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Edvin Østergaard

Professor ved lærerutdanningen på Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås. Han leder
forskergruppen “Kunst og vitenskap i læring”, et felt han har forsket på de siste åtte årene.
Østergaard er komponist og mottok i 2010 Spellemannsprisen for albumet “Die 7.Himmelsrichtung”.
Foredraget tar for seg hvilke samspillsmuligheter som ligger i å la kunstlærere og naturfaglærere
møtes. Hvordan kan en vektlegging av elevers konkrete, sanselige erfaringer i naturen berike
undervisningen i naturfag, så vel som i de estetiske fagene?

Arve Svendsen

Har jobbet som musikklærer og allmennlærer på ungdomstrinnet i 20 år og har tilleggsutdanning i
kunst- og håndverk. Har vært koordinator for DKS i Bodø kommune i tre år, og kulturkontakt siden
oppstarten av DKS Bodø. Svendsen har vært med på å utvikle og gjennomføre Filmfest Salten
(Gullsekkvinner 2014 ) og Barents Youth Filmfestival i ti år. Har vært prosjektleder for skolene i
Bodøpiloten siden oppstarten 2011/2012. Bodøpiloten = samhandling. En oppsummering fra skolene
i Bodø kommune. Hva er det vi har prøvd på, og hva har vi fått til? Erfaringer fra
kompetansekartlegging og arbeid med lokale læreplaner, og hvilke konsekvenser dette har fått.

Janne Vik Lossius

Universitetslektor ved Universitetet i Nordland og dramalærer ved kulturskolen i Bodø. Hun har jobbet
som pedagogisk leder i Etterstad barnehage, dramalærer ved Steinerskolen på Nesodden og som
teaterpedagog i Vågan kommune. Janne har ved siden av en rekke scenekunstproduksjoner ledet kurs
innen barnehagesektor, næringsliv og skolesektor. “Kulturskoletimen” som ble igangsatt høsten 2013
er bygd på den kompetansen og erfaringene kulturskolelærerne i Bodø har opparbeidet seg gjennom
pilotprosjektet “kulturlek i SFO”. I presentasjonen formidles det hvordan kulturskolelærerne jobbet med
kulturskoletimen skoleåret 2013/2014. Det legges spesiell vekt på hvordan man kan legge til rette
for at elevene skal få være i en aktiv og skapende prosess.

Even Ruud

Professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. Han er
utdannet musikkpedagog, musikkterapeut og psykolog og har tatt en doktorgrad i musikkterapi. Ruud
har vært sentral i oppbyggingen av norsk musikkterapi, han har skrevet en rekke bøker i
musikkterapi, musikkpedagogikk, om musikk, populærmusikk og ungdom, samt boka “Musikk og
identitet” som danner utgangspunktet for hans foredrag. Musikk skaper sterke og ofte gode
opplevelser som gir oss råstoffet i noen av de fortellingene vi lager om oss selv. Disse fortellingene
inngår som byggematerialet i den identiteten vi skaper oss. Dette kan handle om vår selvfølelse og
evne til mestring, om vår tilknytning til nettverk og sosiale fellesskap. Musikken hjelper oss med å
utforme vår kjønnsidentitet, etnisitet, gi uttrykk for sentrale verdier og forankre oss i opplevelser av
overskridende karakter.

Hege Schulz Eilertsen og Marit Arnøy

Lærere fra Aust-Lofoten videregående skole. De underviser i fellesfag og en klasse med elever med
særskilte behov. De jobber ofte tverrfaglig og ser stor pedagogisk verdi av å trekke kunst og kultur
inn i undervisningen. Eilertsen og Arnøy har hatt flere prosjekt med DKS. Begge har formgivning og
spes.ped. Høsten 2013 fikk vi muligheten og gleden av å ha et prosjekt med billedkunstner Yngve
Henriksen i tillegg til å bruke foto. Hovedmålet for oss var gjennom møte med kunstneren og ved
at eleven selv fikk uttrykke seg gjennom billedkunsten, å oppnå at eleven styrket sin selvbevisthet.
Stolthet gjennom mestring var sentralt gjennom hele prosjektet.

