
   Linn Hattvang - Medarrangør, Ungdom og Fritid
   Kurskoordinator for «Ungdomledelse» hos Ungdom og Fritid. Linn har ansvaret for å koordinere og veilede kursholderne til Ungdom  
   og Fritid, samtidig som hun selv holder mye kurs og er prosjektleder det nasjonale kompetanseprosjektet «Ungdomsledelse» i  
   samarbeid med helsedirektoratet.

   Pernille Hunnes - Medarrangør, UKM-Norge
   Media-student på TV-kolen på Høyskolen i Lillehammer. Pernille har vært en del av UKM-mediasatsingen i mange år, og har vært på  
   en rekke UKM-festivaler og jobbet med media. Hun er på jakt etter de gode historiene, og jobber gjerne med relasjonsbygging for å  
   få disse frem. 

   Ann-Charlotte Joahnsen - Medarrangør, UKM-Norge 
   Konsulent for UKM Norge og Sarpsborg kommune. Ann-Charlotte jobber for tiden med koordinering av konferanser med fokus på 
   smittevern for UKM Norge. Hun har tidligere vært festivalutvikler og teamleder for den nasjonale UKM-festivalen, og jobber   
  også  med ungdomsarbeid for Sarpsborg kommune. 

   Marit Bredesen - Prosjektleder, Ungdom og Fritid
   Kulturkonsulent i Ungdom og Fritid. Marit har jobbet med flere av de store prosjektene rundt kompetanseheving og publikuasjoner  
   fra Ungdom og Fritid de siste årene. Hun har også ansvar for Frifondmidlene til Ungdom og Fritid.
 

   Tom Andreas Kristensen - Prosjektleder, UKM-Norge 
   Rådgiver i UKM-Norge. Koordinerer nettverket av UKM arrangører over hele landet, og har ansvar for kompetanseheving og 
   veiledning av de som jobber med UKM rundt om. Tom Andreas er også kursholder for Ungdom og Fritid, og har vært forfatter og 
   medforfatter på flere av publikasjonene til Ungdom og Fritid de siste årene. 

   Fabiola Charry - Nasjonal prosjektleder, Norsk kulturskoleråd
   Nasjonal prosjektleder for Koordinert kulturarbeid-prosjektet og er hovedansvarlig for ungdommsamlingen i Lillehammer. Fabiola er  
   rådgiver i Norsk kulturskoleråd med utdanning innen billedkunst, kulturelt entreprenørskap og prosjektledelse.
 

Ungdomssamling «Bli med og drøm» er en tre-dagers samling for ungdom og prosjektledere i KK-nettverket.  Under samlingen skal dere bli kjent med 
andre ungdommer med samme interesser og ulike erfaringer, historier og kompetanse. Vi skal lære av andre ved å møtes, dele og ha det gøy sammen!

Bli med og drøm! 17. – 19. september - Lillehammer 

PROSJEKTLEDELSE OG MEDARRANGØRER 

Enkle regler: 

•  Deltakerne skal forholde seg til program og oppsatte tider for oppmøte
•  Deltakerne forholder seg til prosjektleder fra sin kommune
•  Prosjektlederen vil fungere som reiseleder og ansvarlig for ungdommene under hele  
    reisen og oppholdet
•  Vi legger opp til at både program, pauser og fritid er noe som skjer på hotellet
•  Ved behov for å forlate hotellet så skal dette avklares med prosjektleder fra sin kommune

Smittvernsreglene skal overholdes til enhver tid. 
Smittevernsreglene til samlingen skal sendes sammen denne presentasjonen.

Vennlig hilsen: 
Fabiola Charry, prosjektleder for KK-prosjektet
fabiola.charr@kulturskoleradet.no - 91180875


