
 

 

  

Invitasjon konferanse: KS medlemsdialog, 

Kultur for framtida 
Fredag 27. oktober, Dyreparken hotel 
For: Kulturavdelinger/administrasjon i kommunene, politikere med interesse for feltet, 
kulturskoleledere og andre interesserte fra Agder.  
Arrangør: Norsk kulturskoleråd – Agder, i samarbeid med Norsk kulturforum – Agder og KS – Agder. 
 

Målet for konferansen å gi kommunene i Agder innføring i arbeidet med å gi 
innspill til KS medlemsdialog: Kultur for framtida.  

• Vi vil ta utgangspunkt i spørsmålene i medlemsdialogen (vedlagt). 

• Første del av dagen vil ha fokus på kulturskole, men andre aktører innenfor 
kulturfeltet i kommunene er velkomne til å delta.  

• Andre del av dagen vil ha fokus på dialog rundt kulturfeltet generelt i kommune og fylke. 

• Dere som ikke jobber spesifikt med kulturskole er selvfølgelig velkomne til bare å delta siste del 
av dagen, dvs fra lunsj. 

 

 
 
Ann Evy Duun (rådgiver Norsk kulturskoleråd/Prosjektleder KS) som er prosjektleder 
for «Kultur for framtida» vil lose oss gjennom dagen. Målet er å komme med innspill 
til dialogen og å forberede kommunene på å komme med egne innspill.  
KS - Agder vil også være representert på konferansen. 
 

Forarbeid til konferansen 
I medlemsdialogen stilles det spørsmål om kulturfeltet i kommunene generelt og kulturskolen 
spesielt. Det er ønskelig at deltagerne på forhånd har sett igjennom spørsmålene og startet med sine 
besvarelser. 
Detaljert info om undersøkelsen, spørsmålene og link til innlevering av svar, finner dere her: Kultur 
for framtida 
Spørsmålene ligger også på side 2 i denne invitasjonen.  
 

Program for dagen: 
09.30: Kaffe og litt å bite i 
10.00: Tema: Medlemsdialogen med fokus på  

kulturskole. 
12.00:  Lunsj  
13.00:  Tema: Medlemsdialogen med fokus på 

hele kulturfeltet 
15.00: Hjemreise 
 
 
Velkommen til konferanse! 
 
 
Jo Eskild (Rådgiver, Norsk kulturskoleråd)  jo.eskild@kulturskoleradet.no  Tlf: 99 37 20 12 
Jon Terje Johnsen (leder, Norsk kulturskoleråd – Agder)  
jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no  Tlf: 38 14 87 32/975 12 280   

Praktisk/påmelding: 
• Tid: Fredag 27. oktober 2017, kl 10.00 – 15.00 

• Sted: Dyreparken hotel (KART) 

• Påmeldingsfrist: 15. oktober 

• Pris: kr 400,- (inkluderer lunsj) Uten lunsj kr 
300,- 

• Link til påmelding: PÅMELDING 
 
(www.kulturskoleradet.no kurs og bestilling) 

 

http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/kultur/kultur-medlemsdialog/
http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/kultur/kultur-medlemsdialog/
mailto:jo.eskild@kulturskoleradet.no
mailto:jon.terje.johnsen@kristiansand.kommune.no
https://www.google.no/maps/place/Dyreparken+Hotell/@58.184947,8.1483295,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc3a8b64eb59d7fb0!8m2!3d58.184947!4d8.1483295
http://bestilling.kulturskoleradet.no/konferanse-kultur-for-framtida-agder/konferanse-kultur-for-framtida-ks-medlemsdialog/?tilbake=
http://www.kulturskoleradet.no/


 

Konferanse – Kultur for framtida 

Side 2 

 

 

 

 
 

 
 

Spørsmålene: 
Utfordringer og muligheter 
• Hvilke områder på kulturfeltet er det viktig at KS arbeider interessepolitisk med på vegne av 

kommuner og fylkeskommuner? 

• Hvordan kan KS legge til rette for at kommunene og fylkeskommunene ser mulighetsrommet 
som kulturfeltet gir? 

• Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner i større grad bidra til å inkludere frivilligheten i 
samskaping av gode lokalsamfunn? 

• Hvilke forventninger har kommunesektoren til KS kultursatsing? 
 

Helt innafor 
• Hvordan lykkes kommunesektoren med å bruke kultur som virkemiddel for å bidra til gode og 

inkluderende lokalsamfunn i dag? 

• Hvilke områder i dette arbeidet bør styrkes? 

• Hva må til for at flere kommuner og fylkeskommuner kan dreie fokus fra reparasjon til 
(fore)bygging? 

• Hva vil styrke bibliotekets rolle som arena for offentlig samtale og debatt? 
 

Kulturskolens plass i den lokale kulturelle grunnmuren 
• Hva skal til for at den kommunale kulturskolen kan være som et kommunalt ressurssenter? 

• Hva er mulighetsrommet for en tettere integrering av kulturskolens aktiviteter i grunnskole og 
barnehage? 

• Hvordan kan den kulturelle grunnmuren/den kulturelle infrastrukturen bli mer tilgjengelig for 
alle? 

Medlemsdialogen har følgende formål:  
• Identifisere medlemmenes forventninger til KS på kulturområdet, slik at dette kan legge 

grunnlag for KS sitt interessepolitiske og utviklingsorienterte arbeid på feltet. 

• Få innspill på kommunale og fylkeskommunale arbeidsområder på kulturfeltet der det er 
aktuelt for KS å utvikle interessepolitikk. 

• Øke kommunene og fylkeskommunenes oppmerksomhet om kultur 

• Bedre kontakten mellom KS og medlemmene  
 
I tillegg vil medlemsdialogen styrke KS’ sitt kunnskapsgrunnlag for vårt påvirknings- og 
høringsarbeid i forbindelse med ny kulturmelding. Arbeidet med en helhetlig gjennomgang av 
kulturfeltet ble varslet i en pressemelding fra Kulturdepartementet 10.03.17. 
 
(Fra KS: presentasjon kultur for framtida) 


