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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 5 2023 – Utgivelsesdato: 9. mars – Neste utgave: 23. mars

Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd – Tidligere utgaver av Kulturtrøkk – Kontakt Norsk kulturskoleråd

Klart for revidering av Rammeplan for kulturskolen
 
TRONDHEIM: Høsten 2024 skal Rammeplan for kulturskolen foreligge i revidert versjon. Norsk
kulturskoleråd er i gang med det innledende arbeidet før revideringa. Dette er Kulturskolerådets oppfølging
av følgende regjeringsønske i forbindelse med stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur:
 
«Kunnskapsdepartementet ber om at Utdanningsdirektoratet videreformidler at Norsk kulturskoleråd
forventes å vurdere endringer i Rammeplan for kulturskolen i tråd med endringene som blir skissert i Meld.
St. 18 (2020–2021)».
 
I selve revideringsarbeidet skal Kulturskolerådet slippe til mye ekstern kompetanse, både i selve
rammeplangruppa (gruppa som skal skrive den "nye" rammeplanen) og i ei referansegruppe, der
medlemmene fortløpende vil lese utkast til ny rammeplantekst.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
https://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/rammeplan-kulturskolen-revideres
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Lederkonferansen 2023: Programmet komplett – rabattert overnatting t.o.m. 12. mars
 
OSLO: Hele programmet for Lederkonferansen 2023 er klart, og du finner det på konferansens egen
nettside. Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet, og Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis i
strategi ved BI, er hovedforedragsholderne på konferansen som arrangeres i Oslo 13. og 14. april og
fokuserer inkluderingsledelse for mangfold. Påmeldingsfristen er 30. mars, mens rabatt på hotellovernatting
er mulig å få for deltakere som handler innen 12. mars. Viktig: Årets konferanse er "helfysisk", det blir ingen
strømming slik det var under pandemien.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

KulVFL: – Gir mye nyttig læring, om en prioriterer å bruke tida som kreves

ÅKREHAMN: Nå er det mulig å søke deltakelse i
Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL)
skoleåret 2023–2024. – KulVFL er et flott tilbud
som gir mye nyttig læring, men det krever tid og må
bli prioritert i årsplanen til skolen om det skal bli en
suksess, sier Christian Welde, rektor ved Karmøy
kulturskole, i kommunen som har 28 deltakere med
på KulVFL dette skoleåret.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Temaside om Fremtidens kulturskole på ks.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/lederkonferansen-2023-komplett-program
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/kulvfl-gir-nyttig-laering
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/kultur/fremtidens-kulturskole/
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Utlysning av stimuleringsmidler til
FeriePULSE
 
BERGEN: Norges Musikkorps Forbund (NMF) og
Norsk kulturskoleråd lyser nå ut
stimuleringsmidler slik at korps i samarbeid med
kulturskoler/kommuner kan tilby musikkseminaret
FeriePULSE i sine lokalmiljø. Søknadsfrist: 12.
april 2023. Merk: I forbindelse med utlysningen av
prosjekt og midler blir det 14. mars arrangert
informasjonswebinar.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Sjette webinar om kulturskolenes
fordypningsprogram 24. mars
 
TRONDHEIM: Fylkeskommunens rolle i forhold til
sammenhenger og gode overganger er tema på et
webinar Norsk kulturskoleråd arrangerer fredag 24.
mars. Merk: Webinaret skulle opprinnelig ha vært
arrangert i februar.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Drømmestipend-ambassadørene
kommer! Klare til å framsnakke og
synliggjøre
 
OSLO: Mange snakker godt om Drømmestipendet,
og fortelle andre om stipendordningen som årlig
bringer 50 unge kunst- og kulturutøvere nærmere
drømmene deres. Noen framsnakker fordi det er
jobben deres. Andre gjør det som takknemlige
stipendmottakere. Og så er det noen mottakere
som framsnakker og synliggjør stipendet ekstra
mye samt gjør mye annet viktig stipendrelatert
arbeid – som drømmestipendambassadører. Foto:
Kristin Pålsrud
 

> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendvinner Erle Trydal: –
Stipendet skaper ekstremt viktig
synliggjøring  
 
