
         

 

Fagnettverkssamling innen visuell kunst for  

Østlandsregionen (Region øst / Oppland og Hedmark)  
Oslo, 10 oktober 1013 

 

Tilstedet:  Camilla Sune, Christine Krohg Plur, Debora Strutt, Hanne Lunder, Marianne Korgevold, 

Rachel Hanna Brun, Stine, Wexelsen Godsøyr, Tanya Kuiters, Tone Hellerud, Fabiola charry. 

 

  

Rapport fra 2012-2013   

Fagsidene for visuell kunst :  www.kulturskoleradet.no 

Norsk kulturskoleråder er godt i gang med å lage struktur og innhold med nyttig informasjon 

og oppdateringer innen vårt fagområdet. Kunstfaglærer inviteres til å komme med innspill 

om forbedringer.   
 

Facebook  

Det er opprettet flere facebooksider rundt i landet. Vi i Norsk kulturskoleråd satser nå på å 

samle alle sider under EN nasjonal facebookside for faget.  Det jobbes med saken! 

  

Fagveileder for visuell kunst  i kulturskolen 

Fagveileder skal være ferdig skrevet i desember – 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 2013- 2014. Fagveilerederen skal være tilgjengelig i en digital versjon på vår 

hjemmeside 

 

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.  

 

Neste nettverkssamling i oktober 2014.    

Norsk kulturskoleråd i samarbeid med fylkesavdelingen i region øst skal se på muligheten til 

å arrangere en fagnettverkssamling for teater, visuell kunst, dans og skapende skriving,  

9. - 10. oktober 2014, med én overnatting (fra lunsj til lunsj).  Sted kommer vi tilbake til.  

 

http://www.kulturskoleradet.no/


 

Fagkurs  

Tagtool-kurs  v/ Andreas Brännlund 

Kurset var matnyttig. Tilbakemeldinger var veldig positive. Det ga nye  ideer på hvordan vi 

kan jobbe mer tverrfaglig.  Det er ønskelig å bruke Tagtool mer aktiv ifm produksjoner/ 

forestillinger.  Bestillinger av utstyr sendes til fabiola.charry@kulturskoleradet.no  

  

 

  

Ref. Fabiola Charry 

17. oktober 2013 
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