
Nettverksinformasjon for BTV- regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) 
Til lærare innen VISUELL KUNST i kulturskolen. 
 
Hei alle sammen! 
Norsk kulturskoleråd har gleden av å invitere dere til en regional nettverkssamling for 
kunstpedagoger med visuell kunst som fagområdet i BTV – regionen. 
Vi har i 2012 jobbet med etablering og videreføring av fagnettverk innen visuell kunst, dans og teater 
rundt i landet.  Nasjonalt fagforum i november 2011 var begynnelsen på denne satsningen og i år  har 
vi sparket i gang fire regionale nettverkssamlinger for lærere i visuell kunst.   
 
Samlingen er planlagt som en todagssamling for dialog, erfaringsutveksling og inspirasjon.  
 
Dato:   Torsdag 15. – fredag 16. november 2012  
Kl:        Start kl 11.00 torsdag - slutt kl 14.30 fredag  
Sted:    Storaas Gjestegård,  Kongsberg 
   
Program for dagene er under arbeid i samarbeid med Liv Anne Olafsen v/ Nasjonal ressursgruppa for 
visuell kunst og rektor ved Nome kulturskole, regionskonsulenten Rut Jorunn Rønning og Høgskolen i 
Telemark .  
 
Norsk kulturskoleråd har hatt et planleggingsmøte og vi synes det er riktig å disponere tiden slik:  
 

 Ressursforelesning fra HiT, Notodden (under planlegging) 

 Inspirasjonsforedrag (under planlegging)  

 Hva er / hva ønsker vi med Nasjonalt fagforum og regionale nettverk. 

 Erfaringstime -A: Visittkortsmetode(deltakernes presentasjoner av faglig kompetanse, 
interesser og forventinger til nettverket m.m.) 

 Erfaringstime -B: Presentasjon av interessante prosjekt ifb undervisningen, eller konkret 
teknikk/ undervisningsmetoder dere kan vise andre.  Det er satt av tid til to / tre 
presentasjoner à 45 min. hver. Om du ønsker å fortelle om ditt prosjekt eller annet,  

 send en e-post til: fabiola.charry@kulturskoleradet.no 

 Gruppearbeid. (5 - 6 pers per gruppe) Samle informasjon – produsere ideer –  vurdere 
muligheter – finne en struktur – prioriteringer fremover  

  
Vi håper de fleste av dere setter av tid og BLIR MED på denne spennende nettverkssamlingen.  
Det handler om å bidra, delta og dele kunnskap, erfaringer og opplevelser med likesinnede! 
 
Påmeldning 
http://bestilling.kulturskoleradet.no/?lesmer_kurs_id=186&tilbake=50 
   
Påmeldningsfrist  12. oktober    
Kursavgift: 600,- (dekker én overnatting, to lunsjer og én middag) 
Endelig program ettersendes!   
 
Hilsen: 
 
Liv Anne Olafsen, rektor v/ Nome kulturskole 
Rut Jorun Rønning, regionskonsulent - Norsk kulturskoleråd BTV 
Fabiola Charry, fagkoordinator for visuell kunst - Norsk kulturskoleråd 
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