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Norsk kulturskoleråd region Øst og Musikk i Skolen inviterer:  
 

Studietur til Helsingfors/Finland 23.-25.september 2014 
 

 

Velkommen til Helsingfors!    
Hovedstaden i Finland, Helsingfors, er en grønn og trivelig by beliggende på en halvøy helt syd i landet. Den er livlig 
uten å være hektisk, og har nok av attraksjoner å by på. I tillegg er den ren og lite forurenset, uten det trafikkaoset 
og bråket som de fleste større hovedsteder sliter med. 

http://www.reiseplaneten.no/Venstremenyer/1/nyttig_reiseinformasjon/Landssider/Finland/
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Grunnskole + Kulturskole = En sterk kombinasjon!  
 
Oppdraget er samarbeid: Hvordan sikre god opplæring i estetiske fag, optimal samhandling og effektiv 
ressursutnyttelse i skjæringspunktet mellom skole og kulturskole?  

 
Målgrupper 
 Kulturskolerektorer 

 Grunnskolerektorer (barne- og ungdomsskole) 

 Lokalpolitiske utvalgsledere innen kultur, oppvekst og utdanning 

 Kommuneadministrativ ledelse innen kultur, oppvekst og utdanning 

For å sikre oppfølging og optimal effekt lokalt, er det vesentlig at flere aktører fra samme kommune/ 
nabokommuner deltar. Vi oppfordrer alle kommuner til å benytte denne muligheten til å samle administrative og 
politiske krefter til felles opplevelser, kunnskap og inspirasjon i arbeidet for barn og unge i skole og kulturskole!  
 
Prioriterte fylker er i første omgang Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Telemark, Vestfold, Hedmark og Oppland. 
Kommuner fra andre fylker kan melde sin interesse, og vil bli satt opp på venteliste. 

 
Mål 
 Legge grunnlaget for at det skapes varige modeller som kan gi bedre rammer for barns helhetlige 

opplæringstilbud 

 Bidra til lokal og regional styrking av faglige nettverk 

 Gi kompetanseheving, inspirasjon og, ikke minst, glede! 

Program 
 Kultur som bærende element i den finske nasjonale grunnmuren 

 Innblikk i styringsstrukturer for finske grunnskoler og kulturskoler 

 Kulturskolen som ressurssenter for grunnskolen sett fra et finsk perspektiv 

 Eksempler på samhandling mellom kulturskole og grunnskole i Finland vedrørende aktivitet og stillinger  

 Utfordringer knyttet til samarbeid mellom kulturskole og grunnskole i Norge med bakgrunn i Kunnskapsløftet, 

kulturskolenes fremtidige rammeplan Mangfold og fordypning, rapport fra Ekspertgruppen for kunst og kultur i 

opplæringen - Det muliges kunst, Ludvigsens-utvalgets rapport Fremtidens skole og Kulturutredningen 2014.  

 Tid til samarbeid i kommunegruppene for å aktualisere og konkretisere presenterte momenter med tanke på 

lokalt planarbeid. Det legges også inn for- og etterarbeid som knyttes opp mot arbeidet med kulturskolenes nye 

rammeplan. 

I tillegg: 

 Kunstneriske opplevelser 

 Sightseeing 

 Sosialt samvær - Blant annet en kveld med finsk badstue og sjøbad! 

 

Finland er ikke svaret på alle våre utfordringer, men kan være trigger og inspirasjon i arbeidet med opplæringen i 

skjæringspunktet mellom skole og kulturskole. 

http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/laeremidler/rammeplan-for-kulturskolen-mangfold-og-fordypning/
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Rapporter/KUDKD_det_muliges_kunst_F4398B_lenket.pdf
http://blogg.regjeringen.no/fremtidensskole/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4.html?id=715404
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Praktisk informasjon 
 
Programmet starter i Helsingfors 23. september kl. 13.00, og avsluttes 25. september ca. kl. 16.00 
 

Reise 
 
Hver enkelt deltager besørger selv reise. NB! Jo tidligere du bestiller, jo billigere er billettene! 
Foreslått reiserute med SAS: 
Tirsdag 23.september : avreise fra Oslo Gardermoen kl.08:40, ankomst Helsinki kl.11:05 
Torsdag 25.september: avreise fra Helsinki kl.18:50, ankomst Oslo Gardermoen kl.19:25 
 

Hotell 
 

Vi har holdt av rom for kursdeltagerne på SCANDIC SIMONKENTTÄ, og tar samlet booking. 

Hotellet har en fantastisk beliggenhet, helt i sentrum av Helsingfors, like ved Helsingfors sentralstasjon og ved 
kjøpesentrene Kampen og Forum. Det ligger en kort spasertur unna flybuss, populære severdigheter, gode 
shoppingmuligheter og berømte restauranter midt i byen. De tilbyr blant annet frokostbuffé og badstue. Wi-Fi er 
gratis. 

Hotellets nettside: http://www.scandichotels.no/Hotels/Finland/Helsingfors/Scandic-
Simonkentta/?hotelpage=overview#.U4X2MSgfZEM 

 

Pris per natt inklusive frokost  

Enkeltrom: kr 1300 - Dobbeltrom: kr 1400 (husk å oppgi hvem du skal dele rom med!). NB! Med forbehold om store 
valutajusteringer. 

 
Seminarpris fellesprogram 
Bindende påmelding før 25.juni: pris kun kr 1000 
Bindende påmelding mellom 25.juni og 12.august (siste frist) kr 1300  
Faktura for seminarpris og hotellutgifter sendes etter påmelding. 
 

I seminarprisen inngår: 
 Alt faglig innhold 

 ”Finsk kveld” (onsdag) inkludert middag og badstuebad  

 Leie av møtelokaler 

 Felles transport i Helsingfors 

 Sightseeing, m.m.  
 

I tillegg legges det opp til felles bespisning på utvalgte steder. Dette betales av hver enkelt. Det samme gjelder reise 
til og fra flyplasser i Norge/Finland, og eventuelle reiser med t-bane og rutebuss i Helsingfors. 

NB! Siste påmeldingsfrist er 12.august 2014. 

Påmelding til Norsk kulturskoleråd her.  

http://www.scandichotels.no/Hotels/Finland/Helsingfors/Scandic-Simonkentta/?hotelpage=overview#.U4X2MSgfZEM
http://www.scandichotels.no/Hotels/Finland/Helsingfors/Scandic-Simonkentta/?hotelpage=overview#.U4X2MSgfZEM
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?kurs_handling=kjop&id=311

