FINNMARK
NYHETSBREV SEPTEMBER 2018
VELKOMMEN til et nytt skoleår!!
Mange spennende og krevende oppgaver venter på oss også dette skoleåret.
August har reist sin vei og september har tatt «styringen» med sine vakre farger til
inspirasjon for oss alle.
Håper dere har fått satt dere mer inn i Rammeplanens overordna del – kapittel 1 og 2 og
fagdelen- kapittel 3.
Lykke til med skoleåret 😊

Nytt fra styret i Norsk kulturskoleråd – Finnmark
Disse sakene er jobbet med på styremøtet 24. august:
- Rådgivers rapport – Hva har skjedd i sentralleddet og Finnmark så langt i 2018?
Rapporten er også å finne på www.kulturskoleradet.no under Finnmark og referat
styremøter
- Satsingsområder/Utviklingsarbeid
Norsk kulturskoleråd – Finnmark ønsker å arrangere egne fagnettverksdager i
Finnmark for lærere i disse fagene: Visuell kunstfag, Teater og Dans.
Rådgiver starter med karlegging av lærere i de overnevnte fagene og det sendes ut en
invitasjon til rektorene og lærerne til tre ulike fagnettverksdager i løpet av august.
Sted og dato for fagnettverksdager:
• Visuell kunstfag – Karasjok 23. november
Hovedansvarlig: Sissel og Camilla
• Teater – Kirkenes i forbindelse med Barents Spetakkel 2019
Hovedansvarlig: Ann-Synnøve og Bjørn Roald
• Dans – 9.november i forbindelse med Dansefestivalen i Hammerfest
Hovedansvarlig: Trine Fjellstad
Deltakerne får sine reiseutgifter dekket av Norsk kulturskoleråd – Finnmark.
- Lederdag i Tana 11. oktober
• Tema : Kurs i Speedadmin
• Oppstart klokka 11.00 , ferdig klokka 18.00
• Program og påmelding kommer i løpet av uke 36
• Påmeldingsfrist: 21. september
- Årsmøte i Norsk kulturskoleråd – Finnmark 2019
Årsmøtet for Norsk kulturskoleråd - Finnmark berammes 21. mars i Vadsø med
lederdag 22. mars.
- INFO:
• Fra 1. august 2018 ble rådgiverressursen på 40 % delt mellom Finnmark og Troms.
• Dette medfører at Finnmark har sin rådgiver i 20 % stilling. Rådgiver har fredagene
som sin faste arbeidsdag for oppgaver i Finnmark.
Fysisk styremøte fredag 25.januar 2019 i Alta, 11.00-17.00. Tema for dagen :
«Virksomhetsplanen med spesielle tiltak for Finnmark»

Korpssamling Honningsvåg 7.-9. september
Den 7.-9. september skal det være korpssamling i Honningsvåg, der korps fra Alta,
Tverrelvdalen, Honningsvåg og Hammerfest møtes for å spille ilag. Vi håper også å få med
oss det nystartede korpset i Havøysund med oss.
Vi samles for å spille og ha det fint sosialt sammen, og i tillegg er det filmfestival for barn
samtidig når vi er der.
Målet vårt er å få spille i et stort korps, bli kjent med hverandre og nettverksbygging.

Veiledning- Portefølje 2
Veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et
permanent utviklingsarbeid knytta til kulturskolen i kommunen. Det skal handle mye om
utviklingen og styrking av kvaliteten på skoleslaget kulturskole i tråd med Rammeplanen.
Viktige datoer :
- 15. juni 2018: Utlysning av Portefølje 2 i Norsk kulturskoleråds veiledningskorps.
- 1. oktober 2018: Kommunenes frist for å søke deltakelse i Portefølje 2.
- 30. november 2018: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass
eller ikke i Portefølje 2.
- 16.januar 2019: Oppstartsdato for Portefølje 2 på Gardermoen
LYKKE TIL med søknadene!!
Det er sendt ut informasjon om dette til alle kommunene og kulturskolene. Du kan også lede
mer på www.kulturskoleradet.no.

Ny leder i kulturskolene i Finnmark
Vi ønsker Tom Løkken Antonsen, rektor ved Hammerfest kulturskole, velkommen inn i vår
lille kulturskolefamilie!

UMM 2018/2019
Påmeldingsfristen til UMM(ungdommens musikkmesterskap) er 1. oktober.
I år blir den regionale UMM i Tromsø 17. november 2018.
Mesterskapet er åpent for følgende disipliner: Stryk, sang, gitar, treblås, messingblås,
slagverk, åpen klasse (harpe, akkordeon, kirkeorgel) og kammermusikk.

Her finner du mange andre nyheter, kurs/konferanser 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

