
NORSK KULTURSKOLERÅD TILBYR:

Kompetansehevende tiltak



I regi av Norsk kulturskoleråd er det laget og   

utgitt en ny rammeplan for kulturskolen:

«Mangfold og fordypning».

Rammeplan for kulturskolen

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Merk: Det fins en veileder for lokalt rammeplanarbeid.

- kan lastes ned på kulturskoleradet.no.

Rammeplanen fins på bokmål, 

nynorsk, samisk og engelsk og 

kan leses og lastes ned på 

kulturskoleradet.no.

Bokmålversjonen fins 

også som trykt hefte

– kan bestilles på

kulturskoleradet.no.

http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Vi_tilbyr/Rammeplan/Veiledning_rammeplanarbeid.pdf


Norsk kulturskoleråd er i gang 
med runde to med veiledning 
i kulturskoleutvikling, kalt 
Veilederkorps 2 (2019–2020).

Formålet med veiledningen er 
å bistå kulturskoleeieren og 
kulturskolen med å etablere 
et kontinuerlig utviklings-
arbeid knyttet til kulturskolen 
i kommunen.

Veiledning i kulturskoleutvikling

VEILEDNINGSTJENESTE

Viktig: 1. januar 2020 utlyses Veilederkorps 3 
(2020–2021) – da kan flere kommuner få 
veiledning i kulturskoleutvikling.



Ledelse av prosesser (LAP) heter 
kompetansetiltaket, som per 2019 har to trinn, 
LAP 1 og LAP 2, som hvert gir 30 studiepoeng.

Trinnene kan tas hver for seg, eller 
sammenhengende. En kan også gjennomføre 
studiet som et program uten å ta eksamen.

Ledelse av prosesser

UTDANNINGSTILBUD

• Høsten 2019 startet LAP-studier 
på Østlandet og i Rogaland.

• Våren 2020 starter et LAP-
studium i Troms og Finnmark.

• Høsten 2020 er det oppstart for 
LAP-studier i Vestland og 
Trøndelag.

Les mer på kulturskoleradet.no.

Sammen med Høgskolen i Innlandet og 
Lederskap tilbyr Norsk kulturskoleråd 
kompetanseutvikling for ledere ved 
kommunale kulturskoler.



Konferansen gir deltakerne påfyll av fagkunnskap

samt en arena for aktuell debatt.

Målgruppa er kulturskoleledere, kulturskoleeiere, 

oppvekstsjefer, ledere av kulturorganisasjoner m.fl.

Lederkonferansen

Arrangeres av Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole.

Lederkonferansen 2020 

arrangeres i Oslo

16.–17. april 2020.

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER



Merk: Norsk kulturskoleråd 
Trøndelag arrangerer i 
november 2019
Kulturskoledagene 2019 i 
Stjørdal, som et regionalt-
initiert arrangement. 

Kulturskoledagene

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Siden 2005 har Norsk kulturskoleråd 
arrangert Kulturskoledagene som et 
nasjonalt-initiert kurs- og konferansetilbud.

I skoleåret 2019–2020 har kulturskolerådet 
sentralt valgt å ta en pause, mens 
arrangementsformen evalueres og deretter 
fornyes.

Målet med Kulturskoledagene er at 
arrangementet skal gi relevant faglig påfyll 
og inspirasjon til kulturskolepedagoger.



Norsk kulturskoleråd er bidragsyter 
til fagdagen, Norges musikkhøgskole 
er hovedarrangør. 

Musikkpedagogdagen

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Musikkpedagogdagen 2020 arrangeres 
ved Norges musikkhøgskole i Oslo, 
fredag 3. januar 2020.

Musikkpedagogdagen er en fagdag fylt med 
eksempler som kan knyttes opp mot 
Rammeplan for kulturskolen gjennom 
verksteder og diskusjoner.

Målet er at Musikkpedagogdagen 
skal gi inspirasjon og faglig påfyll 

til deltakerne, slik at de kan se sitt 
arbeid opp mot lokalt 

læreplanarbeid.



Gjennom en ny konferansetype fokuserer Norsk kulturskoleråd og 
samarbeidspartnere kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling. 

Konferanse om 

kulturskolens rolle i 

musikkbasert 

miljøbehandling

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Konferanse nummer to ble arrangert i Mo i Rana i oktober 2019.
Mer informasjon om emnet på kulturskoleradet.no.



UMM er en årlig konkurranse i klassisk 

musikk for alle under 26 år.

