
               
 

Til kommuner som deltok på studietur til Helsingfors 23.09-25.9.2014 
 

Grunnskole + Kulturskole = En sterk kombinasjon! 
 

Velkommen til kreativ oppsummering, felles refleksjon og faglig tankesmie! 
 

Skedsmo kommunale kulturskole i Lillestrøm  
6.februar kl. 10.00 – 15.00  

 
Påmelding HER - frist 30.1.15 

 
DEL A: kl. 10.00-12.00 
 
Presentasjoner av lokalt utviklingsarbeid og aktuelle samhandlingsmodeller. 
Erfaringsutveksling og refleksjon knyttet til aktuelle presentasjoner og til egne utfordringer/ 
erfaringer. Ta kontakt innen 30.1.15om du ønsker å presentere arbeid i din kommune.  
 
Spørsmål til  refleksjon og diskusjon: 

 Har din kommune en kommuneplan som omfatter plan for kulturelt oppvekstmiljø? 
 Hvordan jobbes det i  din kommune i skjæringspunktet mellom kulturskole og grunnskole? Overordnet 

og konkret. 
 Har din kommune felles planer og mål for samhandling mellom skoleslagene? 
 Hvordan kan man sette i  gang en prosess med mål om samhandling dersom det ikke finnes i  din 

kommune? Eksempler? 
 

LUNSJ kl. 12.00-13.00 
 
DEL B: kl. 13.00-14.45 
 
Hvordan kan vi sammen bidra til å prege debatten og utviklingen i Norge? 
I denne økten legges det opp til gruppearbeid og plenumsdiskusjon rundt råd fra Ekspertgruppen for 
kunst og kultur sin rapport «Det muliges kunst», samt innhold i Ludvigsen-utvalgets delrapport for 
”Fremtidens skole”. Målet med økten er å samle og spisse hovedbudskap som sendes til politisk 
ledelse lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 
Problemstillinger med underspørsmål/stikkord: 
 Hva skal til for å skape politisk oppmerksomhet og engasjement for kunst- og kulturfag på alle ledernivå 

gjennom bruk av styringslinjer? (utgangspunkt råd II «Det muliges kunst») 
o Hvordan kan du og din kommune påvirke KS ti l  å fokusere på kommunenes kulturelle arbeid? 
o Hva skal til  for at KS skal etterspørre/samle/synliggjøre hvordan kommunene bygger kulturell  

kompetanse og etterlyse en helhetlig kulturell  kommuneplan 
o Hvordan kan representanter for kulturskolene og grunnskolene synliggjøre samhandlingens kraft? 

 Hvordan kan samarbeidet mellom kultur- og utdanningssektor styrkes, og hvordan kan oppgavedeling 
mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå tydeliggjøres? (utgangspunkt i  råd IV «Det muliges kunst») 

o Grunnskole+kulturskole= En sterk kombinasjon – HVORDAN? Konkrete innspill? 
o Hva bør/skal være Kulturskolerådets og kulturskolenes rolle? 
o Hva bør/skal være KS sin rolle som representant for skoleeier (både grunn- og kulturskole)? 
o Hvordan kan vi bidra til  å styrke kontakten og samhandlingen mellom Udir og kulturskolerådet? 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/


 Still krav til fagkompetanse (Råd VII «Det muligs kunst») 
o Hva er nasjonalt ansvar? 
o Hva er skole eiers ansvar? 
o Hva er skoleleders ansvar? 
o Hva bør/skal være Fagforeningenes rolle? (Utdanningsforbundet/MFO/andre)  
o Hvordan kan vi påvirke forbundene ti l  å løfte opp og arbeide for kunst- og kulturfagene plass og 

innhold i  skole og kulturskole? 
 

 Lag tydeligere profil for kulturskolesatsingen (utgangspunkt råd IX «Det muliges kunst») 
o Hvordan tydeliggjøre kulturskolens rolle som opplæringsinstitusjon? 
o Hvordan sikre at kulturskolens nye rammeplan iverksettes? 
o Hvordan sikre at kulturskolelærere og kulturskoledere får tilbud om videreutdanning? 
o Hvordan bidra til  at KS setter kulturskole på dagsorden og bidrar til  at kulturskolene reelt utvikles 

ti l  lokale ressurssentre? 
 

 Hvordan kan vi sikre at Ludvigsen-utvalget har med seg den praktisk-est etiske dimensjon i sitt arbeid 
med Fremtidens skole? 

o Hva kan vi løfte inn til  utvalget fra Finland? 
o Hvem kan og bør skrive blogginnlegg på Ludvigsen-utvalgets side? 
o Hvilke signaler bør vi i  fellesskap sende ti l  politisk ledelse (nasjonalt, regionalt, lokalt) etter at vi 

fikk innsyn i  hvordan finske barn og unges kulturelle virkelighet fortoner seg? 
 

 Hvordan kan vi bidra til å prege debatten og utviklingen i Norge? 
o Samle, spisse og presentere hovedbudskapene etter studieturen. 
o Løfte refleksjoner, ønsker, innspil l , oppfordringer, påstander og problemstillinger. 
o Hva bør vi følge opp og spil le inn til  hvem/hvilke etater? 

  
 
DEL C: kl. 14.45-15.00 
Oppsummering og god helg 
 
Tilbakemeldinger etter studieturen til Finland. Ros og ris? Ønsker for fremtidige reiser? 
Er det noe konkret vi bør ta med oss inn i vårt arbeid lokalt, regionalt, nasjonalt? Lever gjerne noe 
skriftlig. 
 
Pris: kr. 200 (lunsj, kaffe/te) 
Reisekostnader dekkes av den enkelte 
 
Påmeldingsfrist 30.januar 2015 Husk at i tillegg til dem som deltok på turen, så må gjerne 
andre ressurspersoner fra deltagerkommunene bli med på samlingen. 
 
Skedsmo musikk- og kulturskole ligger like utenfor døren til Lillestrøm stasjon, mellom SATS 
og jernbanen (”baksiden”/ ikke bysiden). 
Kommer du fra Gardermoen med tog, så går du av på stasjonen før Oslo.  
Kommer du fra Oslo tar toget 10 min fra Oslo S og togene går ca hvert tiende minutt. 
Kommer du med bil, er det parkeringsplass og parkeringshus på ”baksiden” av stasjonen 
(ikke bysiden) 
 
Vi håper å se mange på samlingen 6.februar! 
 
Beste hilsen fra Rut Jorunn, Ulrika og Torunn 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/
https://www.google.no/maps/place/Skedsmo+musikk-+og+kulturskole/@59.952666,11.044775,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3fed8354b50652a6

