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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 6 2023 – Utgivelsesdato: 23. mars – Neste utgave: 13. apr.

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

Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole
 
OSLO: Hvordan kan vi sammen og hver for oss best bidra til at Fremtidens
kulturskole blir bra saker? Det er fokus når Utdanningsdirektoratet, KS og Norsk
kulturskoleråd inviterer til Nasjonalt dialogseminar 27. april 2023.
 
Til diaglogseminaret inviteres kulturskoleledere, skoleledere, kommunalsjefer for
utdanning-, oppvekst- og kultursektoren, lokalpolitikere med interesse for oppvekst- og
kulturfeltet, relevante aktører fra UH-sektoren og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet
samt frivillighet.
 

> 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/nasjonalt-dialogseminar-fremtidens-kulturskole
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Jubileumskronikk med fremoverblikk:
Fremtidens kulturskole – hva kan den være?
 
TRONDHEIM: Samskaping vil være et helt nødvendig tankesett, og samtidig, en helt nødvendig
arbeidsmåte, for å komme nærmere det som er visjonen til både Norsk kulturskoleråd samt regjering og
storting – med grunnlag i Meld. St 18 (2020–2021) - Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av
barn og unge: Kulturskole for alle! Det skriver Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, i en
kronikk i anledning av at Norsk kulturskoleråd fyller 50 år i 2023. Han sier litt bakover i historien, men mest
framover – mot fremtidens kulturskole og Norsk kulturskoleråd.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Norsk kulturskoleråd jubilerer: 50
år i den kommunale kulturskolens
tjeneste

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd jubilerer i 2023. 18. mars 1973 ble organisasjonen stiftet – som Norsk
musikkskoleråd. Jubileet markeres på flere måter. Hovedmarkeringen skjer i november, med blant annet en
jubileumsforestilling, som jubilanten håper å kunne dele med alle som vil, via internett.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Temaside om Fremtidens kulturskole på ks.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/jubileumskronikk-med-framoverblikk
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/kulturskoleraadet-50-aar
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/kultur/fremtidens-kulturskole/
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Nytt prosjekt skal inkludere unge bedre i det lokale kulturlivet
 
TRONDHEIM: Pilotprosjektet Ungdom som ressurs i Midt-Norge skal gi ungdom tilgang på relevante
lavterskeltilbud for en bedre inkludering i det lokale kulturlivet. Norsk kulturskoleråd og Sparebank 1 SMN
står bak piloten, og onsdag 22. mars var det oppstartsamling i Trondheim.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Dansk rapport: – Slik styrker vi barn og
unges adgang til og deltakelse i
kulturelle aktiviteter
 
KØBENHAVN: Lag en egen kulturskolelov. Det er
en av anbefalingene i en rapport som evaluerer
prosjektet «Grib Engagementet», et prosjekt initiert
av det danske kulturdepartementet, for å se på
hvordan en kan styrke barn og unges adgang til og
deltakelse i kulturelle aktiviteter som føles relevante
og utviklende for dem.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Tilbyr webinarer med utgangspunkt i
Praksisveileder for kulturskolen
 
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd tilbyr to
webinarer med utgangspunkt i Praksisveileder for
kulturskolen, som Kulturskolerådet har utgitt.
Formålet med webinarene i mai er å informere og
dele erfaringer rundt samarbeidet mellom
kulturskoler og utdanninger som kan ha
studentpraksis i kulturskolen.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Utlysning av stimuleringsmidler til FeriePULSE

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/ungdom-som-ressurs-midtnorge
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/slik-styrker-vi-barn-og-unges-adgang-og-deltakelse-til-kulturelle-aktiviteter
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/webinarer-praksisveileder-kulturskolen
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/utlysning-av-stimuleringsmidler-til-feriepulse
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Lederkonferansen 2023: Programmet komplett – påmeldingsfrist: 30. 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. 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

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

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

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/lederkonferansen-2023-komplett-program
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/kulvfl-gir-nyttig-laering
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/fordypningswebinar-seks-flyttes-til-24-mars


3/22/23, 3:10 PM Nyhetsbrev - Make - Norsk kulturskoleråd

https://newsletter.make.as/#/newsletters/preview?statuscode=1 5/6

– Drømmestipendet er en energibooster
uten sidestykke
 
LILLEHAMMER: Elisabeth Eilertsen Eldevik bruker
omtrent all våken tid på lidenskapen for
scenekunst. Enten som skuespiller og teaterskaper
eller som pedagog. Med tildelinga av
Drømmestipendet fikk 24-åringen påfyll av
inspirasjon og energi til å fortsette og skape
teaterforestillinger som kan bidra til mer innsikt og
aksept knyttet til stigmatiserte grupper og
utenforskap. Foto: BeckerFoto
 

> Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

NMH tilbyr nettstudiet Digi tal didak tikk i
musikkundervisningen
 
OSLO: Norges musikkhøgskole tilbyr nettstudiet
Digi tal didak tikk i musikkundervisningen, som dreier
seg om teknologi og digitale metoder i instrumental-
og vokalundervisning, eller undervisning av små
grupper. Deltidsstudiet over ett år gir fem
studiepoeng, og søknadsfristen er 15. april.
 

> Les mer på nmh.no

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. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.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

> Kulturnett 3.0: Banebrytende prosjekt innen digital samhandling

Filmglimtet: Frøya kulturskole gir deg
Frøyadansen
 
SISTRANDA: Dansens Dager markeres i år i
tidsrommet 27.–30. april. Mange kommunale
kulturskoler er på banen i den forbindelsen, slik
Frøya kulturskole er, med Frøyadansen – som
også presenteres i sittende versjon.
 
 

 

 

https://drommestipendet.no/nyheter/energibooster-uten-sidestykke/
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://nmh.no/studier/videreutdanning/digital-didaktikk
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/mars/rammeplan-kulturskolen-revideres
https://www.korarti.no/nyheter/pop-med-potpurrier
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/februar/kulturnett-30-pilotprosjekt-digital-samhandling
https://youtu.be/-vD3700YUT4
https://www.youtube.com/watch?v=Pkz4sxcMGpE
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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

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
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/