Regionale mesterskap arrangeres i 

november, nasjonalt mesterskap 

arrangeres i januar.

Arrangeres av Norsk kulturskoleråd, 

Musikkpedagogene Norge, Norges 

Musikkorps Forbund og Norges 

musikkhøgskole.

Ungdommens musikkmesterskap

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Mer på 

umm.no

http://umm.no/
http://umm.no/
http://www.facebook.com/UngdommensMM


Prosjekt og 
konferanse som 
fokuserer kunst, 
kultur, kreativitet og 
kompetanse i arbeidet 
med de yngste barna.

Den første 
konferansen ble 
arrangert i Oslo 
i oktober 2018.

Kulturbarn 0-8MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Arrangører er Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken 
og Nasjonalt senter for kunst og kultur i 

opplæringen/Nord Universitet.



Neste konferanse arrangeres i Kristiansand i 2021.

Nordisk nettverk for

kulturskolerelatert forskning
Norsk kulturskoleråd og Nordisk 
nettverk for kulturskolerelatert 
forskning samarbeider for å fremme 
kulturskolerelatert forskning og 
formidling av forskning.

Sammen ønsker de også å fremme 
kontakt mellom ulike typer høyere 
utdanning, forskningsfellesskap og 
kulturskolefeltet.

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Nettverket arrangerer forsknings-
konferanser. Den siste til nå ble
arrangert i Tromsø i 2019. Den neste 
arrangeres i Kristiansand i 2021.

Nettverket har egen side på 
kulturskoleradet.no -> Om oss -> 
Samarbeidspartnere -> Nordisk
nettverk for kulturskolerelatert forskning.



Kor Arti’
Tilrettelagt undervisnings-

materiell for sang og 

samspill i kulturskole, 

barnehage og grunnskole.

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Bestill Kor Arti’-kursmateriell på 

kulturskoleradet.no

Kor Arti’ på Røros
Konferansen Kor Arti’ på Røros 

arrangeres årlig, normalt i november. 

Mer informasjon på kulturskoleradet.no.

http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kurs/kor-arti/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
https://www.facebook.com/KorArti


digitaliserte sanger på internett.                  Besøk nettstedet korarti.no.

Kor Arti’ digitalMATERIELL, KURS OG KONFERANSER

365

http://www.korarti.no/
http://www.korarti.no/
https://www.facebook.com/KorArti


Norsk kulturskoleråd har initiert og 

utgitt seks faglige idébøker.

Idébøker

• Animasjonsbok – Veiledning i å animere med barn

• Idébok for visuell kunst i kulturskolen

• Veiledningsbok – Teater i kulturskolen

• Idébok for skapende skriving

• Veiledningsbok – Visuell kunst i kulturskolen

• Idébok – På tvers med performancekunst

Alle bøkene kan bestilles på kulturskoleradet.no.

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/laeremidler/idboker/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3


Norsk kulturskoleråd utgir 

årlig en kalender fylt med 

vakre illustrasjoner skapt av 

kulturskoleelever.

Kulturskolekalenderen

MATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Kulturskolekalenderen 2019

kan fortsatt bestilles på 

kulturskoleradet.no,

Men innen kort tid kan

du der også bestille 

Kulturskolekalenderen 2020.

http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=14&butikk_handling=vis_produkt&butikk_produkt=83


Dans i ulike former

til bruk i grunnskole

og kulturskole.

Ut på golvetMATERIELL, KURS OG KONFERANSER

Undervisnings-

materiell fins

å få kjøpt.

Åtte hefter, cd-er

og dvd-er.        

Bestill på 

kulturskoleradet.no

http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kurs/ut-pa-golvet/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6


Veiledningsheftet er en guide i

kunsten å arrangere kulturarrangement. 

Inkluderer praktiske sjekk- og huskelister.

Kan bestilles på kulturskoleradet.no.

Planlegge,

tilrettelegge og 

gjennomføre  

kulturarrangement.

Gi elevopplæring 

og stimulere til 

elevmedvirkning.

KultArrMATERIELL, KURS OG KONFERANSER

http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=12
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/program-prosjekt/kulturarrangor-kultarr/


Samarbeidsprosjekt mellom Norsk

kulturskoleråd og Norsk Tipping.

Drømmestipendet

Drømmestipendet skal gi verdifull 

inspirasjon og anerkjennelse, og bidra 

til at unge kunst- og kulturutøvere får 

oppfylt sine drømmer. 

