Figur 1

Et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og KS-Konsulent

TIRSDAG 26. SEPTEMBER 2017 PÅ SORTLAND
SORTLAND HOTELL
10:00 – 12:00

Lokalt læreplanarbeid

12:00
12:45

v/ Roy Asle Andreassen, tidligere førstelektor ved Høgskulen i
Volda
Lunsj
Erfaringer fra veisøkerkommune(r) i eget fylke

13:00 – 16:00

Lederopplæring og skoleeierskap
-

Kulturskolen som tjenesteleverandør i den kommunale
tjenestefunksjonen
- Kontakt mellom faglig og politisk ledelse
v/ Jørn Arild Mikkelsen, seniorrådgiver i KS Konsulent

16:00

Slutt for dagen

Påmelding: http://bestilling.kulturskoleradet.no/lederdager-nord/
Pris: 500,- inkl lunsj

På Lederdager i nord 2017 håper arrangøren at både kulturskoleledere og representanter
for kulturskoleeierne vil delta. I tillegg vil det bli mulig for kulturskolene å delta med én lærer
hver. Disse deltakerplassene har arrangøren tiltenkt lærere som har eller vil få sentrale
oppgaver i forbindelse med kulturskoleutvikling, rammeplanimplementering o.l.
Lederdager i nord prøves i år ut som et alternativ for landsdelens utgave av Kulturskoledagene.
Intensjonen er at en på denne måten håper å nå enda flere i en landsdel som det ofte er
kostbart og tidkrevende å reise i når en skal på kurs og konferanser.

Roy Asle Andreassen er nylig pensjonert fra stillingen som førstelektor ved Høgskulen i
Volda. Der har han i mange år arbeidet med lederutdanning, skoleledelse og
organisasjonsutvikling. Han har vært veileder og koordinator i Utdanningsdirektoratets arbeid
med Veilederkorps for økte læreprosesser i skoleverket og ungdomsskolesatsinga
Ungdomstrinn i utvikling. Han har tidligere vært både rektor og lærer i grunnskolen.
Andreassen er medlem i kulturskolerådets ressursteam for veilederarbeidet i forbindelse med
implementering av ny Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning. Han arbeider
med ledelsen i kulturskolerådet om utviklinga av veilederkorpset som nå er inne i et to-årig
løp i samarbeid med 51 kommuner over hele landet.

Jørn-Arild Mikkelsen jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og
fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. JørnArild er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Han er
spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivåer i organisasjonen til å spille sammen i et
helhetlig systemisk perspektiv.
Jørn-Arild har 6 års pedagogutdanning og har i tillegg en Master of Management fra
Handelshøyskolen BI med fagkretsen utdanningsledelse. Masteroppgaven omhandlet
teamutvikling i lærende organisasjoner. Arbeidserfaringen strekker seg fra pleiemedhjelper
på Statens senter for epilepsi, arbeid med psykisk utviklingshemmede, lærer, pedagogisk
konsulent, inspektør, rektor og områdeleder for alle barnehager og skoler i Åsane bydel i
Bergen. Han har i tillegg arbeidet en periode som senior manager i PWC før han begynte i KSKonsulent som rådgiver i 2012.
Om konferansested og dato ikke skulle passe vil det arrangeres konferanser med omtrent
likt innhold på følgende steder (se www.kulturskoleradet.no for mer info):
• Sortland:
26. september
• Fauske:
27. september
• Mosjøen:
28. september
• Lakselv:
26. oktober
• Vadsø:
27. oktober

