Årskonferanse
Norsk kulturskoleråd Rogaland
Torsdag 4. november 2021
Scandic Hotel Maritim, Haugesund

SAMMEN FOR BARN OG UNGE
Samskapingskultur i Rogaland, finnes det?
PROGRAM
Kl. 09:30
Kl. 10.00
Kl. 10.25

Registrering og kaffe
Oppstart ved styreleder. Kunstnerisk innslag fra kulturskolen
“Kulturskolemeldinga- Statlige ambisjoner som lissepasninger til kulturskole-Norge"
Stortingsmelding Meld.St. 18 Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og
unge.

kl. 11.30
Kl. 12.30
Kl. 12.40

Anders Rønningen
Lunsj
Kunstnerisk innslag fra kulturskolen
En kulturskole for alle? – Refleksjoner rundt formelle rettigheter og faktiske muligheter
Norge har i flere tiår ført en utdanningspolitikk basert på en visjon om «en skole for alle». I det nye
læreplanverket for grunnskolen Kunnskapsløftet 2020 står Demokrati og medborgerskap som ett av 3
tverrfaglige temaer som tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og
innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, hvor grunnskolen skal utvikle inkluderende
fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Hovedvisjonen for Norsk kulturskoleråd bygger på
dette og lyder «En kulturskole for alle». Den støtter seg til Nordisk kulturskolemanifest som uttrykker at
kunst og kultur skaper arenaer for tilhørighet, fellesskap og deltakelse som en forutsetning for det
nordiske demokratiet. Slike utgangspunkter inviterer til refleksjoner rundt hvem er så disse «alle»? Hva
betyr inkludering i denne sammenhengen, og hvordan forstår vi begreper slik som mangfold, og
deltakelse? Inkludering har blitt et trendy ord som de færreste kan si seg å være imot, men hva betyr det i
praksis? Hvor inkluderende er egentlig kulturskolen? Innlegget har som mål å reflektere rundt utfordringer
knyttet til spenningsfeltet mellom formelle rettigheter for alle og faktiske muligheter for noen.

Kl. 13.45
Kl. 14.00
Kl. 14.15Kl. 14.45

Marieke Gerdien Bruin
Pause
Sammenfallende fokusområder hos Norsk Musikkråd og kulturskolen
Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland Musikkråd
«Pappa, jeg danser til og med når jeg sover»
Leif Tore Lindø
Gode eksempler på kommunal samhandling fra vårt fylke
Linda Velle Sjøen, utviklings- og driftssjef, Karmøy
Ingvild Perly Ådnøy, rektor, Gjesdal
Toril Munthe Kaas, rektor, Sandnes

Kl. 15.30

Kunstnerisk innslag fra kulturskolen og takk for i dag

Kl. 18.00

Aperitiff. Festmiddag kl. 19.00

Forbehold om endringer

Innholdsleverandører:
Anders Rønningen

Anders Rønningen er rådgiver og FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Han er også førsteamanuensis i
musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsinteresser er først og fremst
innenfor kulturelt mangfold, kulturskole og musikkpedagogikk.

Marieke Gerdien Bruin

Marieke Bruin er 1. amanuensis ved UiS, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt
for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Leif Tore Lindø

Leif Tore Lindø er kulturjournalist i Stavanger Aftenblad. Der skriver han om hele kulturfeltet, mest
om musikk, teater og underholdning. Han er også programleder i podkasten Aftenbla-bla.
Han har vært kulturskolepappa i nesten 15 år, kjørt sine to døtre på dans, knyttet dansesko, sett
forestillinger og sovet i bilen mens jentene har vært på danseøving.
Han vil snakke om kulturskolen med foreldreperspektivet og sett utenfra som journalist.

