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Utvalg foreslår opprettelse av landsstyre og
overgang til fireårig landsmøteperiode
TRONDHEIM: Landsmøtefrekvensen i Norsk kulturskoleråd endres fra to til fire
år. Kulturskolerådet får et nytt organ: Landsstyret.
Det er to av de mest vesentlige endringsforslagene fra utvalget som Norsk
kulturskoleråds sentralstyre nedsatte for å vurdere om kulturskolerådets vedtekter
kan ha godt av en revidering på Landsmøtet 2016. "Vedtektsutvalget" har ennå ikke
fullført sitt arbeid, men sentralstyret ble denne uka orientert om status i utvalgets
arbeid. Les mer

Rammeplanens fagplaner:
71 høringsinnspill levert
TRONDHEIM: Høringen rundt fagplanene i
rammeplanen er i mål. 71 høringsinnspill
ble levert i den åpne, siste runden. Alle
innspill blir nå grundig lest og vurdert før
fagplanene ferdigstilles, noe som etter
planen skjer i løpet av mai. Les mer

Rammeplanens kapittel 1 og
2 nå også på engelsk
TRONDHEIM: Den nye rammeplanen for
kulturskolen blir stadig mer tilgjengelig.
Nå foreligger rammeplanens to første
kapittel på engelsk. Norsk kulturskoleråds
mål er at etter hvert skal hele
rammeplanen foreligge på bokmål,
nynorsk, engelsk og samisk.
Les rammeplanen på engelsk

45 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Veilederkorps klart for å gi rammeplanhjelp kommende høst
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd tilbyr nå sine 419 medlemskommuner veiledning i en
treårsperiode i forbindelse med implementering av ny rammeplan for kulturskolen. Les mer

Drømmestipendet 2016: Mottakerne er utvalgt men er "hemmeligstemplet" fram til 12. mai
TRONDHEIM: Både fagjuryer og drømjury har sagt sitt, og 100 dyktige, unge kulturutøvere
med spennende drømmer er utvalgt blant alle årets drømmestipendnominerte. Om to uker,
torsdag 12. mai, offentliggjøres hvem som får 10.000 kroner hver fra "millionkaka" Norsk
Tipping og Norsk kulturskoleråd deler ut. Les mer

Rikskonsertene blir Kulturtanken

Pedagogdagene 2016: Gir det viktige faglige påfyllet
OSLO: Programmet er klart for Pedagogdagene 2016 – og påmelding er mulig til
arrangementet som finner sted 18. og 19. august. Målsettingen for Pedagogdagene 2016 er å
nå pedagoger med praktiske eksempler som kan knyttes opp mot kulturskolens nye
fagplaner. Det blir verkstedkurs, foredrag og diskusjoner. Les mer - nå også omtaler

Her arrangeres Kulturskoledagene 2016-2017

Ny konferanse: Fargespill flere farger 2016
TRONDHEIM: Å hjelpe kulturskolen til å bli
bedre på inkludering ved å bruke
Fargespill som metode. Det er målet med
konferansen Fargespill – Flere farger 2016.
Les mer

Nytt hefte: Kulturskolen
som lokalt ressurssenter
BODØ: Nasjonalt senter for kunst og
kultur i opplæringa har laget heftet
"Kulturskolen som lokalt ressurssenter".
Dette for å inspirere til mer samarbeid
mellom kulturskolen og grunnopplæringa.
Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.
Til bestilling

Totalt fins 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
Til korarti.no

Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.
Til bestilling

Kulturskoleguiden - nyttig og oppdatert kontaktliste

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent:

Film: Marius Westling - stipendnominert
HAMAR: Felespilleren Marius Westling (bildet) fra Hamar er en av
mange hundre ungdommer som går i spenning fra mot 12. mai.
Marius er en av de nominerte til Drømmestipendet 2016. Hør og

Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

se ham spille en spingleik lært av Aslak Brimi. Se filmen her

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs m.m. / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplanen
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iris.skul.no

korarti.no
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umm.no

Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make Newsmail

