AKTIV I ALLE LEDD – KVALITET OG SAMARBEID
konferanseprogram med forbehold om endring

Voss, Fleischer’s Hotel torsdag 16. til fredag 17. mars 2017
«En ting er å legge planer. Noe ganske annet er å vite hvor man har lagt dem.»

Sitat Sametingets først president og prof. Ole Henrik Magga
KUNSTNERISKE INNSLAG: Voss kulturskule med håndplukkete elever og ensembler fra ulike kunstfag.

TORSDAG 16. MARS KL.14.00-18.00
KULTURSKOLEN OG VOSS KOMMUNE

ved ordfører i Voss kommune, Hans-Erik Ringkjøb
I 2011 ble Hans Erik Ringkjøb fra Arbeiderpartiet ny ordfører i Voss.
Hans Erik har bakgrunn som kommuneforsker. Han kom fra jobben
som assisterende rektor på Voss gymnas.

KONFERANSE – HVOR AKTIVE BLIR VI AV DET?
ved konferansier Karin Sunderø

Karin Sunderø er daglig leder i det nettbaserte kunstgalleriet
Artlego.com, prosjektleder for Pasjon, Stavangers
middelalderfestival og kurator for TAP – The Art Project, et
utvekslingsprogram for kunstnere i Stavanger og Nablus,
Vestbredden. Karin har master i Kreativt kuratorarbeid fra
Kunst-og designhøyskolen i Bergen og bachelor i
kultur-og samfunnsvitenskap fra UiB. På Gosen skole arbeidet
hun som bibliotekansvarlig og koordinator for
kunst-og kulturprosjekt. Hun har bakgrunn som redaksjonsleder,
journalist, styreleder i Bryne kunstforening, koordinator for
Grunnlovsjubileet i 2014 og prosjektleder for kongeparets jubileumsbesøk i 2016.

KS OG NORSK KULTURSKOLERÅD – SAMARBEID OM UTVIKLING
ved assisterende direktør Merete Wilhelmsen

Merete Wilhelmsen er medlem i styringsgruppen for samarbeidet med KS i
det som er kalt «Kulturprosjektet Oppspill». For første gang er KS og
Norsk kulturskoleråd inne i et samarbeid med en felles tilsatt. Merete har
og hatt samarbeidsmøter mellom KS og fylkesavdelinger i ulike.fylker.
Hun har i kulturskolerådet hatt ansvar for utviklingsprosjekt innen
kompetanseheving, utvikling og forskning på kulturskolefeltet.

AKTIV ETATSFLYT I ÅRETS KULTURSKOLEKOMMUNE 2016
ved rektor i Kongsberg kulturskole, Irene Bjørnnes

Kongsberg kommune har markert seg nasjonalt, når det gjelder å se
sammenhengen med Kulturskolens muligheter som kommunalt
ressurssenter og utviklingsaktør i lokal samfunnsbygging. Sett fra rektors ståsted: Hva
gjør de Hva gjør skoleeier, hva gjør kulturskolen – hva og hvordan får de det til?

KULTURTANKEN – ANGÅR DEN KULTURSKOLENE?
ved direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik

Lin Marie Holvik er utdannet lærer med master i organisasjon og ledelse.
Hun har vært lærer, pedagogisk leder og rektor i Bergen kommune, prosjektleder
og rektor ved Nordahl Grieg videregående skole, rektor ved Årstad videregående
skole. Lin har vært mye brukt som foredragsholder nasjonalt og
internasjonalt, spesielt innen utvikling, teknologi og det å skape en tettere
relasjon mellom skolen og samfunnet for øvrig.

BROBYGGING MED BLIKK FOR BARN OG UNGE
ved kommunalsjef i Bømlo kommune, Bjørn Håvard Bjørklund
Bjørn Håvard Bjørklund er allmennlærer med musikk, studier i
inn.og utland med videreutdanning i skoleledelse. Bjørn Håvard har
tidligere erfaring som lærer, rektor, rådgiver, veileder i
Utdanningsdirektoratet, fra privat virksomhet som konsulent og daglig leder.
Bømlo er av kommunene, som deltar i Norsk kulturskoleråd sitt veilederkorps.
I sitt innlegg ser han på kulturskolen med kommunalsjefens øyne.

