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INVITASJON TIL DELTAKELSE I LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET  
« LEDELSE AV TVERRFAGLIGE PROSESSER» TRINN 1 OG 2  I 2018/19  
 
Målgruppe: Ledere og mellomledere i kulturskolene. Også potensielle ledere ønskes velkommen.  
Trinn 2 er for alle som har deltatt på trinn 1. 
Vi har fått tilskudd fra OU fondet som dekker delvis utgifter til kursholdere og eksamensavgift. 
Deltakeravgift pr. samling kr. 3500. Dette inkluderer hotell, lunsj, middag. Egenandel studieavgift 
kr. 3000 kommer i tillegg for deltakere utenom Møre og Romsdal.  I tillegg kommer semesteravgift 
kr. 1300 pr. semester og noe litteraturutgifter må påregnes. 

 
Det etableres en programledelse som består av:  
Programansvarlig Kjell Dahl  
+ 2 konsulenter fra Lederskap AS og Høyskolen Innlandet 
Rådgiver Edvin Eriksen er administrator 
 
Dette integrerte lederprogrammet og studiet vil fokusere på:  
• Se, lese, analysere og håndtere motstand  
• Utvikle autoritet i egen lederrolle  
• Se, lese, analysere og håndtere ulike faglige, politiske og følelsesmessige prosesser i grupper, 
mellom grupper, og i hele organisasjonen og i relasjon til omgivelsene  
• Kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å etablere og lede hensiktsmessige strukturer  
• Kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å lese, analysere og handle ut fra de 
gruppedynamiske prosesser som utviklings- og endringsarbeidet vil utløse  
• Kunnskaper om, holdninger til og ferdigheter i å forvalte organisasjonens grenser, som tid og 
oppgaver  
Teori  
Hver samling har et hovedtema hvor det blir gitt faglige introduksjoner til de aktuelle temaer. Vi 
vektlegger en muntlig form og “krydrer” teori med egne erfaringer og andre eksempler.  
• Verktøy og metoder  
Du får «verktøy» i form av metoder og begreper som er praktisk anvendbare i ditt daglige virke som 
leder. Metodene gir mulighet for integrasjon i møtet mellom deg som person og utøvelse av 
profesjonalitet i lederrollen.  
• Rom for erfaringsutveksling  
Programmet gir deg mulighet til å undersøke og oversette mangfoldighetene i organisasjoners indre 
liv fra det du erfarer på samlingene til egne erfaringer i din organisasjon. 
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• Skriftlig arbeid  
Vi vektlegger skriftlig arbeid som en metode for å gi deg mulighet til å gå i dybden på egne 
utfordringer i hjemmeorganisasjonen. Det skal lages notater på 1-2 sider underveis mellom 
samlingene. Et sluttnotat på ca 15 sider leveres som eksamensoppgave. Oppgaven kan være 

individuell eller i gruppe med maksimum 3 deltakere. Det gis veiledning og settes av tid på 
samlingene til arbeid med det skriftlige.  
PROGRAMMETS SAMLINGER OG HOVEDTEMA  
Hver samling har et hovedtema, som belyses med aktuell teori, grunnlag for trening og nærmere 
undersøkelse og refleksjoner.  
Programmet har 6 samlinger, hvorav 5 samlinger er på 2 dager og en samling på 3 dager. Alle 
samlinger starter dag 1 kl. 1030 og slutter dag 2 kl. 13.00. Tredagerssamlingen slutter også kl. 13.00 
dag 3. 
 

Kvalifikasjonskrav for eksamen: 180 studiepoeng. Max. deltakerantall 40 stk. til sammen på begge 
tilbud. (Deltakere uten nok studiepoeng får ikke ta eksamen, men får deltakerbevis)  

                                             
  
Oversikt over samlingene:  
Samling 1:  6 - 7.september 
Tema: Dynamisk og systemorientert organisasjonsforståelse  
Ledelse av tverrfaglige prosesser  
Samling 2:  25 - 26. oktober 
Tema: Fokus på autoritet i lederrollen  
Samling 3:  29 - 20.november 
Tema: Organisasjonskultur og lederen som kulturarbeider  
Samling 4:  17 - 18.januar 2019 
Tema: Samhandling – gevinst eller tap?  
Samling 5:  6 – 8 mars(NB. 3 dager)  
Tema: Ledelse når en møter det uforutsigbare  
Lese, se, analysere og håndtere motstand  
Samling 6:  4 – 5 april 
Tema: Hva er skapt, lært og blir brukt?  
Studiet kvalifiserer for 30 studiepoeng ved bestått eksamen og tilfredsstiller kravene til 
mastergradsnivå og kan søkes godkjent som modul i relevante mastergradsstudier.  
På grunn av avtale med lederskap AS ber vi om påmelding innen 1. mars 2018 til:  
www.kulturskoleradet.no / kurs og bestilling 
Påmeldingen er bindende. 
Det blir mulighet for å etteranmelde fra høsten dersom det kommer nye ledere / mellomledere. 
Alle samlinger blir i Møre og Romsdal og påmeldte fra Møre og Romsdal har prioritet.  
Forbehold om endringer. 
Eventuelle spørsmål rettes til Edvin  
 
25.01.2018  
For fylkesstyret  
Edvin Eriksen  
Rådgiver Norsk kulturskoleråd  
97036600/edvin.eriksen@kulturskoleradet.no 

 

mailto:Edvin.eriksen@kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/

