
Til kulturskolene i Troms og Svalbard 

 

Nyhetsbrev (E-postinformasjon) nr. 2 2013 

 

Hei alle sammen. Her kommer februarinfo med litt "mas", noe nytt og noen påminnelser.  

  

Drømmestipendet og "… og de nominerte er …" 
I forbindelse med Drømmestipendet vil arrangementet "… og de nominerte er …" arrangeres 25. mai for Troms 

og Svalbard. Sted er enda ikke bestemt. For at vi skal få støtte til dette arrangementet er vi avhengige av, i år som 

i fjor, at alle kommuner nominerer minimum én kandidat. Bakgrunn for forestillingen er å gi en ekstra 

motivasjon til de unge utøverne uavhengig av om de vinner stipend eller ikke. Har du ikke fått den informasjon 

du trenger for innlogging eller annet er det bare å ta kontakt. Husk fristen for nominering: 1.mars.  

  

Lovfesting av kulturskoletimen - høring i vår 
Regjeringen innser at innføring av gratis kulturskoletime i grunnskolen behøver lovfesting. Kunnskapsminister 

Kristin Halvorsen bekrefter at loven skal på høring i vår. Les mer på www.kulturskoleradet.no. 

 

Årsmøtet 2013 
Minner om påmeldingsfristen til årsmøtet og innmelding av saker som er 20.februar.  

Påmelding sendes: ulla.hansen@kulturskoleradet.no. 

 

Ledersamling 
De tema som er meldt inn til ledersamlingen innen fristen er: 

 Arbeidstidsavtalen 

 Kulturskoletimen 

 Informasjonsflyt i organisasjonen 

 Virksomhetsplan, gjennomføring av lokale tiltak 

 Nordea prosjektet, informasjon  

 "… og de nominerte er …"  

 

Dersom noen brenner inne med noe de vil ha med er det bare å sende en e-post så snart som mulig. Endelig 

program blir sendt ut etter styremøte i Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 22. februar.  

  

Nettverk for kulturskolerelatert forsking – konferanse 7.-8. mars 
Nettverkskonferansen arrangeres ved Norges musikkhøgskole i Oslo og arrangeres av Norges musikkhøgskole 

og Norsk kulturskoleråd. Les mer om konferansen på www.kulturskoleradet.no. 

 

KOM! Frem - kultur for de yngste 10.-11. april 
Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Rikskonsertene og 

Dronning Mauds Minne Høgskole arrangerer erfaringsspredningskonferanse på Rica Hell Hotel i Stjørdal 10.-

11.april 2013. 

 

Målgruppen er ansatte i kulturskole og barnehager. Denne konferansen vil også være viktig for de fra 

kulturskolene som skal jobbe med kulturskoletimen i skole/SFO. Se www.kulturskoleradet.no for mer 

informasjon og påmelding.  

  

Ungdommens musikkmesterskap 2013 
Det regionale mesterskapet vil bli avviklet i Tromsø 12. oktober 2013. Årets disipliner er: Treblås, messingblås, 

slagverk, piano, duo og ensemble. Påmeldingsfrist: 15.juni. Kulturskolene vil få tilsendt mer informasjon fra 

UMM-sekretariatet i mars.  

  

Minner også om … 
… Nasjonalt fagforum for visuell kunst, dans og teater - Trondheim 7.-8.mars. Påmeldingsfrist 12. februar. 

… Toner og Trinn for småtroll vol.3 - Tromsø 19. mars. Se mer info: www.kulturskoleradet.no. 

 

Lokalt stoff på kulturskoleradet.no 
På Norsk kulturskoleråds hjemmeside www.kulturskoleradet.no har alle fylker/regioner sin egen side under 

menypunktet Lokalt. Her ligger nå innkalling til årsmøtet og dette nyhetsbrevet (e-postinformasjonen).  

  

Styremøte 
Styret i Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard avholder styremøte på Finnsnes 22. februar. 

  

Med vennlig hilsen 

Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 

v/Ulla Hansen, kulturskolekonsulent 

Telefon: 77 69 33 00/01 / Mobil: 93 67 58 11 / E-post: ulla.hansen@kulturskoleradet.no 
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