VESTLAND

ÅRSMØTEKONFERANSE TO.28. – FR.29. OKTOBER 2021 BERGEN, GRAND HOTEL TERMINUS

«SAMHANDLING OG SAMSKAPINGSKULTUR I VESTLAND – FINN ME DET?»
Konferansier og moderator: Anne Lene Østvold Jordåen
Torsdag 28.10
18.30
19.30

Konferanseaperitiff med eit skråblikk ved Frode Skag Storheim
Festmiddag

Fredag 29.10
08:00
08:30

Registering og kaffe/te i foajéen til Terminus Hall
Kunstneriske unge stemmer og åpning av årsmøtekonferansen i Terminus Hall
ved elevar frå Langhaugen vgs. og fylkesvaraordførar Natalia Golis

Kulturskulen si framtid og Meld.st. 18 (2020 - 2021)
ved seniorrådgjevarane Synne Nordmark Børstad og Viktoria Wrengbro, Kunnskapsdepartementet, avdeling for barnehage og grunnskole

En orientering om Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, 			
med vekt på kulturskulen. Norge si fyrste barne-og ungdomskulturmeldinga vart vedteke av Stortinget 7.juni 2021. Dialog for plan og
handling.

Korleis tek vi plan og handling vidare i Vestland?
panel med sentrale representantar frå Vestland - sjå omtaler

Moderator åpner dialog for plan og handling mellom panel og deltakarane.

«En skole for vår tid» - moment frå ekspertrapport levert KD
ved ekspertutvalgsmedlem Svein Erik Fjeld

«Ei skole for vår tid» vart levert Kunnskapsdepartementet mai 2021. Rapporten har høyringsfrist 1.11. Arrangørane ser rapporten i
lys av den kommunale kulturskulen, som er del av kommunane sine verktøy i utvikling, samhandling og samskaping. Vi spør: Kor ligg
politikken for vidare kulturskuleutvikling jf. resultata i rapporten?

Regionale samhandlinger og samskapingskultur i Vestland
aktuelle aktørar nasjonalt, i fylket og frå andre fylker er invitert med innlegg

Talent - og fordjupingsstrategi i fugleperspektiv sett frå ulike hald. Strategi og modellar for
utvikling, dialog og handling vert presentert. Samtaler kring innlegga og ståsted i Vestland.
Sju dømer frå Vestland
presentasjon frå representantar i ulike kommunar i Vestland

Veit vi kva vi driv med i Vestland?
Dømer vert lyfta som del av målet om å byggje kunnskap og delingskultur.
13:30

God lunsj frå Terminus og vel heim!
Kort pause og pause med servering vert lagt inn. Program med atterhald om endring.

Bildet er malt av: Solomiya Romanyshyn, 14 år - Ullensvang kulturskule

Strategi «Fordypning med mangfold»