Ellen-Astri Lundby

Filmskaperen Ellen-Astri Lundby har lagd den prisbelønte dokumentarfilmen “Min mors
hemmelighet”. Hun vil snakke om filmskaperen som premissleverandør og om hvordan hun har hatt
DKS og formidling til ungdom i tankene da hun lagde filmen “Joikefeber”. Bevisstheten om å bruke
lokalmiljøet og lokale krefter der hun filmer, om å bruke barn i filmen som medskapere/kulturutøvere
er et tema. Lundby vil vise små eksempler fra filmen Tim Tam Tam og den gamle joiken som
filmen er basert på. Lundby vil også snakke litt om immateriell kulturarv som joik er, hvordan bevare,
men ikke konservere – altså LEVENDE KULTURARV. I samarbeid med Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen har Lundby utviklet et undervisningsopplegg i Levende kulturarv.

Merete Dael

Merete Dael er konsulent i Kulturstyrelsen i Danmark og har blant annet vært medredaktør for
publikasjonen ”Børn Kunst Kultur – i en hverdag der dur” og redaktør for publikasjonen “Børn Rum
Form”. Kunsten og kulturen skal være en del av barn og unges liv fra de er helt små.
Kulturminister i Danmark Marianne Jelved la i mai 2014 fram tre nye strategier for barn og unge.
”De nye strategier for børn og unge skal være med til at styrke børn og unges kulturelle dannelse,
så de kan tage ansvar som demokratiske medborgere og verdensborgere i en verden i udvikling.”
Merete Dael vil i sitt innlegg presentere strategiene. Hun vil også presentere Børnekulturens Netværk
samt publikasjonen ”Børn Kunst Kultur – i en hverdag der dur”.

Niina Hummelin

Niina Hummelin is an architect, working at Arkki School of Architecture for Children and Youth. At
Arkki she is the leading pedagogue and her field of work consists of developing the curriculum,
teaching weekly architecture courses (ages 4-14 years), conducting workshops and administrative
work. She has co-written several books about architecture education and lectures about the topic
regularly. Her expertise include developing teaching materials, realising exhibitions and training school
and kindergarten teachers. She has a vast experience in participatory planning projects in different
scales. Arkki is a unique school in Finland providing architecture education in the system of basic
education of arts. Arkki provides weekly courses in architecture to 4-19 year old children and youth.
In addition to this continuous Basic education of architecture Arkki provides summer courses and
collaborate with Helsinki City Planning Department, museums and schools, offering workshops and
collaboration with exhibitions and architecture teaching material.

Mia Jensen

Har arbeidet som “bildpedagog” ved Kotten barnkulturcentrum i Luleå, Sverige i 10 år og etter det
ved kunst og håndverksseksjon ved Universitetet i Nordland i 15 år. Er nå freelance med kunnskap
gjennom kunst og kultur som sitt interessefelt. Mia har lang praktisk erfaring med skapende arbeid i
skole og barnehage. Hun har skrevet boken “Estetiske læreprosesser i skole, kulturskole og
barnehage” der hun knytter sammen sine egne og andres erfaringer med skapende arbeid og setter
det inn i en vitenskapelig kontekst. Kunnskap gjennom sansene er den kunnskap vi får når vi er
til stede med alle våre følelser og sanser i det vi opplever eller erfarer. Jensen skal fortelle om
sine egne og andres praksis fra skapende læreprosesser. Hun skal løfte frem og formidle noe om
hva som skjer i relasjonen mellom barn og lærere når barn uttrykker seg med kunst og kultur. Hun
setter dette inn i samhandling med sin forskning i prosjektet Bodøpiloten.