19.00 Feståpning i Voss kulturhus med håndplukkede innslag framført av elever fra Voss kulturskule
20.00 Festmiddag på Fleischer’s HoteL

Mobil: +47 41570508 Mail rådgiver Norsk kulturskoleråd Hordaland: kristin.geiring@kulturskoleradet.no
Post og besøksadresse: Bergen kulturskole, Strømgt,19, 5015 Bergen
Nettside: www.kulturskoleradet.no

AKTIV I ALLE LEDD – KVALITET OG SAMARBEID
KUNSTNERISKE INNSLAG: Voss kulturskule med håndplukkete elever og ensembler fra ulike kunstfag.

FREDAG 17. MARS kl.09.00 MED ENERGIFYLT LUNSJ KL.13.30
PULS (Insight) grunnskole og kulturskole – KVALITET ELLER STATISTIKK?
ved Conexus, Olav Eng Teigen
Olav Eng Teigen og Fjell kommune ved kulturskolen, har deltatt i
Pilotprosjektet med PULS, nå kalt Insight, for kulturskole. Erfaringene fra pilotprosjektet
i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, vil bli belyst.

PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID MED DIALOG OG REFLEKSJON
ved Fjell kommune, Helge Andreas Pareli Notland
Helge Andreas Pareli Notland er Puls-koordinator og pedagogisk IKT-konsulent hos
skolesjefen i Fjell. Han har kontinuerlig oppfølging og dialog med skolene for utvikling i
satsingsområdene og refleksjon omkring resultater. Helge Andreas er faglærer i praktiske og
estetiske fag med fordypning i musikk og har master IKT i læring med kunstfaglig profil fra
Høgskolen Stord/Haugesund. Erfaring har han som grunnskolelærer, avdelingsleder, rektor
på skolesjefsnivå og fra høyskole. Han har deltatt i utvikling av den norske læreplanen i
musikk for grunnskolen og skrevet tre fagbøker i musikk for høyere utdanning.

KULTURSKOLEUTVIKLING I KS PERSPEKTIV
ved avd.dir. for INTutdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug
Erling Lien Barlindhaug er utdannet allmennlærer med master i
utdanningsledelse. Tidligere erfaring har han fra stilling som utviklingssjef
i Modum kommune, mange års erfaring som lærer og rektor, har
vært skole- og barnehagesjef i Øvre Eiker kommune, oppvekst- og kultursjef
i Flesberg kommune, og programkoordinator for regionalt
skoleutviklingsprosjekt i Kongsberg-regionen.
Erling ser «i fugleperspektiv» på kulturskolen og kommunal utvikling.

KULTURSKOLENS ROLLE I SKOLE-OG SAMFUNNSUTVIKLINGEN
ved politikere, skoleeier, brukere og engasjerte samfunnsdebattanter
Med utgangspunkt i konferansens tema og innlegg,
Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse –
En fornyelse av Kunnskapsløftet og ny nasjonal rammeplan for
kulturskolene «Mangfold og fordypning».

SAMSPILL PÅ TVERS - EN ØVELSE I LEGITIMITET OG OPPSLUTNING
ved professor fra BI, Sigrid Røyseng
Sigrid Røyseng er professor og faglig leder for bachelorstudiet i kultur og
ledelse ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Hun har vært ansatt ved Institutt for kommunikasjon
og kultur, Handelshøyskolen BI, Oslo siden 2008. Wikipedia

HVA TAR DU MED HJEM TIL DIN KULTURSKOLEKOMMUNE
ved konferansier Karin Sunderø
Kort refleksjon med nyttige stikkord til ditt virke lokalt.
13.00 Lunsj og vel hjem
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