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Takker kulturskolerådet for smittevernveileder
og bidrag til stortingsmelding om barne- og
ungdomskultur
OSLO: Hun ble kulturskolens statsråd akkurat da koronapandemien slo innover
landet vårt. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har ikke hatt
mange «normalarbeidsdager» så langt. Men gradvis fylles agendaen hennes av
mer enn hastesaker og krisetiltak. Og da blir det trolig tid til å tenke mer på
framtidas kulturskole, og kanskje får vi etter hvert høre hva hennes ambisjon
for skoleslaget er. Men takknemlig er hun, både for egen kulturskolegang og
for Norsk kulturskoleråds arbeid med smittevernveileder og bidrag til den
kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskulturen.
> Les intervju med Guri Melby på kulturskoleradet.no

Nordeas innovasjonsstipend 2020: Nå er det mulig å søke
OSLO: Nå kan alle kommunale kulturskoler med spennende, innovative prosjektideer søke
Nordeas innovasjonsstipend. Stipendet, som er pålydende 100 000 kroner, skal deles ut for
første gang i år, til den kulturskolen som imponerer stipendjuryen mest med et innovativt
prosjekt. Søkeportalen er åpen fram til og med 3. september 2020.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Innovasjonstips fra
jurymedlem: – Start med å
se på hva det vil være
spennende å få til
OSLO: Gode innovasjonsprosesser starter
ikke med å se på hva som er galt, eller ikke
fungerer. Det utløser ikke kreativitet. Start
med å se på hva som hadde vært
spennende å få til, lag et drømmescenario
av en perfekt dag på kulturskolen.
Det sier Anne Romsaas (bildet),
seniorrådgiver innen innovasjon i KS og
jurymedlem når det skal bestemmes hvem
som skal få Nordeas innovasjonsstipend i år.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Følg kulturskolerådets
landsstyremøte på YouTube
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds
landsstyremøte 2020 arrangeres som en
videokonferanse 11. og 12. juni. Alle som
vil kan følge møtet i dag og i morgen på
YouTube via en livestrømming.
Sakspapirene finner du på
kulturskoleradet.no > Les mer

Mer smittvernhjelp:
Nivåinndelingsplakat og
sjekklisteplakat
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har

laget en nivåinndelingsplakat for
kulturskolen samt ei sjekkliste for
kulturskolen under koronapandemien.
Begge kan skrives ut, henges opp og
benyttes i kulturskolens lokaler. > Les mer

Nytt webinar: Etter
annerledesvåren – slik
planlegger vi neste skoleår
TRONDHEIM: Fredag 19. juni arrangeres et
nytt webinar som inngår i Norsk
kulturskoleråds satsing på Ledelse i
kulturskolen. Det vil handle om
utfordringer i tida kulturskolen er inne i,
også med tanke på planlegging for neste
skoleår. Stikkord er arbeidstid,
organisering og ressurser. > Les mer

> Sjekk ut nettsida Ledelse i kulturskolen

Drømmestipendets norgesturné snart i mål
HAMAR: Sesongen for utdeling av drømmestipend er godt i gang. På grunn av
koronapandemien yter stipendutdelerne Norsk Tipping og Norsk
kulturskoleråd i år ekstraservice til flere kommuner. En drømmestipendbil er på
veien, med mannskap som i løpet av ti dager bistår ved stipendutdelinger til 26
ungdommer i 18 kommuner i 9 fylker. Turneen avsluttes i morgen.
> Les mer på drommestipendet.no / følg Drømmestipendet på Facebook

15 får insentivmidler til
inkluderingsarbeid i
kulturskoleregi
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har for
tredje gang tildelt 15 kulturskoler
insentivmidler til arbeidet med å fokusere
inkludering. Kulturskolene får 10 000 kr
hver til å komme ut av startblokkene i sin
inkluderingssatsing. > Les mer

> Digitale tips å finne på bloggen Digitalavdelingen
Sommersangene finner du
på Kor Arti' digital
TRONDHEIM: Det går raskt mot sommer.
På læringsressursen Kor Arti' digital fins
et stort og variert utvalg av
sommerrelaterte sanger. Dette er sanger
godt egnet både for framførelse på
skolenes sommeravslutninger samt til
egen bruk i sommerferien.
> Les mer på korarti.no

Ledelse av prosesser:
Forlenget påmeldingsfrist i
Vestland og Trøndelag
BERGEN: Til høsten tilbys studietilbudet
Ledelse av prosesser til dagens og mulige
framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler i Trøndelag og Vestland. På
grunn av koronapandemien er
påmeldingsfristen forlenget til 1.
september. > Les mer

Påmeldingsportalen for
UMM 2020–2021 er åpen
TRONDHEIM: Også høsten 2020 blir det ti
regionale mesterskap i UMM.
Påmeldingsportalen har åpnet, og
påmelding er mulig til og med 1. oktober
2020. I høst er det mulig å være med som
utøver i flere av mesterskapene uten å
konkurrere. Da deltar en i konsertklassen.
> Les mer på umm.no

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles

365 sanger på
Kor Arti's
nettsted

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

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

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: "Du bare du" med Sunndal kulturskole

SUNNDALSØRA: Også ved Sunndal kulturskole har en tatt i
bruk nettundervisning til fulle under koronapandemien. Blant
annet har elever og lærere sammen laget en nettversjonen av
Alexander Rybaks "Du bare du". > 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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