
NYHETSBREV  
Utgave 1 – august 2019 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! 

Før man går til ferie før sommeren er hjernen som regel overfylt av 

aktiviteter som har skjedd og skal skje.  

Og når man går inn på kontoret etter ferien er det lett å tenke at man starter 

med blanke ark. Men saken er det at arkene egentlig er ganske så fulle med 

«må, skal og bør» gjøre det neste skoleåret.  

 Derfor kommer det her en liten oppsummering av hva vi i Norsk 

kulturskoleråd tilbyr av muligheter og hva vi jobber med. 

 

Strykeseminar Oppland 20. – 22. september 2019 
Årets strykeseminar går som i fjor på Lillehammer. Invitasjon er sendt ut til 

kulturskolene og tidligere deltagere. Påmeldingen er klar på våre nettsider. 

Strykeseminar Hedmark 
Hedmark fylkeskommune ønsket i år ikke å støtte strykeseminaret. Dette 

stoppet ikke kulturskolene i Elverum og Hamar-regionen. Med et spleiselag 

vil de sammen arrangere strykeseminar. Mer informasjon kommer. 

 

 

 

 

 

NYE LEDERE I KULTURSKOLEN? 

Som oftest får jeg melding om nye ledere og ny kontaktinformasjon, men 
ikke alltid.  
Dersom du har fått en ny kollega i nabokommunen, gi meg gjerne et tips. 
Det setter jeg veldig pris på. Det er så fint å få de med så fort som mulig i et 
nytt skoleår.  
 

Drømmestipendvinnere Hedmark: 

https://www.drommestipendet.no/oppfylte-drommer/ 

Drømmestipendvinnere Oppland: 

https://www.drommestipendet.no/oppfylte-drommer/ 

LAP - STUDIE 

Høsten 2019 blir det oppstart 

av kompetanseutvikling for 

dagens og mulige framtidige 

ledere ved kommunale 

kulturskoler på Østlandet og i 

Rogaland. 

Ledelse av prosesser (LAP) heter 

kompetansetiltaket, og per i dag har 

det to trinn – LAP 1 og LAP 2 – som 

hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene 

kan tas hver for seg, eller 

sammenhengende. En kan også 

gjennomføre studiet som et program 

uten å ta eksamen. 

Det er bra påmelding fra Innlandet, 

men plass til mange flere. 

Les mer om studiet HER 

 

 

 



ARENDALSUKA 

Under arrangementsvignetten Ung megafon blir det både debatt og 

forestilling. Ung megafon – Kulturpolitisk debatt knyttes til den kommende 

stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur - som "kulturskolemeldinga" 

blir en del av. Det inviteres til en debatt der ungdom skal dele sine 

refleksjoner og meninger om kultur og hva som er viktig for dem på dette 

området. De fire debattantene er Hanna Huseklepp fra Akershus, Linn isabel 

Eielsen fra Rogland, Magnus Nordbekk fra Hedmark og Dina Haukebø 

Ovid fra Nordland. 

Så stiller også kulturminister Trine Skei Grande – for å lytte til, svare på og 

kommentere det de unge debattantene bringer opp av ideer, meninger, krav 

og ønsker. Torkel Øien, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og KS, skal lede 

debatten, som altså kulturminister Skei Grande får en rolle i. 

 

DUK-SAMLINGER 

Etter å ha hatt noen fine DUK-samlinger både i Hedmark og Oppland i fjor, 

var det naturlig å søke en fortsettelse på dette i 2019. I Hedmark får vi til en 

ny samling for å skape møtepunkt for DKS, UKM og kulturskolene. Datoen 

for denne samlingen er 18. oktober 2019. Mer informasjon kommer. 

I Oppland ønsker DKS og UKM å vente til regionreformen er på plass og alt 

har «roet» seg litt, så der blir det dessverre ingen samling i høst. 

 

LEDERSAMLING I OSLO 21. – 22.11.19 

Årets ledersamling for Innlandet foregår på Scandic Vulkan i Oslo 21. - 22. november 2019. Sett av datoene. Nærmere 

invitasjon og informasjon er like rundt hjørnet. På Vulkan er Mathallen, som mange kanskje vet, og hotellet er 

nærmeste nabo. Her må pausene brukes godt! 

 

 

 

 

Kontakt meg 

Norsk kulturskoleråd 

Elin Kvernmoen 

elin.kvernmoen@kulturskoleradet.no 

90555827 

 

Norsk kulturskoleråds nettside: 

www.kulturskoleradet.no  

 

Innlandets sted på nettsiden 

Her legges protokoller fra styremøter, 

kontaktinformasjon til styrets 

medlemmer og annet.  

Følg med! 


