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Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014 i Loen 16. og 17. oktober 2014:
Her er samtlige dokument og annen nyttig forhåndsinformasjon

18,5 mill. kr til kulturskoleutvikling og
organisasjonsdrift = status quo
OSLO: Norsk kulturskoleråd tilgodeses med 18,5 mill. kr på
regjeringens statsbudsjettforslag for 2015, hvilket er 624.000
kr mer enn rådet mottar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen (bildet) og regjeringen i innværende år. Dette er
penger som skal brukes både til kulturskoleutvikling og
organisasjonsdrift.
Les mer

"Kulturskolerådet naturlig nasjonalt senter"
TRONDHEIM: Skaarutvalget (bildet)  oppnevnt at Norsk
kulturskoleråds styre  mener organisasjonen har de beste
forutsetninger for å være nasjonal støtte og
utviklingsorganisasjon for kulturskoleområdet. Utvalgets
rapport leveres nå til Norsk kulturskoleråds landsmøte.
Les mer  inklusive selve rapporten

Fem nye kommuner utvalgt til KULTUR
OSLO: I alt sju kommuner har fått plass i neste runde av
kompetanseutviklingsprogrammet KULTUR, som Nordea og
Norsk kulturskoleråd samarbeider om. KULTUR II har oppstart
i 2015, og de heldige utvalgte kommunene og kulturskolene er
..
Les mer

Innstiller på gjenvalg av Sandal som styreleder
LOEN: Nils R. Sandal (bildet) fra Gloppen foreslås gjenvalgt som
styreleder, Heidi Hesselberg Løken fra Kongsberg likeså som

nestleder. Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd går inn for
kontinuitet i ledervervene i kulturskolerådets sentralstyre.
Les mer om valgkomiteens innstillinger

Rammeplanutkast klart for landsmøtebehandling
TRONDHEIM: Utkast til ny rammeplan for kulturskolen skal
neste uke framlegges for Norsk kulturskoleråds landsmøte til
behandling.
Rammeplanutvalget har fullført en omfattende og særdeles viktig
oppgave, og Norsk kulturskoleråds sentralstyre har finpusset og satt
sitt anbefalingsstempel på det nye rammeplanforslaget. Det er de to
første kapitlene i den nye rammeplanen som har vært ute på høring.
Fagplaner utarbeides etter Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014.
Les mer

Norsk kulturskoleråd tilbyr rikholdig kursmeny
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har mange konferanser,
kurs og samlinger på sin meny. På kulturskoleradet.no sin
påmeldingsside fins både påmeldingsmuligheter og mer
informasjon om de ulike arrangementene, som Kor Arti´kurs,
Kykeliky 2015, Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte, fagnettverkssamlinger m.m.
Se Norsk kulturskoleråds kurs og konferansemeny

Grunnskole + kulturskole = en sterk kombinasjon
HELSINGFORS: 57 deltakere fra 22 kommuner var 23.25.
september med på studietur til Helsingfors i regi av Norsk
kulturskoleråd region øst og Musikk i Skolen.
Deltakerne ble kjent med hverandre, fikk utvekslet erfaringer samt
at de fikk et innblikk i Finlands estetiske skoleverden.
Les rapport fra studieturen

Kykeliky 2015 arrangeres i Oslo
OSLO: Det blir ny Kykelikykonferanse i 2015.
Da legges den til Oslo, 21. og 22. april.
Konferansen er for deg som arbeider med kultur
for barn i alderen null til åtte år. Invitasjon med
detaljert program kommer i desember. Arrangører
er Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen og Rikskonsertene samt
Høgskolen i Oslo og Akershus.
Les mer

Ønsker seg mange kunstbidrag til
Kulturskolekalenderen 2015
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2015 skal
snart produseres. Juryen håper på mange
gode bidrag fra landets kulturskoler.
Den 14. utgivelsen av kulturskolelandets mest
utbredte veggutsmykning skapes av
kulturskoleelever. Siste frist for å sende inn bidrag
til Kulturskolekalenderen 2015 er mandag 3.
november 2014.
Les mer

SamBa  plass til flere

Rådgivervikar på plass og i gang

BODØ: 18.19. november inviterer Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen og gode
samarbeidspartnere til stor nordisk konferanse
med fokus på kunst og kultur i opplæringen.

BODØ: Siden slutten av september har Tove
Helen Bakkemo fra Bodø vært i gang som
vikarierende rådgiver i 50%stilling for Norsk
kulturskoleråd i Nordland.

Mer informasjon og påmelding

Kontaktinformasjon til rådgivere

Kunstpedagogisk konferanse 2015 i Bergen, 7.8. november
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Animert introduksjon til "Peer Gynt"oppsetning
ÅRNES: Nyhetsbrevets film er denne gang ikke splitter ny, men et
godt eksempel på hvordan det kan arbeides tverrfaglig i
kulturskolen. Visuell kunstelever ved Nes kulturskole i Akershus
laget denne animasjonen som intro til første akt av kulturskolens
jubileumsforestillingen "Peer Gynt" i Nes kulturhus, våren 2013.
Se filmen fra Nes kulturskole
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