Eirin Edvardsen

Er utdannet profesjonell forteller ved Høgskolen i Oslo, og har i 15 år arbeidet med muntlig fortelling
både som utøver, kursholder og i undervisning. Eirin er ansatt som fortellerkonservator i Nordlandsmuseet i tillegg til at hun har sin egen fortellervirksomhet som Eventyrdamen. Hun har turnert blant
annet med Den Kulturelle skolesekken og har flere forestillinger bak seg, som “Troll i Nord” og
“Stallo sover ikke når sølvmånen skinner”. Edvardsen gir en presentasjon av bruk av fortellerkunst
i Tusseladden barnehage i prosjektet Bodø-piloten, og en liten workshop med muntlig fortelling i
barnehage og skole. Med enkle, praktiske øvelser gir Eirin et lite innblikk i teknikker på hvordan
en med fantasi og enkle virkemidler, kan lettere ta i bruk fortellinger i hverdagen, både med litt
planlegging eller helt spontant.

Brit Iren Hetland Haavik

Lektor i formgiving, kunst og håndverk og jobber som programfaglærer på Studiespesialisering med
formgivingsfag på Vågen videregående skole i Sandnes. Hetland Haavik vært med å bygge opp
programområdet i Rogaland og ivrer for å sette formgivingsfagene på dagsorden. Hun ble tildelt
Gullepleprisen 2011 for pedagogisk bruk av IKT og mottok Ildsjelprisen 2010 fra Kunst og
design i skolen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Refleksjoner og erfaringer fra
Studiespesialisering med formgivingsfag presenteres: Programområdets stilling, læreplanene i praksis,
rekruttering, undersøkelse om hva elevene studerer etter endt videregående opplæring m.m. Samtale
og spørsmål etter presentasjonen.

Sissel Hughes

Er utdannet bibliotekar ved Universitetet i Tromsø og har jobbet ved Bodø bibliotek siden 2003. Har
i mange år vært engasjert i utviklingen av det nye biblioteket i Stormen. Holder på med en
masteroppgave som omhandler økt fokus på bibliotekets rolle som opplevelsesarena. Med nye Stormen
bibliotek som utgangspunkt vil Hughes snakke om de mulighetene som bibliotekene representerer som
opplevelsesarena for ulike kunst- og kulturuttrykk. Hun vil også presentere hvordan vi tenker i forhold
til samarbeidspartnere og brukerorientert utvikling, samt prosjektet Unge Stormen vil bli nærmere
presentert.

Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre

Dansekunstnere, pedagoger, skoleledere og produsenter. De to har samarbeidet om å utfordre og
utvikle begreper og forståelse for hva dansekunst kan være. Derfra har de utviklet nye metoder for
å lære om og forstå dans, og hvordan møte og veilede dansekunst både med barn, unge,
studenter og profesjonelle. Sammen driver de nå kunstarenaen Rom for Dans i Oslo, støttet av Norsk
Kulturråd og fagskolen Skolen for Samtidsdans, som nå utvikles til et bachelorstudie. De er begge
førsteamanuensis i dans, og mottok i 2012 danseinformasjonens ærespris for sitt arbeid med bl.a.
KROM – kropp i rom. KROM - kropp i rom er navnet på Wahlström Nesse og Myhres
kunstpedagogiske prosjekt for skoleverket og har som grunnleggende filosofi at alle mennesker, uansett
alder, har et eget ekspressivt uttrykk, som er unikt for dem. KROM – kropp i rom som metode gis
også som kurs til lærere, kunstnere og kulturarbeidere. Kompetansen som utvikles er overførbar til
andre fag, prosesser og situasjoner i og utenfor skolen.

Bjørn Johnsen

Lektor ved Kippermoen ungdomsskole. Johnsen er utdannet innen samfunnsvitenskap og har
mastergrad i musikkvitenskap. Han har også utviklet Kippermo-modellen. Kippermoen vant
Gullsekken 2014 for Beste skole. Kippermomodellen er en oppskrift for å oppnå mestring for både
elev og lærer i musikktimene på ungdomstrinnet. Utøvende musikk, det nye valgfaget Sal og scene,
og samarbeid med andre
ressurser.

