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Ordningen Inkluderende kulturskoler: 12,5
millioner kroner fordelt på 24 fordypningtiltak
OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal de neste to årene støtte
fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 millioner kroner. Nå er det klart
hvilke 24 tiltak som får stimuleringsmidler gjennom ordningen Inkluderende
kulturskoler. Sparebankstiftelsen DNBs støtte er en historisk satsing på
kulturskolenes fordypningsprogram i Norge. Dette er resultatet av Norsk
kulturskoleråds søknad om støtte til ordningen Inkluderende kulturskoler.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Diku-midler utlyses:
Kulturskoler aktuelle som
samarbeidspartnere
OSLO: Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse (HK-dir) lyser ut inntil 30 mill. kr
i tilskudd til prosjekt som skal utvikle, prøve
ut og evaluere kvalitetsutvikling av praksis
og måter å organisere samarbeidet mellom
lærerutdanninger og
praksisskoler/barnehager. De kommunale
kulturskolene er aktuelle
samarbeidspartnere.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Bistår utvalg med innspill om
etter- og videreutdanning for
kulturskoleansatte
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har hatt
møte med Utvalget for etter- og
videreutdanning i barnehage og skole, for å
hjelpe utvalget til best mulig å kunne
vurdere ulike modeller for etter- og
videreutdanning for ansatte i kulturskolen.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Ikke mer til
kulturskoleutvikling i Revidert
nasjonalbudsjett 2022
OSLO: Verken kulturskolen eller Norsk
kulturskoleråd ble tilgodesett med
ekstrabevilgninger da regjeringas forslag til
Revidert nasjonalbudsjett 2022 ble framlagt.
> Les mer på kulturskoleradet.no

13 kommuner klare for KulVFL
TRONDHEIM: 13 kommuner har fått plass på
nettkurset Kulturskolebasert vurdering for
læring (KulVFL) 2022–23. Dette skolebaserte
kurset skal videreutvikle deltakernes
vurderingskompetanse samt styrke de
profesjonelle læringsfellesskapene og
kulturskolen som lærende organisasjon.
> Les mer på kulturskoleradet.no

ITAC-påmelding for deltakere
i gang
OSLO: Seanse – Senter for kunstproduksjon i
samarbeid med ITAC, Kulturtanken og Norsk
kulturskoleråd arrangerer Teaching Artistkonferansen ITAC 6, 1.–3. september, i Oslo.
Påmeldingsfristen for delegater er ute, men
fram til 7. august kan du melde deg på som
vanlig deltaker.
> Les mer på hivolda.no

> Utlyser stimuleringsmidler til FeriePULSE

Disse gikk til topps i Ungdommens musikkmesterskap 2021–
2022
OSLO: Sangeren Ian Marcus Bjørsvik fra Askøy ble kåret til Årets musiker i Ungdommens
musikkmesterskap 2021–2022. I den nasjonale finalen ble videre følgende deltakere kåret til
Årets talent i de yngre aldersklassene: Klarinettisten Jazmin Szurcsik fra Færder, valthornisten
Håvard Breistein fra Bjørnafjorden og akkordeonisten Mathias Rugsveen fra Oslo. Blant
ensemblene i eldste aldersklasse, ble Messing Up (bestående av studenter ved Norges
musikkhøgskole i Oslo) kåret til Beste kammermusikkgruppe.
> Les mer på umm.no

Kari-Anne Jønnes (H): – Flere
må få delta i kulturskolen
OSLO: Kulturskolen er en unik
inkluderingsarena for barn og unge. I
kulturskolen skal ingen kjenne på følelsen av
ikke å være god nok. Problemet i dag er at
kulturskolen ikke når ut til alle. Det skriver
stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes
(Høyre) i et innlegg som publiseres på
kulturskoleradet.no. Jønnes er medlem i
Stortingets utdannings- og forskningskomité.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinar om Miljøbehandling
med integrert bruk av
musikk, sang og bevegelse
LEVANGER: Norsk kulturskoleråd er
samarbeidspart på arrangørsida, når det
torsdag 16. juni arrangeres gratis webinar
om opplæringsprogrammet Miljøbehandling
med integrert bruk av musikk, sang og
bevegelse.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Nettside om kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordringer
Eline fikk gjevt
dirigentoppdrag i kjølvannet
av Drømmestipendet
ALVER: Eline Storheim hadde knapt rukket å
ta innover seg det faktum at hun var én av
årets 50 drømmestipendvinnere – før det
tikket inn et dirigentoppdrag fra Manger
Musikklag. – Nå er det egentlig ingenting
som kan stoppe meg! utbryter Eline
gledestrålende. 24. mai får hun overrakt sitt
stipend pålydende 30 000 kroner.
> Les mer på drommestipendet.no

4 mill. kr i søknadspotten:
Vil ha mer inkludering av
barne- og ungdomskultur i
kommunal planlegging
OSLO: På vegne av Kulturdepartementet
administrerer Kulturtanken flere
tilskuddsordninger. I budsjettet for 2022 er
det avsatt fire millioner kroner til
pilotprosjekt som skal utvikle modeller for
inkludering av barne- og ungdomskultur i
kommunal planlegging. Kulturtanken
samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd
og Norsk kulturforum om innrettinga av
denne ordningen.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kor Arti’-sang som
overgangshjelp fra barnehage
til skole

Kor Arti’-sanger om
inkludering og omsorg for
flyktninger

TRONDHEIM: Det å synge sammen kan gjøre
faser i livet enklere. For eksempel
overgangen fra barnehagebarn til skoleelev.
Trondheim kommune har tatt med en sang
fra Norsk kulturskoleråds Kor Arti’-katalog i
kommunens «overgangspakke» for å hjelpe
de eldste barnehaugeungene inn i skolen.

TRONDHEIM: Russlands invasjon i Ukraina
gjør at mange mennesker behøver opphold i
Norge. Sang og musikk kan gjøre inkludering
enklere – også i skolen. I Kor Arti’-katalogen
fins en rekke sanger med tema som
inkludering og omsorg for flyktninger. Foto:

> Les mer på korarti.no

Brandon Lopez/Unsplash

> Les mer på korarti.no

> Rabatterte priser på Ut på golvet-materiell

Filmglimtet: Kulturskole for
eldre
BOTNGÅRD: I Ørland kommune gis det
kulturskoletilbud til demente.
Nyhetsbrevets filmglimt viser
trommeundervisning ved Hallvard Mjøen i
et bofellesskap i Bjugn. Elevene her har
også opptrådt for kommunestyret i Ørland.
> Lenke til pluss-sak på fosna-folket.no

Hjelp til kulturskoleundervisning og –drift fins på
kulturskoleradet.no
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen - idébøker - Kor Arti'-materiell
Ut på golvet-materiell - KulArr-heftet - Drodlingsboka

Gi flere sjansen til å få 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

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim, Norge
Meld deg av
Levert av Make

