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Kulturskolerådet fokuserer PPU-utdanning og
kulturskole - med kartlegginger og konferanse
TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd har søkelys på praktisk-pedagogisk
utdanning (PPU). Kulturskolerådet arbeider målretta for å bidra til at det bli flere
PPU-studietilbud samt legge til rette for at flere kulturskolelærere kan få slikt
kompetansepåfyll, noe som vil føre til enda høyere nivå på undervisninga i
kulturskolen. Denne våren skal to PPU-relaterte kartlegginger gjennomføres og
en PPU-konferanse skal arrangeres i mai. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/fokuserer-ppu-utdanning-og-kulturskole


Rapport gir verdifull informasjon om kulturskolefeltet
OSLO: Engasjementet var stort da Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS i
desember arrangerte Nasjonalt fagseminar. Utgangspunktet var forskningsrapporten "Kultur
+ skole = sant: Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge". Nå foreligger
rapporten som dokumenterer innspillene som ble gitt på seminaret. Hos Norsk
kulturskoleråd mener en at dette er viktige innspill, som blant annet kan hjelpe regjeringa i
arbeidet med "kulturskolebolken" i den kommende stortingsmeldinga om barne- og
ungdomskultur. > Les mer

Kulturskolerådet satser på
vurdering for læring – tilbyr
nettkurs fra høsten 2020
TRONDHEIM: Vurdering for læring (VFL) er
et satsingsområde for Norsk
kulturskoleråd, som på lag med Høgskolen
i Innlandet utvikler et nettkurs i VFL for
kulturskolelærere og -ledere. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

450 nominasjoner levert til Drømmestipendet 2020
TRONDHEIM: 450 nominasjoner er levert til Drømmestipendet 2020 fra 182 kommuner. På
Drømmestipendets nettsted kan du se hvem de nominerte ungdommene er samt se og høre

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/verdifull-informasjon-om-kulturskolefeltet
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/satser-pa-vurdering-for-laering
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


hva de kan og hva de drømmer om. Merk: Antallet kan bli noe høyere, ikke alle de innsendte
nominasjonene er ferdigbehandlet av mottaksapparatet. > Les mer på drommestipendet.no

Lederkonferansen 2020: Påmelding i gang og program utlagt
OSLO: Hovedtema er Kultur for
kompetanse og Loveleen Rihel Brenna,
Eivind Falkum og Arne Krokan er
hovedforedragsholdere, og nå er også
flere foredragsholdere og programposter
klare. Vi snakker om Lederkonferansen
2020, som arrangeres i Oslo, 16.–17. april.
Påmelding er mulig. > Les mer

> Datoer klare for regionale UMM høsten 2020

NORDEA-prosjektet KUL-TUR: – Nyttig kompetansefyll
SAUDA: I Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland er en i gang med første runde med
kursdager. Forrige uke ble kursdager arrangert i Sauda og Haugesund. Fredag 7. februar er
så Stavanger stedet kulturskoleansatte samles for å bli enda bedre til å promotere
kulturskolen i sosiale medier. > Les mer på kulturskolebanken.no

Etter evaluering:
Kulturskoledagene
videreføres i 2021
TRONDHEIM: Kulturskoledagene som
arrangementsform er evaluert, og Norsk
kulturskoleråd har besluttet å videreføre
Kulturskoledagene som et nasjonalt
initiert arrangement fra 2021, som
arrangeres i flere regioner annet hvert år.
Kulturskoledagene vil heretter bli
rendyrket for å ivareta kulturskole-
pedagogenes behov. > Les mer

EPTA-konferansen 2020 –
også for kulturskolelærere
OSLO: Kulturskolelærere som underviser i
pianofaget er i målgruppa for EPTA-
konferansen som arrangeres i Oslo 13.–15.
mars. "Klaverbad" med Beethoven-fokus

https://drommestipendet.no/nyheter/2020-450-nominerte/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/lederkonferansen-pamelding-mulig
http://umm.no/arkiv/datoer-regionale-mesterskap-2020/
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/kursdager-i-sauda-og-haugesund-nyttig-kompetansepafyll
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/kulturskoledagene-viderefores


ledet av Per Sundnes, er den mest
iøynefallende programposten. > Les mer

Fortsatt mulig å melde seg
på LAP i Troms og Finnmark
ALTA: Studietilbudet Ledelse av prosesser
1 (LAP 1) tilbys denne våren til dagens og
mulige framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler i Troms og Finnmark.
Påmeldingsfristen til studiet i Alta er
forlenga til 6. mars. Høsten 2020 er det
oppstart for samme studietilbud i
Trøndelag og Vestland. > Les mer

Nyttårssalg på hele Ut på
golvet-katalogen
TRONDHEIM: Nå kan din skole styrke
utvalget av danseundervisningsmateriell.
Norsk kulturskoleråd tilbyr alle dvd-er, cd-
er og hefter fra kurskonseptet Ut på golvet
med over 60% rabatt. > Les mer

> Norsk akustikkstandard - internasjonal suksess

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

365 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 365 sanger
fins på Kor Arti's
nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Seks idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis
å motta. Tips gjerne
andre om tilbudet!
Abonnementslystne kan
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Film: Drømmestipendnominert: Jackbow fra Stad
NORDFJORDEID: .Blant de mange nominerte til
Drømmestipendet 2020 fins ikke utelukkende enkeltutøvere.
Noen nomineres også som grupper o.l. Som bandet Jackbow
fra nye Stad kommune i Vestland. Femmannsbandet beskiver
seg selv som et ambisiøst rockband med dedikerte
ungdommer. > Se film på YouTube

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/epta-konferanse-for-pianister-og-pedagoger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/ledelse-av-prosesser-pameldingsfristen-forlenget-for-studiet-i-alta
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell
http://www.musikk.no/nmr/nyheter/norsk-akustikkstandard-internasjonal-sukses?fbclid=IwAR19uxPjo5VG3P3ZPKFI2pTQE0mtz5OIexJzs3YaStA1wUSUdYtk9NKG13Q
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/bTe72Nz5nSA
https://youtu.be/bTe72Nz5nSA


Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:

Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no korarti.no kulturskolebanken.no

umm.no Følg oss på
Facebook

Personvernerklæring og brukervilkår for Norsk kulturskoleråds digitale kanaler
Norsk kulturskoleråd er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Personvernerklæringen og
bruksvilkårene gjelder for våre nettsted og øvrige digitale tjenester, som for eksempel e-postabonnement og
registrering av informasjon gjennom skjemaer («digitale kanaler»). > Les personvernerklæring og brukervilkår

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