
  

 

KULTURSKOLENYTT region øst 7 – 2015 
 

Studietur til Sandefjord og Grimstad 8. – 9. september. Siste dag for påmelding 17. august! 

Musikk i Skolen og Norsk kulturskoleråd region øst inviterer til studieturen «Hvordan skal vi få ting til – 

sammen?», se her for nærmere informasjon og her vil du finne påmelding. Hvordan skape 

samarbeidsstrukturer på tvers av skoleformer, lokale hierarkiske nivåer og politisk tilhørighet? Hvordan skape 

nye satsinger, prosjekter, fordypnings- eller inspirasjonstiltak som skaper varige forandringer i lokalmiljøet? 

Hvordan sikre at barn og unge får oppleve kulturuttrykk av høy kvalitet, får oppleve positiv mestring, utvikle 

sine egne evner og tilegne seg nye verktøy for kunstnerisk produksjon og samhandling? Gi deg selv tid til å bli 

inspirert, få nye idéer, få tips til samhandlingsmodeller og se hvordan prosjekt og endringstiltak kan 

gjennomføres skritt for skritt. 

Antall plasser: 50. 

Vi benytter prinsippet "førstemann til mølla"!  

Siste frist for påmelding er 17. august 

Veiledning for lokalt rammeplanarbeid 

er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, og skal være et insentiv til kulturskoleeier og kulturskolens ansatte til å 

arbeide med den nye rammeplanen i sin fulle bredde og dybde. Se her. 

Musikklærernes dag 

For første gang arrangeres Musikklærernes dag i Norge! Velkommen til en inspirerende dag med faglig påfyll, 

workshops, musikalske opplevelser, erfaringsdeling og gode tilbud på bøker og instrumenter. For mer 

informasjon se her. Arrangører er Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sammen med Musikk i 

skolen. 

Fagdag for strykelærere 

I samarbeid med Bærum kommunale musikk- og kulturskole arrangerer ESTA-Norge nasjonal fagdag for 

strykelærere fredag 23. og lørdag 24.oktober i Sandvika rett utenfor Oslo. Fint om dere kan videreformidle 

informasjon ved å sende vedlagt infoskriv videre til alle strykelærere i regionen. 

Repetisjonskurs i Ut på golvet 

Kursene arrangeres i første omgang i Trondheim, Stavanger og Oslo. Invitasjon og informasjon her. Direkte 

til påmelding her 

Kulturskoledagene 2015/2016 på Gardermoen 2. og 3. februar 2016 

Kulturskoledagene blir denne gangen nærmest et «rammeplan-kick-off» for kulturskoleeiere, - ledere 

og -pedagoger. Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen vil Kulturskoledagene 

tilby foredrag og ulike sesjoner med fokus på fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre 

undervisningen i kulturskolene i framtida. Mer informasjon vil komme så raskt programmet er 

fastlagt. Det vil bli 6 andre tilsvarende konferanser rundt om i landet, som man kan delta på om noen 

vil ha ekstra mye påfyll, eller om 2. -3. februar ikke passer. 

Se her for mer informasjon, og her for påmelding. 

http://www.musikkiskolen.no/#!grimstad-studietur/c1qdl
http://bestilling.kulturskoleradet.no/studietur-2015/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/veiledning-for-lokalt-rammeplanarbeid/
http://www.musikkiskolen.no/#!musikklrernes-dag/c1r7j
http://kunstkultursenteret.no/
http://www.musikkiskolen.no/
http://www.musikkiskolen.no/
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Vi_tilbyr/Kurs/2015_UPG.pdf
http://bestilling.kulturskoleradet.no/ut-pa-golvet/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-kommer-til-et-sted-naermere-deg/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/kulturskoledagene-20152016/kulturskoledagene-pa-gardermoen-2-og-3-februar/?tilbake=


 

 

 

Rut Jorunn Rønning, rådgiver Norsk kulturskoleråd, rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no  

Nettverk for kulturskolerelatert forskning, konferanse 27.-28. oktober 

I samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og Dronning Maud Minnes Høyskole for 

barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer Nettverk for kulturskolerelatert forskning til 

konferansen ”Cutting edge kulturskole! – forskning, fag og praksiser i manesjen.” 

Les mer her. 

UMM 

Fra kommende skoleår er datoer som følger: 

Søknadsfrist: 01.10.2015 

Regionalt mesterskap: 21.11-22.11.2015 

Nasjonalt mesterskap: 23.01-24.01.2016 

Følg med her for mer informasjon. 

Hjemmesiden til Norsk kulturskoleråd 

Minner dere om å titte jevnlig her. 

 

 

 

 

mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
http://kulturskoleradet.no/nyheter/onsker-bidragsytere-til-forskningskonferansen/
http://umm.no/
http://kulturskoleradet.no/