Stipendordningen skal også bidra til å 

synliggjøre kommunenes arbeid for 

unge kunst- og kulturutøvere.

Årlig utdeles 50 drømmestipend à 30 000 kr. Totalt utdeles 1,5 mill. kr årlig.

PROGRAM OG PROSJEKT

Les mer på drommestipendet.no

http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://www.facebook.com/drommestipendet


Kulturskolebanken er

ei verktøykasse for

kulturproduksjon.

Kulturskolebanken Verktøykassen er åpen

for alle – gratis å bruke.

PROGRAM OG PROSJEKT

Kulturskolebanken er en 

del av Nordea-prosjektet 

KUL-TUR, som Nordea 

og Norsk kulturskoleråd 

samarbeider om.

http://www.kulturskolebanken.no/
https://www.facebook.com/groups/kulturskolebanken/


I samarbeid med Stiftelsen 

Fargespill initierer 

kulturskolerådet tiltak som 

inkluderer og involverer barn 

som kommer til Norge som 

innvandrere eller flyktninger.

Inkluderingsfokus og 

Fargespill-samarbeid

Sammen med Fargespill

og lokale kulturskoler

arrangerer kulturskolerådet 

konferansen =Vi.

PROGRAM OG PROSJEKT Norsk kulturskoleråd har et 

spesielt fokus på kulturskolen 

som inkluderende arena og et 

verktøy for å få til innenforskap.

=Vi 2019 ble arrangert i Oslo i september.  



Norsk kulturskoleråd deler årlig ut prisen 

Årets kulturskolekommune.

Årets kulturskolekommune

PRISUTDELING

Formålet med prisen er å gi 

anerkjennelse til kommuner 

som driver et aktivt og 

utviklende kulturskoleeierskap.

Viktige element i utvelgelsen av Årets 

kulturskolekommune vil være vurderinger av 

hvorledes kommunen arbeider med 

kvalitetsdimensjonen i kulturskolen.

Prisen skal også være en 

inspirasjon til videre arbeid 

med utvikling av kulturskolen. 

Prisen Årets kulturskolekommune 2019 
gikk til Molde kommune. 

Merk: Det er Norsk kulturskoleråds 

fylkesavdelinger og regioner som 

nominerer kandidater til prisen.



VÅRE NETTSTEDER

Nettstedet kulturskoleradet.no er navet i

Norsk kulturskoleråds eksterne kommunikasjonsarbeid.

kulturskoleradet.no

http://www.kulturskoleradet.no/


I tillegg til kulturskoleradet.no har 

Norsk kulturskoleråd ansvar for 

fire andre nyttige nettsteder.

• drommestipendet.no

• korarti.no

• kulturskolebanken.no

• umm.no

Fire andre nyttige

nettsteder

I tillegg er vi på Facebook, Instagram og Twitter.

VÅRE NETTSTEDER

http://www.kulturskoleradet.no/
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet


Møre og Romsdal

Vestland

Rogaland

Agder

PÅ PLASS I FYLKER OG REGIONER

Troms, Finnmark og Svalbard

Nordland

Trøndelag

Innlandet

Oslo og Viken*

Vestfold og Telemark

Alltid beredt

landet rundt

*) Dette er en regionavdeling,
de øvrige er fylkesavdelinger.



MEDLEMSFORDELER

Har konstruktiv dialog med kulturorganisasjoner, og 

har samarbeidsavtaler med disse til gjensidig nytte.

Norsk kulturskoleråd
Medlemseid av kommuner* som eier og driver 

kulturskoler. Over 95% av landets kommuner er med 

som eiere av Norsk kulturskoleråd.

Aktivt til stede på arenaer der det fattes beslutninger   

som får konsekvenser for kulturskolen.

Utstrakt samarbeid om utdanning  

og forskning knyttet til skoleslaget.

*) Svalbard er også medlem, men ingen kommune.



Framforhandler avtaler som gir 

kulturskolene reduserte utgifter.

Tilbyr utviklingsprogram og

-prosjekt, kurs, konferanser og

andre arrangement samt læremidler.

Bistår med kompetent rådgiving.  

Yter kommunene veiledningshjelp

i kulturskoleutvikling.

Har avtaler med næringslivs-

aktører som tilfører organisasjonen 

kompetanse og økonomiske midler. 

Informerer gjennom nettsteder, 

sosiale medier og nyhetsbrev.

Disponerer og fordeler statlige 

utviklingsmidler til kulturskolene.

MEDLEMSFORDELER

Norsk kulturskoleråd


