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Lederkonferansen 2022 fokuserer
bærekraft i ledelse –
hovedforedragsholderne klare
 
OSLO: Bærekraft i ledelse er tema for Lederkonferansen 2022.
Hovedforedragene holdes av Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse
Arntsen. Konferansen arrangeres 21.–22. april og blir en «hybridkonferanse»,
som du kan delta på «fysisk» i Oslo eller via nett.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Mange godord om kulturskolen i interpellasjonsdebatt
OSLO: I en interpellasjon på Stortinget 11.
januar stilte stortingsrepresentant Kari-Anne
Jønnes fra Høyre spørsmål til
kunnskapsminister Tonje Brenna, om hva
hun har tenkt å gjøre for at alle barn og unge
skal få muligheten til å motta
kulturskoleundervisning. Brenna svarte at
regjeringa ser kulturskolen som viktig for
mange barn og unge og at
Kunnskapsdepartementet vurderer flere
tiltak som en håper skal bidra til å gjøre
kulturskolen til et reelt tilbud for flere.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

12,5 mill. kr i
fordypningsstøtte: Kravene til
søknadsinnhold klare
 
OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal de neste
to årene støtte fordypningsprogram i
kulturskolen med 12,5 millioner kroner.
Norsk kulturskoleråd – i tett dialog med
stiftelsen – har nå bestemt hva søknader om
støtte må inneholde. Påmelding blir mulig fra
uke 9, og det vil bli flere
informasjonswebinarer før og i
søknadsperioden.
 

> Les mer på kulturskolen.no

Kulturskolerådet vil ha eget kapittel om kulturskolen i ny
opplæringslov
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TRONDHEIM: Å plassere kulturskolen i et
felles kapittel med karriererettledning og
ulykkesforsikring i en ny opplæringslov, er
ikke egnet til å styrke kulturskolens plass i
kommunenes opplæringstilbud og skape
sammenheng mellom de ulike tjenestene.
Det mener Norsk kulturskoleråd i
organisasjonens fyldige innspill i
Kunnskapsdepartementets høring om ny
opplæringslov.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Ledige stillinger i kulturskolen  

Riis-prisen 2022: Påmelding
mulig
 
TRONDHEIM: Søknadsportalen er åpen for
det innovative ungdomsprosjektet Riis-prisen
2022. Artistene Tora Dahle Aagård og
Torstein Flakne samt bildekunstner Oda
Victoria Reitan er klare som mentorer og
attpåtil ligger det 80 000 kr i en prispott som
prosjektdeltakerne kan være med og kjempe
om.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Cutting Edge Kulturskole:
Påmeldingsfrist utsatt til 21.
januar
 
KRISTIANSAND: På grunn av usikkerhet
knytta til koronarestriksjoner er konferansen
Cutting Edge Kulturskole 2021 utsatt fra
oktober 2021 til februar 2022.
Påmeldingsfristen er nå forlenga til 21.
januar, også det pga. pandemisituasjonen.
 

> Les mer på kulturskolen.no

Nytt toppmøte mellom
Kulturskolerådet og NMF
 
TRONDHEIM: Barne- og
ungdomskulturmeldinga,
samskapingsmuligheter og samarbeid om
mangfoldssatsinger var blant temaene, da
Norges Musikkorps Forbund og Norsk
kulturskoleråd tirsdag 11. januar avholdt sitt
årlige møte.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Kulturskolerådet møter stortingsbenkene – først i Vestland  
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Ledelse av prosesser: Tilbyr
studium i Tromsø
 
TROMSØ: I 2022 tilbys studietilbudet
Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) i Tromsø, til
dagens og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler. Påmeldingsfristen
er 1. mars, og studiet vil bli gjennomført
tidsnok til at en etter endt LAP 1-studium
kan søke og delta på LAP 2 som tilbys på
Gardermoen høsten 2022. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Karanteneunntaket i covid-
19-forskriften § 6e gjelder
ikke for ansatte i kulturskolen
 
OSLO: Karanteneunntaket i covid-19-
forskriften § 6e ikke gjelder for ansatte i
kulturskolen. For ansatte i kulturskolen
gjelder de generelle reglene i § 4i. For mange
innebærer det en mulighet til å teste seg ut
for å gå på jobb tre døgn etter nærkontakten.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nyttårstilbud på «Drodlinger
– kulturskolens skissebok»
 
TRONDHEIM: Første utgave av
nyskapningen «Drodlinger – kulturskolens
skissebok» er fortsatt å få kjøpt, og nå kan
du sikre deg boka til en meget
nyttårsrabattert pris. Kjøper du flere bøker,
kan tilbudet bli enda mer prisgunstig.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Nettside om kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordringer  

Filmglimtet: Viktig tema
fokuseres i
kulturskoleforestilling
 
OPPDAL: Kulturskoleforestillinger kan
brukes til å fokusere viktige tema. Som det
fire minutter lange teaterinnslaget "Dette
er meg" fra Oppdal kulturskoles forestilling
"Ungdom av Oppdal".

 

Kulturskolerelaterte produkt finner du på
kulturskoleradet.no
 
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen  -  idébøker  -  Kor Arti'-materiell 

-
Ut på golvet-materiell  -  KulArr-heftet  -  Kulturskolekalenderen.
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Anbefal andre å abonnere på
Kulturtrøkk!
 
Nyhetsbrevet fra Norsk kulturskoleråd er gratis. Tips gjerne
andre om tilbudet! Abonnementslystne kan sende en e-post
til post@kulturskoleradet.no med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Nettsted som Norsk kulturskoleråd tilbyr:
kulturskoleradet.no / drommestipendet.no / korarti.no /

kulturskolebanken.no / umm.no

> Her kan du melde deg av nyhetsbrevet

Personvernerklæring og brukervilkår for
Norsk kulturskoleråds digitale kanaler

 
Personvernerklæringen og bruksvilkårene gjelder for

Kulturskolerådets nettsted og øvrige digitale tjenester.
 

> Les personvernerklæring og brukervilkår
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