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Kulturskoleledelse på nett: Webinar og
lansering av ny nettside for kulturskoleledere
TRONDHEIM: Lederkonferansen 2020 er avlyst på grunn av koronakrisa, men
torsdag 16. april tilbyr Norsk kulturskoleråd et gratis webinar om
kulturskoleledelse, med tittelen Kulturskoleledelse på nett. Samme dag
lanseres kulturskolerådet ei nettside om ledelse i kulturskolen.
Webinarprogrammet er klart og påmelding er mulig. > Les mer

Stor interesse for veiledning
i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: Søkeiveren blant landets
kommuner har igjen vært stor, etter at
Norsk kulturskoleråd i januar utlyste en ny
runde med veiledning i
kulturskoleutvikling. 34 kommuner har
meldt sin interesse om å få slik veiledning
i 2020–2021. > Les mer

Unge kunsttalent kan få
mentorhjelp av Killi Olsen
TRONDHEIM: Et utvalg unge kunstnere vil

få et unikt tilbud, muliggjort av et
samarbeid mellom Nordea og Norsk
kulturskoleråd: De vil få mentorhjelp av
samtidskunsteren Kjell Erik Killi Olsen. I
tillegg får de stille ut kunst på Nordeahuset i Oslo, og oppleve husets unike
kunstsamling. Ungdom i alderen 15–19 år
kan søke om plass i Talent møter mentor.
> Les mer

Nyheter og informasjon relatert til koronakrisa

– Ekstraordinær innsats er også verdifull investering
VERDAL: I landets kulturskoler har det under koronakrisa vokst fram et samspill i form av
digitale møteplasser og undervisningsrom som vi ikke har sett maken til – noensinne. Jeg
applauderer kraftig alle lærere, ledere og kommuner som gjør sitt ytterste for at elever i
kulturskolen blir sett og tatt vare på – også når skolelokalene er stengt. Dagens
ekstraordinære innsats er dessuten en investering en vil få igjen for senere. Det skriver
Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, i et åpent brev til kulturskolens lærere
og ledere samt eiere. Brevet kan du lese på kulturskoleradet.no. > Les mer

Tilbyr Kor Arti'-tilgang gratis
TRONDHEIM: Som et bidrag i den
nasjonale dugnaden under koronakrisa,
gir Norsk kulturskoleråd alle som ønsker
det gratis tilgang til Kor Arti' digital og
korarti.no. > Les mer

Oppfordrer til raus deling av
tips om fjernundervisning
TRONDHEIM: Koronakrisa gjør
fjerneundervisning mer aktuelt enn noen
gang før. Norsk kulturskoleråd bidrar med
deling av gode eksempler samt relevante
innspill om temaet. > Les mer

> Mer "koronainfo" på kulturskolerådets facebookside

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Tilbyr kursfilm om kreativ
videodokumentasjon

Kulturskolerådet satser på
vurdering for læring – tilbyr
nettkurs fra høsten 2020

TRONDHEIM: Med kulturskoleansatte som
målgruppe, har Norsk kulturskoleråd laget
en kursfilm om kreativ
videodokumentasjon. Filmen er en redigert
versjon av et "fysisk" kurs
kulturskolerådet har arrangert. > Les mer

TRONDHEIM: Vurdering for læring (VFL) er
et satsingsområde for Norsk
kulturskoleråd. Sammen med Høgskolen i
Innlandet utvikler kulturskolerådet et
nettkurs i VFL for kulturskolelærere og ledere. Kursstart blir i august. > Les mer

LAP-studier i Trøndelag og
Vestland med oppstart
høsten 2020
BERGEN: Studietilbudet Ledelse av
prosesser 1 (LAP 1) tilbys regionalt til
dagens og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler. Koronakrisa
påvirker også LAP-samlinger denne våren,
men i øyeblikket er det mulig å melde seg
på LAP-studier i Trøndelag og Vestland,
med oppstart høsten 2020. > Les mer

Merk: Påmeldingsfristen forlenget for LAP-studiet i Alta

ALTA: Studietilbudet Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) tilbys denne våren til dagens og mulige
framtidige ledere ved kommunale kulturskoler i Troms og Finnmark. På grunn av
koronakrisa er studiet utsatt noe i tid, og påmeldingsfristen er i henhold til dette forlenga til
fredag 3. april. > Les mer

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

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

Tips andre om

365 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

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

Seks idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

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: Lillestrøm kulturskole lærer opp både elever og
foresatte i bruk av kommunikasjonsløsning
LILLESTRØM: Mange kulturskoler bruker nettjenester aktivt
for å informere både elever og deres foresatte under
koronakrisa. Lillestrøm kulturskole informerer i denne filmen
om Speedadmin-appen, som er kulturskolens nettløsning for
kommunikasjon med foresatte og elever. Skolens rektor, AnnKristin Rifseim, gir samtidig en introduksjon i bruk av appens
lekseplan. > Se film på YouTube

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no

korarti.no

kulturskolebanken.no
Følg oss på
Facebook

umm.no

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
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