimen  

Samlingen for visuell kunstlærere var todelt mellom fagkurs og fagnettverksbygging. 

kunstnere Brit Polden fra Gjemnes og Nesset og Mariann Sæbjørsen fra Sula, ble invitert til å 

holde foredrag og workshop. Tema var ”Kulturskoletimen i SFO”.  
 

1.Temaprosjekt: ”Å formidle gjennom foto” v/ Brit Polden  

2. Verkstedmodell: Grunnformer og grunnfarger v/ Mariann Sæbjørsen    

Beskrivelsen av overnevnte prosjekt samt flere eksempler finner dere på fagsidene her 

 

Det settes pris på å få konkrete tips og oppgaver for denne type arbeid, som også kan gi 

inspirasjon til hverdagsarbeid i kulturskolen. Det føles meningsfylt å kunne dele kunnskap og 

undervisningsmetoder og erfare i praksis hvordan andre i samme yrke tenker og jobber. Et 

praktisk og matnyttig innføring! Kunnskap- og erfaringsdeling blir derfor et viktig tiltak som 

nettverket ønsker å videreføre og utvikle. Takk til Brit og Mariann for flott jobba! 
 

Fagnettverk - Punkter til diskusjon 

 Innspill til fagsidene i regi av Norsk kulturskoleråd 

 - Idé- og prosjektbank må oppdateres. (snarest ) 

 - Det ble nevnt at facebooksider sammen med ressursbasen for kulturskoletimen 

   kan utvikles som idé og prosjektbank. 
  

 Innspill til facebooksider 

 - Alle var enig om at det er ønskelig med EN nasjonal facebookside.  

 - Mariann og Fabiola inviterer andre fylker som har facebooksider til å bli medlem i 

   den nasjonale facebooksida 

http://kulturskoleradet.no/fag/kulturskoletimen/visuell-kunst/


 - Alle oppfordres til å bruke sidene aktivt og å legge inn bilder og korte eksempler fra 

   undervisning  
 

 Videre organisering av fagnettverk 

- Fast tidspunkt hvert år. Forslag: oktober  

- To samlinger i året med en eller to overnattinger 

- Edvin og Fabiola ser nærmere på et tidspunkt som kan kobles med  

   fagdagene i fylke. 
 

 Nettverks geografiske omfang 

 - Vi må samle begge fylkene. 

 - Det ble nevnt en fast dato og et fast sted men ingen konklusjon så langt. 

   

 Hva ønskes til neste fagnettverkssamling (kurs) 

- Tagtool – kurs   

- Ipad i undervisning  
  

 Visittkort 

Kartlegge kompetanse ved å samle kort / konkret informasjon fra hver enkel lærer i 

nettverket. Cv-ene Legges på fagsidene.? 

Din utdannelse, din spisskompetanse, hvilke type kompetanse kan du dele med 

andre, kursing.  
 

 Fagveileder  

- Fagveileder skal være ferdig skrevet i desember – januar 

- Deretter skal dokumentet sendes ut til høring.  

 - Nærmere informasjon om høringen og videre arbeid med Rammeplanen kommer     

   i løpet av 2013- 2014 
 

 Kulturskolefestival UNG 2014 (Jeg beklager at dette viktige punktet ikke ble tatt opp) 

  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.  

 

  

Ref. Fabiola Charry 

15. oktober 2013 

 


