
 

 

    
 

 

AMIBISIØST? 
JA! – men vi 

har trua! 

 

Fremtidens kulturskole 
Info om samling 9.-10. november 2020 

Velkommen til samling 2 av forpiloten: Kulturskole 3.0 

Da skal vi ta samskaping, kulturskole 3.0 og utviklingsarbeidet videre. 

Hvem 
Det er 6 deltagerkommuner: Sunnfjord, Sunndal, Stord, Fredrikstad, Larvik og Porsgrunn. 
Alle deltar med kommunegrupper. Regner med at dere deltar med den samme besetningen som sist. 
Meld fra om det er endringer. 

Når og hvor 
 Thon Hotel Oslo Airport mandag – tirsdag, 9-10.november kl 10:00 – 17:00/0900-1600. (+middag 
på kvelden på mandagen). 

Hva 
Det blir verkstedsarbeid på samlingene. Denne gangen i kommunegruppene, i grupper på tvers og i 
plenum, for å lære av hverandre og utvikle ny kunnskap sammen. Arbeidet tar utgangspunkt i egen 
situasjon. Noen hovedpunkter: 

• Samskaping 

• Tjenestedesign/brukerreiser 

• Læring og deling 

• Hvor er dere/hva trenger dere? 

• Nåsituasjon – hvordan ta det videre? 

• Effektmålene for prosjektet, status

Forberedelser 
For at alle skal ha noenlunde likt utgangspunkt for samlingen, har dere fått en oppgaver dere skal 
forberede lokalt. Dette skal vi benytte i ulike sammenhenger på samlingen. 

Vi ber dere også lese kapittel 3 om samskaping i denne boken: «La oss gjøre det sammen». 
(Om noen ønsker en fysisk, trykt utgave av denne, så tar vi gjerne med noen til samlingen). 

Økonomi 
Deltagerne betaler ingenting for deltagelse og fasilitering på samlingen. På denne fysiske samlingen 
dekker kommunene selv reise og opphold, samt den enkeltes arbeidstid. Prosjektet dekker middag 
på de fysiske samlingene. 

Påmelding 
Vi regner med at alle i kommunegruppene deltar, men dere må melde dere på aktivt denne gangen, 
da vi har avtalen med hotellet å ta hensyn til. Påmeldingen skjer her! Og frist er fredag 16.oktober. 
Si fra om noen er forhindret til  torkel.oien@ks.no innen fredag 16.10 2020.  
 
 

 

Mellomarbeid til neste samling 

• Velge en koordinator for egen gruppe  

• Kommunegruppen gjennomfører et lærende møte og reflekterer over følgende: hva kan være 

mulige samskapingsområder i egen kommune? Og hvordan kan kulturskolen være en ressurs inn i 

dette? 

• Prøv ut en samskapende prosess, gjerne inspirert av innspill på1. samling.   

Reflekter rundt disse spørsmålene gjennom dialog i egen kommunegruppe før vi møtes 9. og 10. 
november. Forbered dere på erfaringsdeling.  

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/gardermoen/thon-hotel-oslo-airport/
https://www.ks.no/globalassets/handbok-for-samskaping.pdf
http://bestilling.kulturskoleradet.no/fremtidens-kulturskolekulturskole-30/fremtidens-kulturskolekulturskole-30/?tilbake=
mailto:torkel.oien@ks.no