KRISTIANSAND: Erle Trydal er kunstneren in spe
som lenge bedyret at hun aldri skulle bli kunstner
på fulltid. Men hun endra mening etter noen uker
som elev ved Strykejernet kunstskole. Og med
tildelinga av Drømmestipendet denne våren fikk 20-
åringen fra Sørlandet ytterligere en bekreftelse på
at hun befinner seg på helt riktig sted – samt
synliggjøringa som hun sier vil være blir gull verdt
når hun nå skal etablere seg som utøvende
kunstner. Foto: privat
 

> Les mer på drommestipendet.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/utlysning-av-stimuleringsmidler-til-feriepulse
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/fordypningswebinar-seks-flyttes-til-24-mars
https://drommestipendet.no/nyheter/ambassadorene-kommer/
https://drommestipendet.no/nyheter/skaper-viktig-synliggjoring/
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Håper på mye kulturskoleengasjement
rundt Dansens Dager 2023
 
OSLO: Dansens Dager markeres i år i tidsrommet
27.–30. april. I den forbindelse håper arrangøren på
stort engasjement rundt om i landets kulturskoler
når en forsøker å samle alle lokale arrangement i et
nasjonalt Dansens Dager-program. Foto Sindre
Jacobsen
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

Prisutlysning fra Ånun Lund Rej
Minnefond for 2023
 
OSLO: Også i 2023 skal Ånun Lund Rej Minnepris
utdeles, for å inspirere barn og unge til kreativ
utvikling innen klassisk musikk, utøvelse og
komponering samt billedkunst, kreativ skriving og
mellommenneskelig forståelse.
 

> Les mer på umm.no

Kulturskoleaktuelt PPU-studium
 
OSLO: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) tilbyr
praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst, med
fagdidaktisk fordypning i dans, teater eller
musikkteater. Dette er en videreutdanning for
scenekunstnere som også ønsker å undervise, for
eksempel i kulturskolen. Studiet kan tas på heltid
over ett år eller på deltid over to år, og med 50
prosent av praksis i kulturskolen. Søknadsfrist: 3.
april.
 

> Les mer på khio.no

Populært med potpurrier i Kor Arti': 20
potpurrier å velge blant
 
TRONDHEIM: Potpurriene i læringsressursen Kor
Arti' er populære. Det fins 20 potpurrier å velge
blant – med i alt 182 sanger. Det fins potpurrier
med ulike tema og potpurrier som hyller ulike
artister. De fleste inneholder norske tekster.
 

> Les mer på korarti.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/oensker-kulturskoleengasjement-dansens-dager-2023
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
https://umm.no/arkiv/prisutlysning-anun-lund-rej-minnefond-2023/
https://khio.no/om-kunsthogskolen-i-oslo/aktuelt/ny-studieplan-for-praktisk-pedagogisk-utdanning-i-scenekunst
https://www.korarti.no/nyheter/pop-med-potpurrier
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
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Riis-prisen 2023: Her er Månedens bilde i mars
 
SOGNDAL: Vinnerbildet i konkurransen Månedens bilde mars 2023 i prosjektet Riis-prisen 2023 er kåret.
Bildet er laget av Peter Galambos jr. fra Sogndal i Vestland.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kulturnett 3.0: Banebrytende prosjekt innen digital samhandling

Filmglimtet: Kulturskole bdrar til å
fokusere kvensk språk 
 
Line Evensen, adjunkt ved Gáivuona kulturskuvla
/ Kåfjord Kulturskole / Kaivuonon kulttuurikoulu,
er bidragsyter i prosjektet Kvensk språkdusj som
gjennomføres i barnehagene i Kåfjord og
Nordreisa. Prosjektmålet er å styrke det kvenske
språkets posisjon i de to kommunene.
 
 

 

 

 

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.

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/riis-prisen-2023-maanedens-bilde-mars
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/kulturnett-30-pilotprosjekt-digital-samhandling
https://www.youtube.com/watch?v=Nnv4L0QwfGM
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=12
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=15
https://pub.dialogapi.no/s/eaae1bd3-2680-454f-9ebe-c3aeb4604c57
mailto:post@kulturskoleradet.no
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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

https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/
https://www.linkedin.com/https://www.linkedin.com/company/78326195/admin/
https://www.kulturskoleradet.no/
https://drommestipendet.no/
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/

