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

Årets lederkonferanse
begynner i dag - fokuserer
kulturskoleutvikling
OSLO: Kulturskoleutvikling er hovedtema
når Norsk kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole 31, mars og 1. april
arrangerer den sjuende Kulturskolenes
lederkonferanse. Les mer

Kulturskoledagene 20162017: Datoer klare
TRONDHEIM: Også i skoleåret 2016 - 2017
kommer Kulturskoledagene til et sted
nærmere deg. Det blir fem regionale
utgaver av dette viktige arrangementet for
kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger.
Les mer

Hvem blir Årets
kulturskolekommune 2016?
OSLO: I dag, 31. mars, skal prisen Årets
kulturskolekommune 2016 utdeles, på
Kulturskolenes lederkonferanse. Det er 16.
gang denne gjeve prisen utdeles. Hvem får
den i år? Sjekk kulturskoleradet.no kl.
13.00, da er nyheten ute

Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

KS og Norsk kulturskoleråd
utlyser prosjektstilling
Rammeplanens fagplaner:
Siste høringsrunde pågår
TRONDHEIM: Siste fase av høringen rundt
fagplanene i den nye rammeplanen for
kulturskolen er i gang. Fristen for levering
av høringsinnspill er 22. april. Les mer

Lærer bort låtskriverfaget til
kulturskoleelever og -lærere
BØ (I TELEMARK): Askil Holm og Rulle
Smit lærer veldig gjerne bort kunsten å
skrive gode sanger, til kulturskoleelever
og –lærere. Sammen tilbyr de flere
kurstilbud. Les mer

STEINKJER: Norsk kulturskoleråd og KS
samarbeider om et nytt kulturprosjekt. Nå
søker de etter rådgiver/prosjektleder for
felles kultursatsing. Dette er en toårig
prosjektstilling, med mulighet for
forlengelse. Søknadsfrist: 4. april.
Les mer

Strengere krav til deg som
vil ta PPU-utdanning i 2017
TRONDHEIM: 15. april 2016 er en viktig
søknadsfristdato for deg som ønsker PPUutdanning, men mangler en utøvende/
skapende bachelor eller en mastergrad.
Neste år kan du ikke søke PPU-utdanning
uten å ha en slik grad. Les mer

Kulturskoleguiden - nyttig og oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

Undervisningsmateriellet

Totalt fins 182 sanger

Dvd-en tilhørende Ut på

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

digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
Til korarti.no

golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.
Til bestilling

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

Film: Ane Selboe Leins tegninger
RØROS: Ane Selboe Lein fra Røros er nominert til
Drømmestipendet 2016. Se hennes tegninger i denne filmen
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