Region BTV

Kulturskoleledere
Skoleeiere og andre ledere i kommunene
Administrativt ansatte ved kulturskolene
DKS-ansvarlige i kommunene/kulturskolene

Hvor?
Comfort Hotel Union Brygge
Grønland 64, 3045 Drammen
Rett ved Drammen kulturskole.

TORSDAG 18. OKTOBER
kl. 11:30

Lunsj

kl. 12:30

Velkommen ved Rådgiver region BTV, Lisbeth Wathne Svinø

kl. 12:40

Innledninger til diskusjoner med Anders og Endre:
Anders Blystad: Elevene slutter ikke i kulturskolen. Hvorfor ikke?
Anders deler praksis og strategier de bruker i Vinje kulturskole.

kl. 13:30

Endre Lindstøl: Kultur som sentral drivkraft i oppvekstløpet.
En offensiv kulturplan er ferdigstilt og politisk vedtatt, ombygging av bygningen som
huser kulturskolen, Kulturlab, deltaker i nordisk prosjekt om integrering og en økt
satsing på samhandling med barnehage og grunnskole. Hva får de til i Larvik? Endre
forteller om noe av det han har fått til i Larvik de siste årene, og ikke minst hvordan
han har fått det til. Han deler av sine erfaringer i arbeidet med en administrativ
og politisk forankring av kultur generelt og kulturskoletilbudet spesielt.

kl. 14:30

30 min pause med litt å bite i: Focaccia

kl. 15:00

Gunnar Skaar: Med plan skal kulturskolen styres!
Fra rammeplan til kommuneplan:
Om å legge planer og vite hvor en har lagt dem, hva de er til for og hvordan de må
henge sammen.

kl. 16:30

30 min pause. Innsjekk

kl. 17:00

Helene Sinding-Larsen: Instrumenter i fokus

kl. 17:15

Fylkesvise samlinger.
Ta opp temaer som dere mener er viktige
Eks: De nominerte er, Fremtidige fylkesvise ledersamlinger, …

kl. 19:30

Middag. Buffet. Drikke kjøpes selv.
Vi inviterer til en samling der hver sesjon vil by på
dialog, diskusjon, erfaringsdeling, meningsutveksling, idémyldring, …

Region BTV

FREDAG 19. OKTOBER
Kl. 06:30 -

Frokost

kl. 08:30

Ragnhild Bøhle: Kulturtanken + Norsk kulturskoleråd = sant!
Hva foregår av nasjonalt, regionalt og lokalt samarbeid mellom DKS og kulturskolene i
dag? Hvilke muligheter har partene nasjonalt, regionalt og lokalt for å kunne få til
mer samarbeid?
«Det er ønskelig med en åpen dialog om de erfaringer som er gjort og gjøres. På
hvilken måte er kulturskolene et lokalt ressurssenter i forbindelse med DKSordningen».

kl. 09:30

Finn Arne Dahl Hanssen og Thor Olav Fjellhøi: Beholding vs rekruttering

kl. 10:30

30 min pause. Utsjekk. Litt å bite i: Wraps

kl. 11:00

Anders Rønningen: FoU i Norsk kulturskoleråd + Kompetansekartlegging i BTV
Kort orientering om Kulturskolerådets strategi for Forskning og utvikling.
Eksempler på igangsatte prosjekter.
Fra Kompetansekartleggingen i 2016, noen interessante hypoteser vi ønsker å
diskutere:
1) Kompetansebehovet i kulturskolen skyldes et misforhold mellom kulturskolens
behov og de utdanningsløpene som fører til kulturskolelærer.
2) Kompetansebehovet i kulturskolen skyldes feil prioriteringer ved ansettelser.
3) Kompetansebehovet i kulturskolen skyldes en manglende vilje (hos skoleeier,
blant pedagoger eller ledelse) til å tilføre kompetanse til eksisterende personell
gjennom etter-/videreutdanning og annen kompetanseheving.
4) Kompetansebehovet i kulturskolen skyldes et misforhold mellom kulturskolens
samfunnsoppdrag og kulturskoleansattes ønsker for sin arbeidssituasjon.
5) Kompetansebehovet skyldes manglende evne til å utnytte komplementær
kompetanse i kommunen, og til å samarbeide med, og utveksle kompetanse
med, kommunens andre institusjoner og det frivillige kulturliv.

Kl. 12:00

Oppsummering av samlingen ved Lisbeth Wathne Svinø
Veien videre.

kl. 12:30

Lunsj

kl. 13:30

Omvisning på Drammen kulturskole for de som ønsker det.
Adresse: Grønland 68, 3045 Drammen.

For dere andre: Vel hjem og takk for nå.
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FOREDRAGSHOLDERE/INNLEDERE
ANDERS BLYSTAD har vært rektor ved Vinje kulturskole siden
2007. Der har han også ansvaret for UKM og DKS samt andre
kulturarrangementer. Er utdannet ved Høgskolen i Telemark, avd.
Rauland og Bø, og er utøvende musiker når tida strekker til.

ENDRE LINDSTØL er rektor ved Larvik kulturskole og
universitetslektor ved Norges Musikkhøgskole. Han har bakgrunn som
pedagog og leder i grunnskole, videregående skole, høgskole og
kulturskole.

