
Kl. 9.00 – 9.30  Kaffe og registrering 
Kl. 9.30 – 11.30  Lokalt læreplanarbeid – noe vi alle 
kan få til?  med Roy Asle Andreassen 

Beinstrekk og kaffe underveis 

Kl. 11.30 – 12.15  Varm lunsj 

Kl. 12.15 – 14.30  MUSAM-fest 
MUSAM-samarbeidet fyller 30 år i 2018, og vil bruke året 
til å dyrke fram samarbeidsprosjekt med elever og 
lærere på kryss og tvers i regionen. Målet er å avslutte 
med en felles produksjon i november 2018. Hilde 
Hansen gir oss en historisk kick-start på hva MUSAM har 
vært og betyr,  vi får møte Tom Stian Lenningsvik som 
har sagt ja til å ha regi på bursdagsfesten, før alle 
inviteres til arbeidsverksted med idémyldring.  

Pauser etter behov 

Kl. 14.30  – 15.30   Faggruppe-møter 
Vi går sammen i faggrupper og fordyper oss. 

Takk for i dag! 

Fagdag MUSAM 2017 
17. november 09.00 - 15.30 
Blåboksen, Kulturfabrikken

Roy Asle Andreassen 
Tidligere førstelektor ved Høgskulen i Volda, der 
han i mange år arbeidet med lederutdanning, 
skoleledelse og organisasjonsutvikling. Han har 
v æ r t v e i l e d e r o g k o o r d i n a t o r i 
Utdanningsdirektoratets arbeid med Veilederkorps 
for økte læreprosesser i sko leverket og 
ungdomsskolesatsinga Ungdomstrinn i utvikling. Han har 
tidligere vært både rektor og lærer i grunnskolen. 

Andreassen er medlem i kulturskolerådets ressursteam for 
veilederarbeidet i forbindelse med implementering av ny 
Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning. Han 
arbeider med ledelsen i kulturskolerådet om utviklinga av 
veilederkorpset som nå er inne i et to-årig løp i samarbeid med 
51 kommuner over hele landet. 

Lokalt læreplanarbeid – Roy Asle Andreassen gir oss oversikten 
og rydder opp i begreper og hva som er hva. Kort sagt: hjelper 
oss i gang, eller videre på det vi trenger for å få dette til på en 
bra måte.

Tema: Kulturskolen som ressurssenter ? 
Årets fagdag er delt i tre ulike bolker, som tar opp dette 

temaet fra ulike vinkler:  

• Lokale læreplaner  

• MUSAM – 30 år med samarbeid – feires med 

samarbeidsprosjekt og felles produksjon 

• Faggruppemøter 