Nina Morvik og Hege Gundersen

Nina Morvik er gründer og har etablert Kreativt gjenbrukssenter i Salten (KgS). Hun er
utdannet førskolelærer med fordypning i forming, musikk og pedagogisk veiledning. Morvik har også
studert pedagogisk entreprenørskap som er svært interessant å koble mot KgS sitt arbeid. Morvik
har lang erfaring fra barnehage og mottok Den nasjonale barnehageprisen 2011 for Prosjekt FLY i
Bjerkhaug barnehage. Hege Gundersen er utdannet billedkunstner og har hovedfag i visuell
kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har videre tatt praktisk-pedagogisk utdanning og
har undervisningserfaring fra videregående skole og Universitetet i Nordland. Gundersen er ansatt
som kunstnerisk leder ved Kreativt gjenbrukssenter i Salten (KgS) og har helt siden studietiden
vært opptatt av miljøspørsmål og menneskets plass i naturen.

Arne Berggren og Hasse Hjortek

Arne Berggren er regissør, rektor og skaperen av Kulturverket i Umeå. Han er i dag
virksomhetssjef for Kulturverket. Hasse Hjortek er en etterspurt arrangør og orkesterleder. Hasse er
prosjektleder med ansvar for alt som har med musikk å gjøre. ”Barn säger åt proffsen vad de
ska göra – är metoden som löper som en röd tråd genom vår verksamhet. Denna metod
innebär att de ungas idéer, tankar och alster utvecklas i samarbete med äldre elever, studenter
och ”proffsen”, det vill säga kulturinstitutioner och utövande konstnärer. Resultatet blir att eleverna
är skapare av och delaktiga i professionella utställningar, föreställningar och konserter, men det är
vuxna med erfarenhet, kunskaper och resurser som framför eller utför barnens idéer.”

Alexander Krohg Plur og Ellen Sibe Kråkenes

Rektor Alexander Krohg Plur har en lang og mangfoldig bakgrunn fra lokalt, regionalt og
nasjonalt kulturarbeid. Han har planlagt, startet og drevet flere musikk- og kulturskoler, vært aktiv
i utviklingen av lokalt kulturliv, og vært leder i en rekke nasjonale musikk- og kulturorganisasjoner.
Nestleder Ellen Sibe Kråkenes er prosjektleder for Ås internasjonale kultursenter. Hun samarbeider tett
med en rekke aktører som bl.a. asylmottak, skoler, barnehager, voksenopplæring, NAV og frivillige
organisasjoner. Ås internasjonale kultursenter ble etablert som et prosjekt i forbindelse med
videreutviklingen av Kulturskolen i Ås som kommunalt ressurssenter for skole og kultur og som
informasjonssenter for det internasjonale samfunnet i nærmiljøet. Ås kulturskole var en av de utvalgte
prosjektene fra Utdanningsdirektoratet gjennom ordningen med stimuleringsmidlene i 2011.
Norsk kulturskoleråd har utnevnt Kulturskolen i Ås som Fyrtårnkulturskole 2012-2014.

Roger Johansen

Programansvarlig i Stormen bibliotek i Bodø. Johansen har vært fylkeskultursjef i Oppland (20112013), produsent og prosjektleder i Rikskonsertene i Oslo (2006-2011) samt daglig leder i
Østnorsk Jazzsenter (2002-2004). Han har hatt en rekke styreverv i Norsk kulturliv, og er også
en av våre fremste jazztrommeslagere og har gjennom mange år som musiker på heltid, spilt
hundrevis av skolekonserter, og turnert i inn- og utland i mer enn 20 år. Han har skrevet og
produsert musikk til fire egne soloutgivelser og deltatt på flere andre. Roger Johansen avrunder
konferansen med fokus på kommunen som kulturelt kraftsenter.