GUNNAR SKAAR er utdannet lærer.
I tillegg til å sitt virke som lærer har han arbeidet som rektor,
høgskolelærer, pedagogisk konsulent, skolesjef og utdanningsdirektør hos
Fylkesmannen i Vest-Agder. Han har i mange år vært en mye nyttet kursog foredragsholder.
Skaar har hatt flere politiske verv både kommunalt og fylkeskommunalt.
Han var medlem av Sentralstyret i Norsk kulturskoleråd i tre perioder og
er nå varamedlem. Han var utvalgsleder for Skaarutvalget som la fram
rapporten «Ny tid - nye oppgaver» til Norsk kulturskoleråds landsmøte i
2014. Skaar var viktigste redaksjonelle bidragsyter i arbeidet med
«Veiledning for lokalt rammeplanarbeid» (Norsk kulturskoleråd 2015). Han deltar i
veiledningsordningen for kulturskoleområdet som kursholder og medlem av ordningens
ressursgruppe.

HELENE SINDING-LARSEN er koordinator for det nasjonale
prosjektet Instrumenter i fokus. Hun er også administrativ leder for
Valdres Sommersymfoni. Instrumenter i fokus-prosjektet er et
nasjonalt rekrutterings- og talentutviklingsprosjekt. Se mer her
www.instrumenterifokus.no . Prosjektets fokus er å støtte oppunder
synlighet og rekruttering for de fem instrumentene; obo, fagott, harpe,
kontrabass og orgel.
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RAGNHILD BØHLE er seniorrådgiver i avdeling for Kunst, kultur
og skole i Kulturtanken. Hun er fagansvarlig for
samarbeidsavtalen, oppfølging og utvikling av samarbeidet
mellom Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken, med fokus på
DKS-ordningen. Hun er prosjektleder for Kulturbarn 0-8, i
samarbeid med Senter for Kunst- og kultur i Opplæringen, Nord
Universitet og Norsk Kulturskoleråd. I forbindelse med
Kulturtankens 3-årige prosjekt DKS - skole, er hun prosjektleder
for Kulturkontaktprosjektet. I den forbindelse skal hun kartlegge
DKS-kommunekontaktrollen, hvor hver 4. kulturskole har ansvar
for DKS-ordningen lokalt.

FINN ARNE DAHL HANSSEN jobber som daglig leder i NMF Sør.
Han er utdannet trompetist og pedagog fra Norges musikkhøgskole
og har i mange år virket som musiker, pedagog og dirigent for både
skole- og voksenkorps. Han er fortsatt aktiv musiker i Scheen
jazzorkester, Telemark messingkvintett og Telemark
messingensemble, og har mange års arbeidserfaring fra kulturskolen.

THOR OLAV FJELLHØI jobber som daglig leder i NMF Øst. Han er
utdannet trompetist fra Østlandets musikkonservatorium og har i mange
år virket som musiker og dirigent i Østlandsområdet. Videre har han
jobbet som musiker i Forsvares stabsmusikkorps og vært ansatt som
pedagog i flere musikkoler.

ANDERS RØNNINGEN er FoU-leder i Norsk kulturskoleråd
og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i
Sørøst-Norge. Han har bakgrunn som etnomusikolog og
utøvende musiker/komponist. Mange års arbeid innen
bistandsarbeid. Rådgiver i region BTV i 2015 – 2017. Anders
har forsket på kulturskolerelatert tematikk og skrevet/vært
redaktør for flere artikler. Han er aktiv med å mobilisere
forskermiljøer for kulturskolen og leder nå bl.a. KIL-forsk +
en nordisk gruppe som arbeider med å lage
forskningsoversikt over kulturskolerelatert forskning.

Kompetansekartlegging. Sett deg gjerne inn i rapporten fra survey-undersøkelsen. Den er publisert
på Kulturskolerådets nettsider:
www.kulturskoleradet.no/_extension/media/5605/orig/2018%20Kompetansekartlegging%20BTV.pdf
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PÅMELDING - PRISER
Arrangør, region BTV v/styret, søker om OU-midler hos KS (deltakeravgift på kurs som oppfyller
kriteriet om «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», og hvor målgruppen er ledere)
Vi får neppe svar på denne søknaden før etter konferansen.
Men ved positivt svar vil deltakeravgiften kunne reduseres

Priser ved påmeldingstidspunktet
Alle priser er kostpris og dekker opphold og bevertning.
Innledere/foredragsholdere dekkes av region BTV.

Full pakke med alt inkludert f.o.m. lunsj torsdag t.o.m. lunsj fredag

2.890 kr.

Dag 1 Torsdag 18/10: Lunsj og all bevertning frem til kursdagens slutt (ikke middag)

735 kr.

Dag 2 Fredag 19/10: All bevertning i.l.a. kursdagen og lunsj før avreise

735 kr.

Overnatting i Enkeltrom kr

1.040 kr.

Middagsbuffet torsdag kveld

380 kr.

DKS-sesjonen fredag morgen med Ragnhild kl. 08:30 - 09:30

gratis.

Gjelder DKS-ansvarlige som bare ønsker å være til stede på denne sesjonen

Bruk denne lenken for påmelding!
http://bestilling.kulturskoleradet.no/ledersamling-btv/ledersamling-btv/?tilbake=

Påmeldingsfrist: Mandag 1. oktober.

