FINNMARK

NYHETSBREV FEBRUAR 2018
Solen skinner så nydelig - et flott vær å være ute i. Håpe mange av dere har mulighet til å ta
noen dager vinterferie 😊
Legger ved den siste oppdaterte lista over ledere i kulturskolene i Finnmark med e-post
adresser og telefon.
Drømmestipendet 2018
Nomineringen til Drømmestipendet er avsluttet.
I uke 12 starter juryarbeidet og jeg krysser fingre og tær for at det blir stipend til noen av
våre mange flotte ungdom!! Venter i spenning!
Nytt fra styret i Norsk kulturskoleråd – Finnmark
Frode Sollie og Elisabeth Erke har trekt seg fra sine styreverv.
Frode har flyttet til Narvik og Elisabeth har begynt i en ny stilling på Sametinget.
Styret består nå av:
Sissel Anette Myhre –
Leder
Bjørn Roald Mikkelsen –
Nestleder
Trine Fjellstad –
Styremedlem
Per Inge Jensen –
Styremedlem
Irene Persen Styremedlem
9. februar var datoen for årets første styremøte.
Hele referatet er lagt ut på www.kulturskoleradet.no.
Disse sakene ble tatt opp:
- Rådgivers rapport
- Ledersamling i Karasjok 12.april
- Årshjul med plan for styremøtene
- Landsstyremøte 14.-15.juni
- Samarbeid med andre organisasjoner i Finnmark
- Styreinstruks
Neste styremøte er 12.april etter ledersamlingen.
Dersom du har noe du mener styret skal ta opp, ta kontakt med meg eller noen andre i
styret.
Ledersamling i Karasjok 12.april 2018 fra 11.00 – 17.00
Et eget skriv om dette er sendt til alle ledere.
Det er åpnet for 2 personer fra hver kulturskole og styret gir reisestøtte med inntil 2000.- for
hver kommune som deltar.
Søknad om reisestøtte sendes til meg.
Intensivmidler til inkluderingsarbeid i kulturskoleregi
Nå kan kulturskoler som ønsker å fokusere inkludering søke om insentivmidler som Norsk
kulturskoleråd nå utlyser. I første runde vil 15 kulturskoler kunne få 10 000 kroner hver for å
komme ut av startblokkene i sin inkluderingssatsing.

Denne utlysningen av insentivmidler er i tråd med Norsk kulturskoleråds strategidokument
for oppfølging av Landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen. Det er i første omgang
avsatt 10.000 kr for 15 kulturskoler årlig. Det vil være opp til den enkelte kulturskole
hvordan midlene disponeres, men kulturskolerådet tenker at denne økonomiske støtten
først og fremst er et bidrag til å kjøpe tid til å bli kjent og skape kontakter i egen kommune.
Søknadsfristen: 1. mars 2018.
Mere info på www.kulturskoleradet.no
Konferansen =Vi – kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn Larvik 14.-15. mars
Konferansen, som i 2018 arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Stiftelsen Fargespill og Larvik
kommune, har som formål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for
kultur og inkludering - både nasjonale og lokale - får møte hverandre, utveksle erfaringer,
bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet.
Dette er viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering
skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje; i lokalsamfunnene.
Påmeldingsfristen er gått ut. Dersom det er noen som skal dra, emn ikke har meldt seg på, ta
kontakt så skal jeg se om det er mulig å få det til
Lederkonferansen 2018 Norges musikkhøgskole Oslo
Sammen med KS og Norges musikkhøgskole har kulturskolerådet i år satt ledelse i fokus
gjennom flere spennende foredrag og presentasjoner som vi håper vil være til nytte i
arbeidet i den enkelte kommune. Undertittelen i år er LEDELSE for kultur – kultur for
LEDELSE.
Nytt i år er opplegget på fredag hvor vi legger opp til spennende møter mellom studenter og
framtidige arbeidsgivere innen kulturfeltet og PPU-utdannere. Deltakerne vil kunne bidra
gjennom det interaktive verktøyet Menti.
Påmelding og mer informasjon på www.kulturskoleradet.no
Her finner du mange andre nyheter og viktig informasjon:
www.kulturskoleradet.no
Facebook: Norsk kulturskoleråd – Finnmark

Ta gjerne kontakt!
Har du spørsmål, tanker og informasjon om store og små hendelser rundt omkring i fylket vårt, ring
eller send e-post ☺
Vennlig hilsen
Ann-Synnøve Bendixen
rådgiver / kontaktperson for Norsk kulturskoleråd Finnmark
Norsk kulturskoleråd
telefon: (+47) 414 35 984 / e-post: ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no / nettsted:
kulturskoleradet.no
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