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Norsk kulturskoleråd region BTV 
 

Nyhetsbrev  
Nyhetsbrevene er tenkt som en informasjonskilde i tillegg til sakslister/referat fra styrets 

møter og rektormøtene.  

 

Drømmestipendet 2014 

Fredag 24. januar åpnet muligheten for registrering av nominasjoner til Drømmestipendet 

2014!  

- Drømmestipendnominasjoner åpner muligheter for gode opplevelser, omdømmebygging 

og kulturskoleutvikling både lokalt, regionalt og nasjonalt!  

Drømmestipendnominasjon er mulighet til å gi ungdom i farta et positivt ”dytt” på veien 

videre, både mot en mulig profesjonell karriere og som et påfyll på veien mot voksenlivet!  

 

Også i 2014 kan den enkelte kommune nominere en person eller gruppe innen hver av 

kategoriene :  

 Dans 

 Musikk 

 Skapende skriving 

 Teater 

 Visuell kunst 

 Annet 

 

Det er kulturskoleleder som har ansvar for den endelige registreringen av de(n) nominerte, og 

i løpet av januar skal dere ha fått tilsendt innloggingsinfo for å registrere nominasjonene. 

 

Fagnettverk  

Nettverkssamling/fagdag 21. mars kl. 10-15, for de som har vært ansvarlige for 

Kulturskoletimen i BTV-regionen. Mål for samlingen: samle ressurspersoner som har jobbet 

med Kulturskoletimen i BTV til erfaringsdeling og erfaringsutveksling. 

Fagnettverk for skapende skriving og visuell kunst ble gjennomført i løpet av høsten 2013. 

Fagnettverksamling for dans, gjennomføres 14. februar i Oslo. Det vil i Vestfold også bli 

startet et nettverk for teaterfaget, hvor både rektorer og lærere bidrar med planlegging og 

innhold.  

 

Årets kulturskolekommune 

Prisen Årets kulturskolekommune utdeles i forbindelse med åpningen av Kulturskolenes 

Lederkonferanse 24. april i år.  

Regional frist: 1. mars/forslag sendes her. 

Kriterier: Prisen som ”Årets kulturskolekommune” tildeles en kommune som både faglig, 

økonomisk og administrativt viser at den prioriterer tilbudet særlig høyt og kan tjene som en 

foregangskommune overfor andre både i forhold til utviklingen av kulturskolen som skoleslag 

og som kommunalt ressurssenter. 

https://www.facebook.com/groups/249276258441754/
http://kulturskoleradet.no/fag/visuell-kunst/hovedside/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/dans/hovedside/
mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no?subject=Årets%20kulturskolekommune,%20forslag/søknad%20BTV


Forslag på kandidater fremmes via fylkesavdelingene/ regionene og legges fram for 

sentralstyret til endelig behandling. Fylkesavdelingene /regionene gjør en regional prioritering 

ut fra pkt 1 over og fremmer en kandidat. 

 
Skrivelyst-konferanse 3.- 4.april 2014 
Norsk kulturskoleråd arrangerer Skrivelyst-konferanse våren 2014 for kulturskoler som har 

tilbudet og for kulturskoler som har  lyst til å starte opp med et tilbud. Mer informasjon om 

konferansen finner du her. 

Konferansen har flere målgrupper, og den er aktuell for kulturskolelærere innen flere 

fagområder samt for kulturskolerektorer. 

 

Andre konferanser 

Det vil i løpet av våren holdes mange spennende konferanser og fagdager: 

Nettverks-/fagdag Kulturskoletimen, Drammen: 21.03 

De unges arena, Gardermoen: 31.03-02.04 

KRUt-reunion, i KRUt´s fotspor, Drammen: 23.-24.04 

Lederkonferansen, Oslo: 24.04-25.04 

Pedagogfagdager, BTV i regi av IRIS prosjektet: vårhalvåret 2014 

 

Prosjekt IRIS 2014-2016 

Prosjekt IRIS vil være et banebrytende kulturskoleutviklingsprosjekt av nasjonal verdi innen 

musikkfaget, både med tanke på innhold, omfang, økonomi og spredningseffekt. 

Prosjektet inneholder tre delprosjekt som samhandler om rekruttering, bredde- og talenttilbud, 

formidlingskompetanse, samt pedagogisk kompetanseutvikling og erfaringsspredning. 

Prosjektet har nedslagsfelt i store deler av Østlandsområdet med tyngde i BTV-regionen. 

Delprosjektene er El Sistema, Talentutvikling Vestfold/Grenland og talentutvikling VUS 

(Vestregionens ungdomssymfonikere). Geografiske hovedområder er Vestregionen (16 

kommuner vest og sør for Oslo), Vestfold/Grenland (17 kommuner) og El Sistema 

kommunene (Nome, Larvik, Øvre og Nedre Eiker og Oslo). 

Det vil snart og fortløpende komme informasjon, samt at IRIS sin egen nettside om ikke lenge 

er oppdatert og klar til bruk. 

 

Interreg 2014-2020 

Det er nå nye muligheter for å søke interreg (EU midler) til prosjekt. Norsk kulturskoleråd vil 

også gi informasjon under KRUt reunion konferansen i Drammen, torsdag 24.04. 

 

Svar på brev om Kulturskoletimen 

Her finner du et brev fra Kunnskapsministeren til Norsk kulturskoleråd angående 

Kulturskoletimen. 

 

Litt reklame: Et nytt administrasjonsverktøy for kulturskoler 

Minner om aktuelt administrasjonsverktøy som er på markedet.  

Dette heter Speedadmin og du kan lese mer om det her: Speedwares nettside  

 

Ekstern nyhetssak: Stimuleringstilskudd gjør susen - iallfall på kort sikt 

Stimuleringstilskuddet til kulturskoler har hatt avgjørende betydning for igangsettelse av et 

stort antall kultur(skole)prosjekt.  

Mange av mottakerne har fått mye ut av små beløp. Det viser en evaluering foretatt av Proba 

samfunnsanalyse. 

Her finner du hele saken 

http://kulturskoleradet.no/nyheter/skrivelyst-2014-rasmus-rohde-i-hovedrollen/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/krut-reunion/
http://www.kruttube.com/projectView.action?id=31
http://interreg.tillvaxtverket.se/2.1139e41f134c7946d848000330.html
http://www.kruttube.com/projectView.action?id=31
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kunnskapsministeren-ser-verdien-av-kulturskolens-kompetanse/
http://no.speedware.dk/start
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/stimuleringstilskudd-gjor-susen-iallfall-pa-kort-sikt/
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