
Norsk kulturskoleråd Region BTV 

 

REGIONALE PEDAGOGDAGER 2018 
  DANS     TEATER     VISUELL KUNST     SKAPENDE SKRIVING 
 
Fagdager med påfyll av praktiske idéer til undervisningen, erfaringsdeling og nettverksbygging 
med andre innen samme fagområde. Med god tid til prat og diskusjoner. 
 

Målgruppe 

Kulturskolepedagoger og andre pedagoger/interesserte. 
 

For alle arrangementene i region BTV 

Dag: Fredag 17. august. 
Tid: kl 10 - 15. Mingling med kaffe, te, … fra kl 09:30. 
Pris:  kr. 300. Inkluder en herlig lunsj og all bevertning hele dagen. 

 
  

MUSIKK. Et arrangement i regi av NMH og region Øst

•Sted: Norges musikkhøgskole. kl. 10 - 16

•Eget arrangement med påmelding og program her: 
https://nmh.no/studier/kurs/musikkpedagogdagen-2018-17.-august 

DANS

• Sted: Porsgrunn kulturskole

• Fagansvarlig: Tine Fossmo

TEATER

• Sted: Skien kulturskole

• Fagansvarlig: Maja Foss Five

VISUELL KUNST

• Sted: Drammen kulturskole

• Fagansvarlig: Gunnveig Nerol

SKAPENDE SKRIVING

• Sted: Larvik kulturskole

• Fagansvarlig: Dag Larsen

Påmelding 

Bruk denne lenken: 
http://bestilling.kulturskoleradet.no/peda
gogdager-btv/ 
Påmeldingsfrist: 10. august 

 

Spørsmål?  
Kontakt rådgiver i BTV  

Lisbeth Wathne Svinø, 48167707 
lisbeth.w.svino@kulturskoleradet.no  

 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/pedagogdager-btv/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/pedagogdager-btv/


 

Informasjon om fagansvarlige og opplegg ved hvert sted: 
 

Når det gjelder forberedelse til dagen så er dette knyttet opp mot ønsket om å dele erfaringer, 
praksis og idéer med hverandre.  
Mer informasjon om dette kommer på E-post etter påmeldingsfristen. 

 

 
 

TINE FOSSMO er leder av Dansekunst i Grenland, regional scene for dans i 
Telemark. 

Du inviteres til en uformell dag hvor både faglig input og det sosiale står i 
sentrum! Det blir en spennende "dansebuffet" med masse inspirasjon og 
smarte tips å ta med seg hjem igjen.

Alle forbereder to øvelser innen selvvalgt sjanger og nivå - og vi deler med 
hverandre. Kom gjerne med øvelser du selv er glad i og som elevene dine har 
hatt glede av. Alt er aktuelt og relevant, fra barnedans til fordypning.

MAJA FOSS FIVE er regissør for Telemark barne- og ungdomsteater. Hun er 
utdannet teaterpedagog, og har tidligere jobbet som teaterlærer ved Skien 
kulturskole.

Målet for dagen er å bli godt kjent med hverandre, skape nettverk, utveksle 
idéer og erfaringer, og dele gode opplegg med hverandre.

Alle forbereder seg på å si noe om egne tanker knyttet til drama og teater 
undervisning i kulturskolen. Hvordan er undervisningen lagt opp på din skole? 

GUNNVEIG NEROL er en aktiv billedkunster som underviser ved Hol 
kulturskole. Har tidligere undervist ved kunstfagskoler i Bergen og Ålesund.

Fokus for dagen er å inspirere og lære av hverandre. 
Vi har mål om å bli godt kjent med hverandre og med hvordan vi underviser. 
Dele gode prosjekter som vil være til inspirasjon for oss alle

Forbered derfor et innlegg om undervisningspraksis ved din skole + en 
billedpresentasjon av 2-3 prosjekter. 

DAG LARSEN er forfatter og utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt. 
Han har vært med i gruppa som utarbeidet fagplanen for Skapende skriving, 
og har ledet flere kurs i faget for Norsk kulturskoleråd.

Fokus for dagen er Samarbeidsformer og måter der Skapende skriving kan 
finne sammen med andre fag i kulturskolen. 
Praktiske øvelser i Skapende skriving.

Kom gjerne selv om du ikke er kulturskolepedagog innen Skapende Skriving. 
Kanskje du blir det en dag?

Danse- og teaterlærere tilknyttet Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud  
har eget arrangement i Oslo. Informasjon og påmelding her:  

http://bestilling.kulturskoleradet.no/fag-og-nettverksdag-for-dans-og-teater-i-region-ost/ 
 

 

 

 

 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/fag-og-nettverksdag-for-dans-og-teater-i-region-ost/

